
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01:  01 ساعت شروع: 

 01:  52ساعت پایان:    

 11/0911 /51 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 091جلسه: 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

 

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

 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 اصغر رسولی

   یحیی نصیرا یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس حیدری -مهندس بزرگمهر انآقای: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

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

ریاست سازمان و اعضای هیات مدیره ضمن اظهار خشنودی از انعقاد تفاهم  در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم

، از همه عزیزانی که در  نامه سه جانبه فی مابین سازمان، اداره کل فنی و حرفه ای و اتحادیه صنف الکتریکی و سیم کشان

 در ادامهواری نمودند تفاهم نامه های مشابه تهیه و منعقد گردد.این زمینه تقبل زحمت نموده اند تشکر کردند و اظهار امید

آقای مهندس مجتبی زاده گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات 

 مدیره مفاد دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

 مصوبات:

در خصوص راه اندازی تشکیل کمیسیون/ کمیته تخصصی ترافیک، آقای مهندس مجتبی زاده توضیح دادند که به صورت  -6

اعضای  تعدادمقرر شد ، ضمنا نددتشخیص دا "کمیسیون"از شورای مرکزی استعلام نمودند و آنها عنوان این تشکل را تلفنی 

سپس آقای دکتر کیامهر در خصوص فراخوان . باشدنفر  5این کمیسیون را در هماهنگی با سایر کمیسیون های تخصصی 

 .ی ثبت نام کنندگان و داوطلبان و دارندگان مدرک و پروانه اشتغال توضیحات مبسوطی ارائه دادنداانجام شده و ویژگی ه

 در رشته نفر اصلی و دو نفر علی البدل باشدکه دو نفر از دارندگان پروانه اشتغال 5تشکل شامل نهایتاً مقرر شد اعضای این 

و سه نفر دیگر با رای مخفی از بین رشته  بدون رای گیری (احسان صولتیانو مهندس س امید شاهد ) آقایان مهندترافیک

تخاب ن علی البدل انرا به عنوابین دارندگان بیشترین آانتخاب شوند و دو نفر دیگر هم از به عنوان اعضای اصلی های مرتبط 

 به شرح ذیل می باشد:به ترتیب تعداد آرای کسب شده سپس رای گیری به عمل آمد و نتایج آن گردند. 
 آقای امیرمسعود رحیمی     عضو اصلی-1     

 آقای رامین رسولی           عضور اصلی -2     
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 شماره : ...........................
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 بسمه تعالی

 خانم شبنم جعفری           عضو اصلی-3     

 عضو علی البدل   خانم مریم رحمانی        -4     

      لبدل دوما عضو علی  آقای محمدرضا تیموری   -5     

، مبالغ به حساب یکی دیگر از د مبالغ علاوه بر بانک رفاهگردمی  مقرردر خصوص مبالغ واریزی بابت ارجاع نظارت نیز  -7

) به علت عدم اجماع در واریز گردد -هرکدام که خدمات مناسب تری به سازمان ارائه دهند -یا...ت ابانک های ملت یا صادر

صورتجلسه موضوع را بیشتر بررسی نموده و نتیجه آنرا در هیات مدیره  همین 5این خصوص مقرر شد کمیته موضوع بند 

 مطرح نماید(

 )بامهندس محمدی، دکتر نصیرا، دکتر کیامهر و مهندس اوجاقلو ،مقرر شد کمیته ای متشکل از آقایان دکتر باقری -1

و مشکلات  شفافیت بیشتر و ساماندهی مسائلدر فرآیند ارجاع نظارت با تاکید بر نسبت به بازنگری  مسئولیت آقای دکتر باقری(

 .مالی آن اقدام نموده و نتایج بررسی های خود رادر جلسات آتی هیات مدیره ارائه نمایند

خانم دکتر ترابی در خصوص راه اندازی سامانه برگزاری مسابقه ای با محتوای ترویج مقررات ملی ساختمان و موضوعات  -9

 344نفر انتخاب می شوند و به هرکدام مبلغ  44رای شب یلدا( توضیحاتی ارائه دادند. برای شب یلدا)شب چله( آئینی)صرفًا ب

نفر انتخاب شده و  14 جاری هر نوبت هزار تومان به عنوان جایزه به آنان اهدا می شود. در هفته های پیش رو تا پایان سال

 .جایزه در نظر گرفته می شودن امهزار تو 344 مبلغ نها نیزبرای هرکدام از آ

مبحث دوم  7ماده  مفاد  درخواست مهندسان مجری و مهندسان ناظر معماری و سازه شهرستان ابهر مبنی بر اجرای -9

مطرح و مشروط به تصویب در هیات چهارنفره استان موافقت )فصل سوم در خصوص اجرای ساختمان(مقررات ملی ساختمان

 .عمل آمدبه 

قرار است در ن نماینده سازمان برای شرکت در جلسات مناسب سازی فضاهای شهری که مهندس محمدی به عنواآقای  -5

 نتخاب  شدند.( اشورای شهر زنجان 24/40/00/ش مورخ 2042/143موضوع درخواست شماره )شورای شهر تشکیل شود 
 

 با صلواتی خاتمه یافت.   01:  52جلسه در ساعت 


