
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  05ساعت پایان:    

 1399/ 05 / 04 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 )اسکایپ(105 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

 اعضاي اصلی هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی   سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 یحیی نصیرا:  اعضاي اصلی هیئت مدیرۀ غائب در جلسه

 دکتر کیامهر  ،: مهندس بزرگمهراعضاي علی البدل هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه

 --بازرسان سازمان حاضر در جلسه: 

 نطق پیش از دستور: 

های سازمان بعد از سازمان پرداخته و اعالم نمودند تلفندر ابتدای جلسه ریاست سازمان به ارائه گزارش از وضعیت جاری 

ماهه اصالح و به هر کارشناس یک تلفن ثابت اختصاص داده شده است. با این شرایط و پاسخگویی پرسنل  6تالش فراوان 

با کیفیت بهتری انجام خواهد شد. ایشان همچنین اعالم کردند که با سیستم  دهیمراجعات حضوری کاهش یافته و خدمات

در ادامه  خواهد بود. داده شده، داده نشده در پایان هرماه قابل بررسیپاسخ نرم افزاری نصب شده تعداد تماس های رسیده و 

خانم دکتر ترابی و آقای مهندس از به نامه انجمن مهندسان مجری اشاره شده که به شورای مرکزی ارسال گردیده است و 

مجتبی زاده خواسته شد که پاسخ نامه را پیگیری نمایند. ایشان چاپ خبرنامه تیرماه را به اعضا اطالع دادند که در سایت و 

  شان تسلیت عرض نمودند.جمیع همکاران به آقای مهندس محمدی بابت فوت دائی گرامیکانال اطالع رسانی می شود. 

 مصوبات:

واحدهای مناسب برای دفتر نمایندگی ابهر که توسط مسئول دفتر نمایندگی ابهر و مسئول امور  خرید خصوصدر  -1

گزارشی ارائه شد. مقرر گردید که زمینی برای سازمان خریداری شود توسط رئیس سازمان   ها شناسایی شده اندشهرستان

و مراحل احداث دفتر مناسب برای دفتر نمایندگی ابهر)به جای خرید آپارتمان نامناسب( طی شود. مقرر شد حداقل سه 

ها مناسب به ابهر اعزام شوند و نظر این سه نفر بازدید از زمیننفر از اعضای هیات مدیره به نمایندگی از سایر اعضا برای 

 نفر حاضر( 10راي موافق از  7)با اعضا قابل قبول خواهد بود. برای سایر 

راي  2)با  اجاره واحد تجاری غربی سازمان به اتحادیه تاسیسات مکانیکی یا بیمه سرمد مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت -2

 حاضر(. نفر 10موافق از 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  05ساعت پایان:    

 1399/ 05 / 04 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 )اسکایپ(105 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

 9)با  .میلیون ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت 200میلیون ریال به  100کارپرداز از  سازمان موضوع افزایش تنخواه -3

 حاضر(. نفر 10راي موافق از 

های همجوار برای خدمات شهرسازی مطرح و موافقت و مقرر شد پس از تصویب هیات پیشنهاد تعرفه تجمیع پالک -4

 نفر حاضر(. 9راي موافق از  9)با . شود نفره عملیاتیچهار

 

 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  05جلسه در ساعت   


