
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01 ساعت شروع: 

  01: 01ساعت پایان:   

 01/01/0011 تاریخ جلسه:  3 از 1صفحۀ 

 041جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی 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

با اعلام )حمزه علی احمدی

 (14:71قبلی 

 زهره ترابی قادر باقری  فریبرز براتی

 زادتوت آغاجابراهیم  اصغر رسولی

(14:71) 

 رامین کیامهر علی آبادییداله 

  (14:11)یحیی نصیرا (14:31)یاحد محمد حسن مجتبی زاده

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس اوجاقلو :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آغاز شد. جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 مصوبات:

ستاد مرکزی معاینه فنی " ی تحت عنوان( مبنی بر اینکه شرکت7/17/99/س ن مورخ 31714نامه شورای مرکزی)شماره  -1

قرائت شد و مقرر گردید در سایت و کانال   "در برخی استانها شعبه داردکه فعالیت های آن مورد تایید نیست ساختمان 

 تلگرامی سازمان اطلاع رسانی شود.

در خصوص کمک به خانواده مرحوم مهندس عارف نیا با تامین اجتماعی وارد مذاکره  اجازه و اختیار داده شدریاست سازمان به  -7

. شد کمک نقدی از محل حوادث غیرمترقبه پرداخت شود مقررمنا ض .رسیدند انجام دهند که شوند و به هر نتیجه مناسبی

 بازماندگان )همسر و فرزندان مرحوم( را هم سازمان بپردازد.هزینه بیمه عمر برای  گردیدهمچنین مقرر 

آقایان دکتر کیامهر، دکتر رسولی، دکتر ،از شورای مرکزی واصل شدهکه نامه ای  ،بر اساسدر خصوص تشکیل کمیسیون انرژی -3

انم مسئولیت خ )بابراتی، دکتر باقری و خانم دکتر ترابی، مهندس علی آبادی، مهندس توت آغاج عضو این کمیسیون شدند

 (دکتر ترابی

)با هماهنگی با ارائه نمایندرا  1711سال کلیه کمیته ها در ابتدای سال آینده  برنامه و دستورالعمل نحوه فعالیت مقرر شد  -7

 دبیر(
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9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 
 اعضای برخی از کمیته ها به شرح ذیل انتخاب شدند: 

 باقری : آقای دکتر کیامهر، خانم دکتر ترابی و آقای دکترکمیته رفاهی-

 آقای دکتر رسولی به جای آقای مهندس محمدی کمیته حل اختلاف: -

 آقایان مهندس احمدی و آقای دکتر کیامهر)به اتفاق آرا( و یک نفر از کمیسیون نقشه برداری  کمیته تفکیک آپارتمان: -

با مسئولیت )ترابی، آقای دکتر رسولی ، دکتر نصیرا، خانم دکتر: آقای دکتر براتی، آقای دکتر کیامهرها شهرستان امور کمیته -

 (دکتر براتیآقای 

علمی تخصصی با هدف شناسایی مسائل  کمیته سازمان بازرسی استان مبنی بر تشکیل 15/17/99مورخ  31451/31نامه شماره  -1   

 ایمیل گردیده است. برای دوستان هیات مدیرهشد که تصویر این نامه  یاستان قرائت شد و یادآور

به  ه بخشی از این ذخیراز ذخیره بازنشستگی ایشان مطرح و با پرداخت  قسمتیاز پرسنل سازمان مبنی بر پرداخت  یکیدرخواست -5  

 .شدموافقت به ایشان صورت علی الحساب 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   01:  01جلسه در ساعت 


