
  

  ١٣/٨/٩٢مورخ  دوره ششم جلسه ھیأت مديره ھشتمینو  چھلمصوبات اھم 

  

نفر به عنوان مسئول ھماھنگي امور گاز به ترتیب ذيل در ھر يك از دفاتر نمايندگي ، يك مقرر گرديد  -١

 :انتخاب گردند 

اي ساير سال سابقه بازرسي و بر ۵پايه يك و پروانه اشتغال داراي مھندسین براي شھرھاي نوع يك  - ١-١

نفر توسط كمیته  ٣سال سابقه بازرسي با معرفي  ٣پايه يك و از مھندسین داراي پروانه اشتغال شھرھا 

و معرفي دفتر  ھیأت رئیسه يك نفر از سوي انتخابدفتر و  رئیسهبه ھیأت  نمايندگيتخصصي مكانیك ھر دفتر

  سازمان  به

تھیه و جھت تصويب به ھیأت  صصي سازمانگروه تخ مسئول ھماھنگي امور گاز توسط وظايف شرح - ٢-١

  مديره ارائه شود . 

حق الزحمه افراد ياد شده توسط بازرسان ھر شھرستان و از محل درآمد حاصل از بازرسي پرداخت  - ٣-١

  . گردد

  . باشدماھه  ١٨مدت زمان اين دوره  - ۴-١

 تصمیم گیري خواھد شد .در موارد خاص ، توسط ھیأت مديره  مسئول ھماھنگي امور گازانتخاب  - ۵-١

آئین نامه انضباط كار پرسنل سازمان براساس قانون كار مطرح كه با مختصر اصالحات مورد تأيید قرار گرفت  -٢

 . 

شرح خدمات مربوط به انطباق كاربري ساختمان و اراضي شھري مطرح كه با اصالحاتي كه پیوست مي  -٣

يربط فه ھر يك از ارگانھا و دستگاھھاي ذل اجرايي وظیو مقرر گرديد دستورالعم قرار گرفتباشد مورد تصويب 

 پیشنھاد گردد.  به ھیأت مديره توسط گروه تخصصي شھرسازي 

در بخش  مطرح و مقرر گرديد كه براي شھرھاي خلیل شھر و سوادكوه ۵/٨/٩٢مورخ  ۵٠٢١نامه شماره  -۴

استفاده از سازندگان حقیقي و حقوقي يك سقف بیشتر از شرايط تعیین شده صورت گیرد ( پنج سقف و به 

 باال مشمول مجري شوند ) 

مقرر  خیرين احداث خواھد گرديدكه توسط  درخصوص پروژه بیمارستان كودكان سرطاني از علوم پزشكي -۵

به صورت صد در صد خارج از سھمیه صورت  يھندسگرديد كه در صورت موافقت مھندسین ارائه خدمات م

 گیرد . 

 حاضر/غائب اعضاي علي البدل رديف حاضر/غائب اعضاي اصلي رديف

   حسین بھارفر ١۴   مھران اصفھاني زاده ١

    فرشید رضا حقیقي ١۵    مصطفي خاوري نژاد ٢

   رمضانعلي طاليي ١۶   نادعلي رمضانپور ٣

يحسین سید نصراله صابر ٤    مھران فرصت ١٧    
   محسن قرباني ١٨   سیف اله علي نیا ٥

   احمدرضا گران ١٩    محمد فیروزيان ۶

   عادل منصوركیايي ٢٠    سید محمد محمدي تاكامي ٧

  بازرسین اصلي   جواد مھجوريان نماري ٨

 شھرام ساروي ٢١   سودابه مھري تاالرپشتي ٩

 علیرضا صفرپور ٢٢    تورج نائیج پور ١٠

  فرشاد گوران   ٢٣   حسین نعمتیان جلودار ١١

 بازرس علي البدل   جالل نوراله زاده زواردھي ١٢

  میر محمد ھاديان ٢۴    شیرزاد يزداني ١٣

  
  
  

  مصطفي خاوري نژاد                سودابه مھري تاالرپشتي  
  ازمانرئیس س                              دبیر سازمان      


