
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1398/ 09 / 17 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 64 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 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 (17:45)از فریبرز براتی  موجه (18:05)از قادر باقری    حمزه علی احمدی

 (17:15)از  یداهلل علی آبادی عباسیسعید  ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا احد محمدی (17:15)از  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

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات: 

و موارد مرتبط قرائت شد.  العادهفوق مجمع دستور جلسات بودجۀ پیشنهادی،نامۀ تعدادی از اعضای سازمان در خصوص  -1

 .اندیشی تعیین گرددپس از برگزاری جلسۀ همالعاده تاریخ برگزاری مجمع فوقمقرر شد 

 پاسخ مکتوب ارائه گردد.  2مقرر گردید به نامۀ ارسالی مورد اشاره در بند  -2

 .اندیشی به جلسۀ آتی هیأت مدیره دعوت شونداند برای هم نگاری نمودهمقرر گردید افرادی که نامه -3

 تمدید گردید. 19:45جلسه تا ساعت  زمان -4

 .برای عدم اخذ حق عضویت طرح و مخالفت شد یکی از اعضانامۀ  -5



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1398/ 09 / 17 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 64 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 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

مطرح )خودشان مجری باشند( متر مربع بدون مجری  2500برای اجرای یک پروژۀ درمانی به مساحت  یکی از اداراتنامۀ  -6

 .شدموافقت  هیأت چهار نفرهبه شرط موافقت و 

)شرکت مجری  بدون تخصیص بدونمتر مربع  2000به متراژ حدود  رای اجرای پروژه خودب یکی از اعضای سازماننامۀ  -7

. مقرر شد مواردی از این دست مطرح و به شرط موافقت هیأت چهار نفره موافقت شدپیمانکاری خودشان مجری باشند( 

 .و شهرسازی استعالم گردد به صورت کلی از ادارۀ کل راه

. روز به ایشان پرداخت شود 10لیست ارسالی امور اداری تا سقف موضوع ماندۀ مرخصی پرسنل سازمان طرح و مقرر شد   -8

ماندۀ مرخصی صرفاً مطابق قانون و قرارداد فیمابین قابل پرداخت  1399مقرر شد به پرسنل اطالع رسانی شود که در سال 

 .خواهد بود

بدون مجری )شرکت  متر مربع 54000به متراژ  آب زنگان برای اجرای پروژه بدون تخصیص پروژۀ خودشرکت دانشنامۀ  -9

 شد.  مخالفتپیمانکاری خودشان مجری باشند( مطرح و 

 توسط در خصوص مالیات از دفاتر طرح و مقرر شد 26/08/98مورخ  13527/98نامۀ آقای حمید صیدی به شمارۀ  -10

 .در ادارۀ امور مالیاتی پیگیری شودآبادی، قصابی و میرطاهری( )آقایان علی نمایندگان سازمان

 با صلواتی خاتمه یافت.  20:  00جلسه در ساعت 


