
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 41:  00  ساعت شروع: 

 44:  14ساعت پایان:    

 44/01/4104تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 45 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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

تیرماه توضیح دادند و  11در ابتدای جلسه مواردی را برای هرچه بهتر برگزار شدن مجمع روز دوشنبه  ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

در ادامه صحبت های خود به مشکل پیش آمده برای سرور و نصب سرور جدید خریداری  ایشان .خواستار جلب مشارکت همه اعضا در آن شدند

های  مه صحبتادر اد ریاست سازمانند در اسرع وقت این مشکل با پیگیری مستمر حل گردد. شده مطالبی را بیان کردند و ابراز امیدواری کرد

. برسند مطلوب جهیبه نت میدواریباشند و ام یمشکل معارض پروژه باشگاه مهندسان گاوازنگ م یریگیوکالت در حال پ میعنوان کردند تخود 

 یجلسه تعرفه شهرک ها نینمودند از جمله مباحث ابیان را  یچهار نفره استان روز پنجشنبه موارد تایدر خصوص جلسه ه نطوریهم ایشان

اتر عضو دف کیمهندسان مکاننظارت گاز  موضوع نمایند.مورد اظهار نظر  نیدر ا زین یتخصص یها ونیسیکممقرر گردیده  کهبود  یصنعت

 .ایشان اقدام گرددکارتابل  نسبت به بازگشایی دیو مقرر گرد مطرح زینحقوقی 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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  مصوبات:

 :مجمع آماده گردد سهیرئ ئتیشده جهت ارائه به ه عیبه صورت تجم لیاسناد و مدارک ذ دیمقرر گرد-1

 یراه و شهرساز ندهیاز نما ینامه رسمدعوت -نوبت اول تیصورتجلسه عدم رسم -نوبت دوم چاپ شده در روزنامه یآگه -فعال یاعضا ستیل 

و گزارش  ۹۹گزارش تراز سال  -ی سازمانساختمان ها تیاسناد مالک -بالاترو  1درجه  یانتظام یشده اعضا توسط شورا یقطع یها یرا -

 ۹۹برای سال  یموسسه حسابرس

مربوط به دوره هشتم می باشد مقرر گردید از اعضا هیات مدیره دوره هشتم نیز دعوت به عمل آید تا در  ۹۹با توجه به اینکه تراز سال  -2

 لازم را ارائه نمایند. جلسه حضور داشته باشند و در صورت نیاز توضیحات

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ۹۹گزارش بازرسان برای تراز -1

 تام سفب یبند بیش یارائه و خاطرنشان کردند اجرا نیپروژه باشگاه مهندس ییاجرا اتیدر مورد ادامه عمل یحاتیدکتر رحمانپور توض یآقا -4

عملیات پروژه  یمورد نحوه واگذارادامه در در ایشان  باشد.میانجام و  فیها قابل تعر تیفعال یهوا و برخ یکش،کانالینیچ واریو د یکار

آماده به شکل  یکار یها جبهه یبا واگذارقرار گرفت و  یبحث و بررسموضوع مورد  و شدند رهیمد تایهمحترم  یخواستار ارائه نظرات اعضا

 . دیجز و با مصالح مصوب گرد مانیپ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   44: 14جلسه در ساعت 

 


