
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  30ساعت پایان:    

 1399/ 01 / 24 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 87 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدی حمزه علی

 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 فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 به دلیل عالئم سرماخوردگی دکتر باقری:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 ، دکتر کیامهرمهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو، مهندس قصابی: 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:

مقرر شد جلسۀ بعدی هیأت مدیره در رئیس محترم شورای مرکزی  23/01/99/د ش م مورخ 14100پیرو نامۀ شمارۀ  -1

  برگزار شود. الین(آنمجازی)به صورت  17:00شنبۀ آتی ساعت روز سه

 .موافقت شد %20میزان با بازگشائی ظرفیت تفکیک آپارتمان به  -2

مورخ  430/181829رئیس محترم شورای مرکزی موضوع ابالغ نامۀ شمارۀ  23/01/99/د/ ش م مورخ 14099نامۀ شمارۀ  -3

مهندس آقای وزارت متبوع برای تعیین ظرفیت محلی اشتغال و غیره قرائت و برای اقدام و تهیۀ پاسخ به  13/12/99

 .ارجاع گردید و آقای مهندس زادتوت آغاج زادهمجتبی

 .برای ارجاع کار مشاوران حقوقی موافقت شد ساینیک انعقاد قرارداد با شرکتبا پیشنهاد رییس سازمان برای  -4



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  30ساعت پایان:    

 1399/ 01 / 24 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 87 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدی حمزه علی

 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

 ودمات مهندسی برای اجرای فاز دوم سالن صنعتی مطرح تعدیل تعرفۀ خبا درخواست شرکت پدیدۀ شیمی قرن برای  -5

 به شرط موافقتنظر به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و در راستای حمایت از صنعت، 

  .)مبلغ و ظرفیت( موافقت شد مهندسی هیأت چهارنفره با اعمال تخفیف در کل خدمات

ضمن اطالع های بیماران کرونائی و . . . قرائت و مقرر شد مهندسی کشور برای پرداخت هزینهنامۀ رییس محترم نظام -6

 شود.  انجاماز محل حوادث غیرمترقبه مبتال  پرسنلو  اعضاحمایت الزم از رسانی، 

 .موضوع قرارداد پرسنل مطرح و مقرر شد به صورت یکساله و طبق مصوبۀ وزارت کار انجام گیرد -7

آن به صورت اقساط از حقوق ایشان موافقت  میلیون ریال و تسویۀ 60با افزایش مساعده برای پرسنل سازمان به میزان  -8

 .شد

به مترمربع  4000درخواست یکی از اعضا سازمان با توجه به شیوع ویروس کرونا و داشتن یک کار تعلیق شده به متراژ  -9

  مترمربع مطرح و مخالفت شد. 6129و متراژ  261152نام آقای ابوالفضل مهدی تبار و ارجاع یک کار به کد رهگیری 

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  19:  30جلسه در ساعت 


