
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01:  01ساعت شروع: 

 01:  11ساعت پایان:    

 11/0911 /10 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 004 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 زادهحسن مجتبی 

 

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

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

 

 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 

   یحیی نصیرا یاحد محمد حسن مجتبی زاده

 (با هماهنگی و مجوز قبلی) اصغر رسولیآقای دکتر : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

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

مهندس عباسی به خاطر آقای مهندس اذانی و  آقای و اعلام قدردانی خانواده مرحومان کلام ا... مجیدجلسه با تلاوت آیاتی از 

گزارشی از کارهای جاری سازمان  مهندس مجتبی زادهریاست سازمان آقای  برگزاری مراسم مجازی بزرگداشت آنان آغاز شد.

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

 شرح ذیل می باشد:

 مصوبات:

الزحمه ناظران گازرسانی را ارائه دادند و نهایتًا مقرر شد حق الزحمه براتی گزارشی از نحوه پرداخت حقآقای دکتر  -1

پرداخت گردد و در  %111به صورت در صورت تایید کار در همان ماه ارجاع  مهندسان مکانیک)ناظران گازرسانی(

این مصوبه فعلاً تا پایان سال به صورت آزمایشی پرداخت گردد.  %111به صورت  صورت عدم تایید کار با یک ماه تاخیر

 در روز پنجم ماه بعد خواهد بود.  افراد مشمول این مصوبه کلیهبرای  هرماه الزحمهزمان پرداخت حق گردد.قلمداد می

رجوع توسط آقای دکتر کیامهر، خانم دکتر ترابی و آقای دکتر نصیرا مطرح گردید و با  سیستم نوبت دهی ارباب -2

 .)الگوی مورد عمل قم( موافقت شدکنندگان پیشنهاد تیم منتخب مبنی بر راه اندازی سامانه نوبت دهی برای مراجعه

ضمناً مقرر شد بررسی ها و تمهیدات لازم برای ارتقای سامانه یادشده و امکان بهره گیری از سامانه تیکتینگ)الگوی 

 استان اصفهان( از حیث کیفیت و قیمت توسط تیم منتخب انجام گیرد.

کمیسیون  بنا به پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده، آقای مهندس توت آغاج به عنوان نماینده هیات مدیره در -3

 .معاملات)کمیسیون مالی و معاملاتی( انتخاب گردیدند

 .شورای مرکزی مجددًا مورد تاکید قرار گرفت 1331سال رعایت کلیه مفاد نظام مالی و معاملاتی مصوب  -4



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01:  01ساعت شروع: 

 01:  11ساعت پایان:    

 11/0911 /10 تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 004 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 زادهحسن مجتبی 

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

مراعات بخشنامه اخیر آقای مهندس خرم)رئیس شورای مرکزی( در خصوص نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی  -1

 .رانی مورد تاکید قرار گرفت و نحوه اجرای آن در سازمان به هیات رئیسه واگذار گردیدخاص این دوره بح

و گزارش  1331رر گردید علاوه بر جلسات سه شنبه، به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی مق -6

 .( برگزار شود11-11معمول) مدت زماناعت در همان ز چهارشنبه همین هفته به مدت یک سآن رو

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   01:  11جلسه در ساعت 


