
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  15 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1399/ 06 / 30 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

  115 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

 دکتر ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی  ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا محمدی احد حسن مجتبی زاده

 --:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 --: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی -مهندس عزت شوکتی :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 

 می باشد:ذیل 

 مصوبات:

قرار شد به انجمن مهرانه معرفی در انجمن مهرانه انتخاب شدند و  آقای مهندس پیمان قصابی به عنوان نماینده سازمان -1

 شوند.

درخواست انجمن صنفی مجریان در خصوص امضای قرارداد در سازمان، انجام مراودات مالی از طریق سازمان و کمک به  -2

نظارت بر عملکرد مجریان مطرح و مقرر گردید به مدت سه ماه به صورت آزمایشی کلیه درخواستهای آنان عملیاتی شود 

 کرد این مصوبه به هیات مدیره ارائه نمایند. و آقای مهندس محمدی بعد از گذشت سه ماه گزارش از عمل

درخواست انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان ابهر مطرح و مقرر شد مطابق مفاد جدول تخفیفات با تاکید بر اخذ  -3

  رضایت مهندسان ذیربط موافقت شد.

مدت  آقای مهندس توت آغاج برایبا درخواست اعضای حاضر در جلسه و  با توجه به عدم دعوت از آقای دکتر عباسی -4

 به اتفاق آرا به عنوان دبیر انتخاب گردیدند.باقیمانده هیات رئیسه دوره دوم 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  15 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 1399/ 06 / 30 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

  115 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

آقای مهندس مجتبی زاده در خصوص پیشرفت کار ساختمان گاوازنگ توضیحاتی ارائه دادند و پیش بینی کردند تا آخر  -5

ار به انجام برسد. پیشنهاد کمیته ساختمان برای ادامه کار)سقف سوم( به صورت امانی باشد. این هفته تعهدات پیمانک

هیات مدیره هرچه تصویب نماید من موظف به اجرای آن می باشم. آقای دکتر رسولی در خصوص اهتمام بیشتر و تشکیل 

تاکید کردند با پیشنهاد آقای  جلسات مستمر در این زمینه )حداقل هفته ای دو جلسه( و مشخص کردن کاربری ها

مهندس مجتبی زاده مبنی بر عضویت آقایان مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی،دکتر نصیرا و خانم دکتر ترابی)به 

 اتفاق خودشان( موافقت شد. 

 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  45جلسه در ساعت   


