
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئفوق العاده صورت جلسه 

 61:  00 ساعت شروع: 

 61:  00ساعت پایان:    

 61/00/6000تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 1 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس حسین اسکندری: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 های استعلام و تکمیلی های از جمله بیمهکارهای انجام شده  توضیحاتی در خصوصسازمان  استیجلسه ر یدر ابتدا یس سازمان:گزارش رئ

 های هماهنگی نیز انفورماتیک با و بود خواهد رویت قابل یار نظام کارتابل در شده تایید های هنقش ندکرد عنوان ادامه در ایشان .ه نمودندارائ شده انجام

 .دباش رویت اعضا در سامانه قابل برای می بایست اولیه ازبیلت و های نقشه جمله از سال ابتدای از شده تایید کارهای آمار . لذا است آمده عمل به لازم

 مشکل هک مورد چند جز به گردد تمدید پایان سال کمیته شهرستان ها تا نظر رابطین با  قرارداد مجمع برگزاری بودن نزدیک به توجه کردند با اعلام ایشان

 با فراخوان رابطین جدید شهرستانها مشخص گردند. 1011و در پایان سال  دارند

  :از دستور شینطق پ

 هیست اقدام گردد توضیحاتی را ارائبامی در خصوص فرآیند گردش کار صورتجلسات کمیته ها و مصوبات جلسات قبل که  :آقاي مهندس سعید نظري

 دادند.

توضیحاتی را تشریح کردند و در خصوص لحاظ پاداش برای محرومیت از پروانه اشتغال برای ارکان  99عملکرد مالی در خصوص  :آقاي مهندس تیموري

 ه نمودند.رح در مجمع پیشنهادات خود را ارائو هیات مدیره جهت ط

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 :مصوبات



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئفوق العاده صورت جلسه 

 61:  00 ساعت شروع: 

 61:  00ساعت پایان:    
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9969944554اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ   

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :انجام گرفت لیمانده به شرح ذ یباق یها هتینتخابات کما -1

  حسین اسکندریمهندس آقای  ،راد یمهندس کاظمآقای  ،آقای مهندس اسلامی:  22ماده  -    

  اوجاقلومهندس آقای  ،میانداریآقای  ،آقای مهندس تیموری: کمیته انضباطی -    

 گردد. ایمیل بازرسان و مدیره تهیا اعضای به 99 سال گزارش حسابرسی مقرر گردید  -2

  اقدام گردد. فراخوان طریق از آذر( 21)آینده  هفته یکشنبه تکمیلی تا های عقد قرارداد بیمه به منظورمقرر گردید  -3

سبت انجام و ن که اعضا در گذشته کارهاییاین موضوع شامل با این توضیح که  مسدود گردد.جدید  کار ارجاع جهت مدیره هیئت اعضا کارتابل شد مقرر  -0

 . نمی گرددکارهای ازبیلت سابق همچنین به آن تعهد دارند و 

  زرسین فراخوان داده شود.  مقرر شد برای بازرسان با ذکر شرایط با -5

 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   61:  00جلسه در ساعت 


