خالصه مذاکزات سی و چهارمیه جلسه هفتمیه دوره هیأت مديزه ساسمان استان مورخ 95/60/60
مطالب پیص اش دستًز:

1ـ آقای مُىذس قشتاوخاوی دسخصًص اقذامات اوجام شذٌ دس َیأت مذیشٌ ديسٌ َفتم مطالثی سا مطشح ومًدوذ.
2ـ آقای مُىذس سؼیذیان دسخًاست داشتىذ مطالثات اػضای ساصمان تشسسـی ي دس هُـت ػمایـاکی نـشدن آوُـا ـام
تشداشتٍ شًد.
3ـ آقای مُىذس فشویا تا مًضًع کفاَموامٍ تا شُشداسی کُشان دسخصًص طشاح ي واظش ي َمچىیه تاصسسـان تـشينسـااس
مًاسدی سا مطشح ومًدوذ.
*******************
گصازش امًز جازی:
ـ آقای مُىذس تیطشف دس اتتذا آغاص َفتٍ ديلت سا تٍ اػضای َیأت مـذیشٌ کثشیـگ فتىـذ .ای ـان دسخصـًص ها ـٍ
نمی یًن سؤسای ساصمان وظام مُىذسی ساختمان استاوُا نٍ تا حضًس یکی اص ومایىذ ان نمی یًن ػمشان مجاس شًسای
اسالمی دس ساختمان شًسای مشنضی تش ضاس شذ مطالثی مطشح نشدوذ.
*******************
طسح بىد  9دستًز جلسٍ دزخصًظ ادامٍ بحث ي بسزسی دز مًزد گصازش کمیتٍ باشزس ي ضفافساشی:
ـ پس اص تحث ي تشسسی دس ایه خصًص مًاسد صیش تٍ کصًیة سسیذ:
ـ ناسمىذان ي مذیشان تخ ُایی نٍ دس آوُا کخاف سيی دادٌ است ،تٍ نمیتٍ اوظثاطی ساصمان اسهاع ي مًاسدی نٍ کخاف
اوتظامی داشتٍ تاشىذ تٍ شًسای اوتظامی ساصمان استان ویض مؼشفی شدوذ.
ـ نایٍ اشخاص حقًقی وامثشدٌ دس ضاسش نٍ کخاف حشفٍ ای یـا اوتظـامی داسوـذ تـٍ شـًسای اوتظـامی اسـتان هُـت
سسیذ ی تٍ کخافات احتمالی آوان اسهاع شدوذ.
ـ دسخصًص کُیٍ امکاوات سختافضاسی ي وشمافضاسی تشای نمیتٍ تاصسسی ي شفافساصی ،مصًب شذ آقای مُىذس نشيتی
(خضاوٍ داس ساصمان) ي آقـای وارـشتخت (مؼايوـت پ ـتیثاوی ي مىـاتغ او ـاوی) امکاوـات دصم سا دس حـذ مقـذيسات سـاصمان
کُیٍ ومایىذ.
ـ نمیتٍ مشتًطٍ تٍ وشمافضاس اسهاع ناس دستشسی داشتٍ ي اطالعسساوی تٍ اػضای َیات مذیشٌ اوجام شًد.
ـ تٍ اکفاق آسای حاضشان مصًب شذ کشنیة نمیتٍ َمان کشنیة قثای تاشذ.
*******************
طسح بىد  1دستًز جلسٍ دزخصًظ ياگرازی چاپ وطسیٍ پیام بٍ ضسکت گل آذیه:
ـ پس اص تحث ي تشسسی اػضای َیأت مذیشٌ ،مصًب شذ دس ایه خصًص مىاقصٍ تش ضاس شًد.
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طسح بىد  2دستًز جلسٍ دزخصًظ قسازداد طساحی ي تجُیص اتاق سسيز ساشمان:
ـ پس اص تحث ي تشسسی دس ایه خصًص مًضًع اص دستًس ها ٍ هاسی خاسج شذ ي مقـشس شـذ اسـىاد مىاقصـٍ اص اتتـذا
کانىًن دس ناسکاتل اػضای محتشم َیأت مذیشٌ هُت تشسسی دس ها ٍ آیىذٌ قشاس یشد.
*******************
طسح بىد  3دستًز جلسٍ دزخصًظ اخر امضای اعضای َیأت مدیسٌ بٍ مىظًز دزیافت کد کازگااَی بیماٍ
تأمیه اجتماعی:
ـ پس اص تحث ي تشسسی دس ایه خصًص ،مصًب شذ ضمه استؼالم اص م ايس حقًقی ساصمان ي اخز کؼُذ محضشی ،نایٍ
کؼُذات ي م إيلیتَا تٍ ػُذٌ تیمٍ شًوذٌ تًدٌ ي پشداخت ویض سٍ ماٍَ تاشذ .امضـای آن ویـض تـٍ َیـأت سهی ـٍ کفـًی
اختیاس شدیذ.
*******************
طسح بىد  4دستًز جلسٍ دزخصًظ بیمٍ مسؤيلیت مدوی اعضای َیأت مدیسٌ:
ـ پس اص تحث ي تشسسی دس ایه خصًص مصًب شذ تاکًهٍ تٍ اکمام مُات آنَ ،شچٍ سشیؼتش استؼالمُای مشتًطٍ اوجام
ي پیگیشیُای اداسی دس ایه خصًص اوجام شًد.
*******************
طسح بىد  5دستًز جلسٍ دز ازتباط با پیطىُاد کمیسیًن طسح ي بسوامٍ دزخصًظ تفاًی

اختیااز َیاأت

مدیسٌ بٍ َیأت زئیسٍ:
ـ دس ایه اسکثاط آقای مُىذس مؼـضی تىـذَای  1الـی  21سا قشاهـت ومـًدٌ ي تـٍ کصـًیة سسـیذ .دسخصـًص تىـذ 22
پی ىُادات نمی یًن طشح ي تشوامٍ ،تخش ايل دسخصًص استخذام ي ػضل ي وصة ناسنىـان کفـًی

اختیـاس سنی ویـايسد.

تخش ديم آن دسخصًص کؼییه شغل ،حقًق ي دستمضد ي پاداش پشسىل دس چاسچًب وظاموامٍ حقًق ي دستمضد ي تًدهـٍ
مصًب تٍ سهیس ساصمان کفًی

اختیاس شدیذ.

ها ٍ سنس ساػت  17:3:تا رنش راًات خاکمٍ یافت.
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