
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  35ساعت پایان:    

 1399/ 04 / 08 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 99 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 آبادییداهلل علی  (17:20)از  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 :    غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

گزارشی از کارهای جاری سازمان و  در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

سایت و  طی اطالع رسانی درمیلیارد ریال از منابع سازمان به منظور اعطای تسهیالت به اعضای سازمان که  6مقرر شد  -1

. ندمعرفی شومهر ایران ، اختصاص یابد و ایشان جهت دریافت وام به بانک نموده بودند کانال به سازمان مراجعه و ثبت نام

و الزم است ساز و کار  خواهد شدپرداخت طبق ضوابط بانک مهر ایران میلیون ریال  50مبلغ  متقاضیانبه هرکدام از 

  .رددمناسبی برای اعطای تسهیالت ارائه گ

  موافقت شد.درخواست مرخصی بدون حقوق آقای مهندس علیرضا تیموری مطرح شد و  -2

 ایشان، سوابق به توجه با. گرفت قرار بحث مورد و مطرح سازمان در مجدد استخدام برای مهرانفر خانم درخواست -3

 . گردد اقدام مرکزی شورای و شهرسازی و راه وزارت ارسالی دستورالعملهای رعایت با نیازسنجی، از پس شد مقرر
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4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

با توجه به تعداد کار موجود و ظرفیت درخواست آزمایشگاه خاک بتن زنجان برای ایجاد نمایندگی در شهر ابهر مطرح و  -4

در صورت عالقمند بودن، برای ایجاد نمایندگی در سایر شهرهای ایشان مقرر شد  مخالفت وهای موجود ابهر، آزمایشگاه

 . استان پیشنهاد دهند

 شد.موافقت نمایندگی در شهر قیدار مطرح و  تمدیدنتو برای وِدرخواست آزمایشگاه سِ -5

الزحمۀ طرح تجمیع اراضی مطابق با تعرفۀ طرح درخواست کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص لحاظ شدن حق -6

توضیحات و توجیهات مستند )نمونهآغاج برای جلسۀ بعد مطرح و مقرر شد آقای مهندس توتها انطباق شهری ساختمان

  ارائه نمایند.را به هیأت مدیره  واقعی(های 

ر دمقرر گردید  نامۀ مدیرکل محترم راه و شهرسازی در خصوص ابطال افزایش تعرفۀ ابالغی شورای مرکزی قرائت گردید. -7

حضوراً کتباً و ای مراتب را از ریاست شورای مرکزی برای رعایت ترتیبات قانونی، رئیس سازمان طی نامهاسرع وقت و 

  .نمایندو کسب تکلیف م استعال

)از اعضای حقوقی سازمان( و مسائل مرتبط با طرح اقدام ملی وزارت راه موضوعات و مشکالت مرتبط با مشاوران حقوقی  -8

  مورد بحث قرار گرفت.و شهرسازی 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  35جلسه در ساعت   


