
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01 ساعت شروع: 

  01: 01ساعت پایان:   

 00/0911 /62 تاریخ جلسه:  2از 1صفحۀ 

 046جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی  قادر باقری احمدیحمزه علی 

 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 : ...........................

 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 احد محمدی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا یاحد محمد زادهحسن مجتبی 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس اوجاقلو -آقای مهندس قصابی :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 راه و شهرسازیرئیس اداره نظام مهندسی اداره کل  -آقای مهندس ذبیحیان : مدعوین

رم آقای مهندس خ -پنجم اسفند-ینده روز سه شنبه هفته آ: مجتبی زادهمهندس آقای .گردیدآغاز  جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

پیام تبریک روز مهندس را ایشان از زنجان به کل کشور ابلاغ خواهند  رئیس محترم شورای مرکزی در استان حضور پیدا می کنند و

نظر آقای مهندس بیات منش در این ارتباط هماهنگی های لازم با استانداری و اداره کل راه و شهرسازی انجام شده و خواهد شد.  نمود.

  که از یکی از پروژه های اقدام ملی هم بازدید داشته باشند. استاین 

  

 مصوبات:

اد ثبت نام که تعدلازم کمیته آموزش نسبت به برگزاری دوره های آموزشی  بنا به پیشنهاد آقای دکتر باقری مقرر شد بنا به تشخیص-1

 .نفر( نمی رسد برای کلیه رشته ها اقدام شود12کنندگان آنها به حدنصاب)

با توجه به ضرورت تسریع در اخذ شناسه ملی برای سازمان، چنانچه در این خصوص  ":آقای دکتر نصیرا به صورت مکتوب اعلام نمودند -2

 "بدون لحاظ نام اینجانب اقدام شود از نظر اینجانب مشکلی نخواهد داشت و بدین وسیله رضایت خود را اعلام می نمایم

 )رضایت نامه ایشان در دبیرخانه سازمان ثبت شده است(

در سیستم ارجاع نظارت ارجاع کار به دفاتر حقوقی توضیحات مبسوطی ارائه دادند و نهایتاً مقرر شد  آقای دکتر باقری در خصوص -3

 د.گردتا پایان سال جاری حداکثر دو کار به شرکت های حقوقی ارجاع موجود و در راستای تنسیق امور مهندسان 

چنین یک نفر از اعضای اصلی کمیسیون معماری نسبت و خانم دکتر ترابی و هم مقرر شد آقایان مهندس محمدی، مهندس قصابی -4

 .اقدام نمایند که توسط آقای مهندس نمازی تهیه شده استبه بررسی و تایید نمای ساختمان مجتمع رفاهی، ورزشی و اداری گاوازنگ 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01 ساعت شروع: 

  01: 01ساعت پایان:   

 00/0911 /62 تاریخ جلسه:  2از 2صفحۀ 

 046جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی  قادر باقری احمدیحمزه علی 

 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 : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

نزد بانک تجارت به بانک ملت)با سود موجود میلیارد ریال از سپرده های  2بنا به پیشنهاد آقای مهندس علی آبادی مقرر شد مبلغ  -5

 .( منتقل گردد%11سپرده 

میلیارد ریال در دو مرحله به موجودی حسابهای سازمان در بانک های مهر ایران  11بنا به پیشنهاد خزانه دار سازمان، مقرر شد مبلغ  -6

( افزوده شود و متقاضیان 1411سال  ماهتیردر بعد  )مرحله اول در اسفندماه سالجاری و مرحلهو توسعه تعاون به تساوی و در دو مرحله 

 صندوق قرض الحسنه حامی تدریجاً به این دو بانک معرفی شوند.

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   01:  01جلسه در ساعت 


