
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 21:  00  ساعت شروع: 

 25:  54ساعت پایان:    

 12/01/2502تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 58 شماره جلسه:

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

  محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده فریدون زینعلی 

     نظریحامد 

 علی رحمانپور زنجانیآقای دکتر  -سرور رحیما زنجانیخانم : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 (12:21-13:31)آقای مهندس محمد محمدی -(12:21-12:21)اوجاقلوآقای مهندس علیرضا : حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 چنینهم . ایشانرا ارائه دادند یحاتیمجمع توضجلسه  لیتشک عیلزوم تسر خصوصجلسه در  یدر ابتدا ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

نوان مطالبی را ع یپرسنل امور مالترکیب در  یاحتمال راتییدر مورد تغ د. ریاست سازمانشدن یشنهادیبودجه پ لیدر تکم عیخواستار تسر

 شدند. لسهجدستور به ورود بودجه خواستار بحث  تیبه لحاظ اهمنموده و در ادامه 

 نطق پیش از دستور: 

ز ا .را ارائه دادند یحاتیعامل توض ریپدافند غدر خصوص در ساخت و ساز  آیین نامه ها و دستورالعمل تیدر خصوص رعا یمهندس اسلام یآقا

 2 تیخواستار عضو در ادامه ایشان .گردد تیرعا قانونی یها میحر ستیباکه می یان ج یگاز س یها ستگاهیاطراف ا یجمله مناطق مسکون

  .دیوارد دستور جلسه گرد آرا تیموضوع با اکثر نیاکه شدند  رعاملیپدافند غ تهیدر کمی شهرسازاعضا رشته نفر از 

  مصوبات:

مهدی سالک احمدی عضو کمیسیون تخصصی رشته شهرسازی با موافقت هیات مدیره به عنوان مهندس آقایان مهندس صمد هاشملو و -1

 عضو کمیته پدافند غیر عامل انتخاب شدند. 

گردید ضمن استعلام وضعیت پرونده پزشکی ایشان مطرح و مقرر موضوع درخواست یکی از اعضای سازمان در خصوص هزینه عمل پزشکی  -2

 .به ایشان پرداخت گردد 1011توسط پزشک معتمد، تسهیلات باقیمانده از ردیف کمک بلاعوض سال 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 دلجویی محمدرضا مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی  

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 ردیف های بودجه اصلاح و ادامه به جلسه بعد موکول گردید.با نظر اعضا و بحث و بررسی بیشتر  -3

 تمدید گردید. 10:02ت جلسه تا ساع-0

 

    هیأت مدیره:امضای اعضای 

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی  

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   25: 54جلسه در ساعت 


