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    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی قادر باقری  فریبرز براتی  حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا  مجتبی زادهحسن 

موجه به دلیل الزام رعایت پروتکل های )یاحد محمد مهندسآقای : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 بهداشتی(

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو -مهندس عزت شوکتی -مهندس قصابی آقایان: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

فاتحه ای برای شادی روح آقایان مهندس اذانی )بازرس اسبق سازمان( و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید شروع شد. 

آقای مهندس عباسی و سایر درگذشتگان جامعه مهندسی و بستگان آنان که در ایام اخیر بر اثر بیماری کرونا مرحوم شده اند 

 هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:پس از صحبت های اعضای قرائت گردید. 

 مصوبات:

آقای دکتر رسولی ریاست محترم سال دوم مورد تکریم قرار گرفتند و با اهدای لوح تقدیر و اهدای هدیه از ایشان  -1

 تقدیر و تشکر به عمل آمد.

هماهنگی با تصمیمات دولت در آذرماه سال جاری نظرات در خصوص اقدامات سازمان برای مقابله با شیوع کرونا و  -2

 گردد. و پیشنهادات مختلفی مطرح و مقرر گردید مراتب در هیات رئیسه جمع بندی و نهایی شده و اجرایی

شورای مرکزی مبنی بر تامین پرداخت هزینه های  22/12/81/د/ش م مورخ 12021با توجه به بخشنامه شماره  -3

نه را در این زمی مثبته پرسنل و اعضا مقرر شد مراتب به اعضا و پرسنل اطلاع رسانی شود مدارکمرتبط با کرونا به 

در کارتابل خود بارگذاری نماید تا مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص نحوه کمک هزینه کرونا قرار شد بعد از تکمیل 

 اطلاعات و بررسی های بیشتر در جلسات بعد مطرح شود.

یات مدیره هفته ای در دو نوبت برگزار شود و مدت زمان جلسه کوتاه شود. جلسه دوم سه شنبه مقرر شد جلسات ه -2

 برگزار خواهد شد. 12ها ساعت 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01:  01 ساعت شروع: 

 01:  10ساعت پایان:    

 00/10/0911 تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 009 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................
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 ح به تصویبالی و معاملاتی به ترتیب بدین شرآیین نامه اجرایی و نظامنامه م 23ماده  22امضاهای مجاز مطابق بند  -5

در غیاب ایشان نائب رئیس اول و در غیاب هردوی آنها نائب رئیس  ،سازمانرسید: خزانه دار)امضای ثابت(، رئیس 

 .دوم. اسناد مالی با دو امضا اعتبار خواهد داشت

کلیه اسناد مالی توسط رئیس و  تا زمان معرفی امضاهای مجاز به بانک های طرف حساب با سازمان مقرر گردید -6

 .خزانه دار سابق امضا شود

را در رابطه با بیمه تامین اجتماعی مهندسان دارای پروانه اشتغال می باشند و همچنین مقرر شد آقای دکتر نصی -2

به طور میانگین ایجاد می کند بررسی های بیشتری انجام داده و در رابطه با  ساختمانیمیزان اشتغالی که هر پروانه 

عملیاتی نمودن این پیشنهادات که توسط ایشان انجام شد پروپوزال جداگانه ای تهیه نموده و در جلسات بعدی هیات 

 .مدیره ارائه نمایند

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  01:  10جلسه در ساعت 


