
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 16:  00 ساعت شروع: 

 21:  00ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 22 تاریخ جلسه:  8از  1صفحۀ 

 72 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

 (16:35)از  زهره ترابی فریبرز براتی (16:55)از  قادر باقری حمزه علی احمدی

 (19تا  16:45)از  یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 -:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

   کیامهر دکتر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 ، مهندس عزت شوکتیمهندس قصابی، مهندس اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

تهیه شده توسط  ها توسط مشاورینامضای نقشهفرمت ثبت ظرفیت و شیوۀ "هیأت مدیره،  65جلسۀ  4پیرو مصوبۀ بند  -1

 .به تصویب رسید "آقای مهندس محمدی منطبق بر مبحث دو

به مساحت  GISواحد تولیدی محصوالت برای تخفیف در خدمات مهندسی برای احداث پارس سوئیچ صنعتی نامۀ شرکت  -2

 .های صنعتی اقدام گرددمقرر شد طبق تعرفۀ شهرکمطرح و مترمربع  6000حدود 

اند، ارائۀ خدمت کردهو به صورت موقت به مدت دو ماه  97درخواست استخدام خانم آزیتا سلیمی که در انتهای سال  -3

  موافقت نگردید.استخدام ایشان مطرح و با 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 16:  00 ساعت شروع: 

 21:  00ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 22 تاریخ جلسه:  8از  2صفحۀ 

 72 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

اجرا  آن متر مربع که فقط یک بلوک 13366به متراژ  طبقه جمعاً 11سه بلوک شامل پروژۀ شقایق مهر زنجان، مالک نامۀ  -4

 و تخفیف دارند مطرحاعمال ضریب تکرار و نیز اعمال درخواست ها و اجرای باقی بلوکشده است و برای تمدید پروانه 

  .باشد و با اعمال تخفیف مخالفت شداعمال قابل ضریب تکرار  فقط طبق مقرراتمقرر شد 

های واصله برای تخفیف در هزینۀ خدمات مهندسی، درخواستی خارج از جدول تخفیفات مقرر شد در خصوص درخواست -5

 .نگردد مطرحمصوب هیأت مدیره که برای تصویب به هیأت چهار نفره نیز ارسال شده است، 

تخصصی برق سازمان برگزار شد. حائزین اکثریت آراء به مدت یک سال در این کمیسیون انتخابات اعضای کمیسیون -6

 فعالیت خواهند نمود:

 اعضاي منتخب نام کمیسیون

 جمال رسولی  الدین یوسفیان حسام عیسی عسگری رتضی بیگلی م اصغر میرزائی علی برق

 انتخاب شدند. برقنیز به عنوان عضو رزرو  معصومی داودآقای 

 .شد موافقتهای تخصصی مطرح و نفر عضو غیر موظف اعضای هیأت مدیره در کمیسیون دوپیشنهاد حضور  -7

 .نفر موافقت شد 7نفر به  5با افزایش تعداد اعضای کمیسیون عمران از با توجه به کثرت اعضای عمران سازمان،  -8

میلیون ریال اهداء گردد. همچنین مقرر گردید که به  2تولد پرسنل سازمان به ایشان سالروز مقرر گردید به مناسبت  -9

 .ارسال گردد اعضاءمناسبت تولد اعضای سازمان پیامک تبریک به 

داشت و در خصوص طرح اقدام ملی ، جلسه ادامه 18:50همراه در ساعت حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی و هیأت با  

مابین بحث و بررسی گردید.مسکن و سایر مباحث فی  

خاتمه یافت.  سه صلواتبا  21:  00جلسه در ساعت   


