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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 -:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

   -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس پیمان قصابی -جواد عزت شوکتیمهندس  -مهندس علیرضا اوجاقلو انآقای: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 ا... مجید آغاز گردید.  جلسه با تلاوت آیاتی از کلام

با  دارید یبرا یزیشده ارائه دادند و ابراز نمودند که برنامه ر یریگیپ یاز کارها یسازمان گزارش استیر ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا

در دست اقدام است و از  و ... یشهردار، شهر یشورا ،امام جمعه ،یراه و شهرسازمدیرکل  ،از جمله استاندار یاستان نیمقامات و مسئول

ضا اع هیکل یکردند برا انیرا ارائه دادند و در ادامه ب یهر واحد دستورات یآت یهاارائه برنامه یبرا واند نموده دیبازدمختلف سازمان  یواحدها

 به نحو موثر ادامه یابد. غیه هاتا مکاتبات و ابلا شده است فیکارتابل تعر یادار ونیدر اتوماس رهیمد ئتیه

 دنددا هائخود را ار یشنهادهایپروژه گاوازنگ پ یریگیها و پ مهیب دیدر خصوص تمد :يمهندس حامد نظر يآقا :نطق پیش از دستور

 مهندس يآقا .در احداث ساختمان ها شدند یمطابق مباحث مقررات مل یو اسلام یرانیا یمقررات و استفاده از معمار تیو خواستار رعا

 زیا نها در شهرستانهه نقش زیعگردد و در مورد تو نیضوابط مع یستیواحد شهرستان ها با یانتخاب رابط برا یبرا دکردن تاکید :ییدلجو

 .لازم به عمل آید یو بررس یدگیرس

 مصوبات:

هرستان ش تهیکم لیشهرستان ها مطرح گردد و پس از تشک تهیآنها در کم دیتمد ایها شهرستان دیجد نیانتخاب رابط مقرر گردید موضوع-1

 .ردیقرار گ تهیکم نیا کارجلسه در دستور نیدر اول

نامه ی برآتی  در روزها رهیمد ئتیه سیرئ یبا هماهنگ رهیمد ئتیالعاده هجلسات فوق ،علت تراکم کار و دستور جلساتبه  دیمقرر گرد -2

 .ریزی و هماهنگ گردد

قرار  بیو طرح مشکلات واحد مربوطه مورد تصو ارائه گزارش عملکرد یبرا قهیدق 2۲هر جلسه به مدت  یواحدها در ابتدا رانیحضور مد -3

  . و در اولین جلسه آتی از مدیر دفتر فنی سازمان دعوت به عمل آید.گرفت

، سازمان سیرئشامل نفر  3نفر از  2توأمان  یبا امضا اسناد دیمقرر گرد مطرح وسازمان  سهییر اتیمجاز ه یصاحبان امضا یمعرفموضوع  -4

 یابد. تیرسم اول سیرئ بیخزانه دار و نا

 نام وافراد خوش یمعرف نطوریو هم یفراخوان عموم قیتوامان ازطر ماندهیجهت انتخاب بازرسان سازمان با توجه به وقت باق دیمقرر گرد -۵

افراد  نینفر از ا ۸ یمراحل قانون یپس از ط و ردیانجام گ نیز رهیمد ئتیهاعضا  قیباشند از طر یخوب یرزومه عملکرد یکه دارا کی هیپا
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شده و در اولین فرصت با تشکیل مجمع فوق العاده بازرسان انتخاب  یمعرفسازمان به اعضا  بازرس و یک عضو علی البدل 3 جهت انتخاب

 .شوند

ا در جلسات ه تهیکم هیانجام گرفت و بق ریبه شرح ز رهیمد ئتیه یاعضا بیها با تصو تهیدر کم رهیمد ئتیه ندگانینما یانتخاب و معرف -۶

 :گردد یمشخص م یآت

  رهیمد ئتیه ندهیدکتر شعبان زاده به عنوان نما یآموزش آقا تهیکم -

  رهیمد ئتیه ندهیبه عنوان نما مایکار خانم دکتر رح تهیکم -

  رهیمد ئتیه ندهیبه عنوان نما یمهندس اسلام یحل اختلاف آقا تهیدر کم -

 . قرار گرفت بیمورد تصو ییدلجو آقای مهندس و یمهندس حامد نظر یآقا ما،یخانم دکتر رح و بانوان یرفاه تهیکم یبرا -

  یموریمهندس ت یو آقا ینعلیدکتر ز یآقا یو ادار یمال تهیکم یبرا -

 معاملات :  ونیسیاعضا کم -

در صورت عدم  دیقرار گرفت و مقرر گرد بیمورد تصو یامور مال ریو با حضور مد و دکتر رحمانپور یموریمهندس ت ،ینعلیدکتر ز انیآقا

 ابندیحضور  شانیاول از طرف ا سیرئ بیدر جلسات فوق نا سیحضور رئ

 .شوند یمعرف یاتیو امور مال ییبه اداره دارا دیمعتمد انتخاب شدند و مقرر گرد ریام مانیمهندس پ یآقا ییحل اختلاف دارا تهیدر کم -

 اعلام رهیمد ئتیبه ه از طرف هیات رییسه پروژه به طور کامل طیو شرا مانکارانیپ تیگزارش ساختمان گاوازنگ و وضع دیمقرر گرد -۷

 .گردد

 طیراشود و ش دیماه تمد ید انیتا پا یلیتکم مهیو ب تیمسئول مهیب دیها مقرر گرد مهیزمان ب یتا انقضا یزمان تیبا توجه به محدود -۸

 (سهیرئ ئتیاز طرف ه یکننده مهندس اسلام یریگیپ .ردیدر دستور کار قرار گسازمان رفاه  تهیدر کم دیگذار جد مهیانتخاب ب

دستور  در یکنترل مضاعف در جلسات بعد تهیتعارض منافع وکم تهیساختمان، کم تهیامور شهرستانها، ارجاع نظارت ،کم تهیکم انتخاب-۹

 .ردیکار قرار گ

موکول  یجلسه دوم  با توجه به اتمام زمان جلسه به جلسه بعد یدر دستوکارها ۹ یال ۷درج شده بند  یبه دستور کارها یدگیرس -1۲

 .دیگرد

 .دیعمل آه دعوت ب و بازرسان البدل یاز  اعضا عل یجلسه بعد یبرامقرر گردید  -11
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