گزارش دومین گردهمایی اعضای رپوژه مروارید مورخ 39/10/10
دس سٍص پٌجـٌثِ هَسخ  93/08/01دس هحل پشٍطُ هشٍاسیذ تا حضَس جوؼی اص اػضاء ٍ ًوایٌذگاى هٌتخة ٍ ؿشکت ًاهی
اسیکِ پاسػیاى جلؼِای دس خلَف گضاسؽ پیـشفت پشٍطُ ٍ الحاقیِ قشاسداد تشگضاس گشدیذ .دس ایي جلؼِ تؼذ اص تالٍت
قشآى کشین ،آقای هٌْذع آػتشکی هذیش پشٍطُ ،سًٍذ پیـشفت پشٍطُ هشٍاسیذ سا گضاسؽ کشدًذ .ػپغ ًوایٌذگاى هٌتخة
اػضاء ،گضاسؽ تٌظین الحاقیِ قشاسداد سا اسائِ ًوَدًذ کِ تلَست هختلش دس ریل تِ اػتحضاس هیسػاًذ.

گضیذُ ػخٌاى ًوایٌذگاى هٌتخة :

آقای دکتش اکثشی:
 -1توام قَاًیي ػشف هشػَم کـَس دس الحاقیِ ٍ قشاسداد حاکن ؿذُ اػت.
 -2اص هَسخ  93/01/01حقالضحوِ ؿشکت  8دسكذ هحاػثِ خَاّذ ؿذ.
 -3اخز تضویي اًجام تؼْذات اص ؿشکت تِ هیضاى  2هیلیاسد تَهاى.

 -4تشآٍسد ػاخت پشٍطُ اص  20،000،000سیال تِ  18،000،000سیال کاّؾ پیذا کشد.
ً -5ظاست هالی ٍ فٌی تش پشٍطُ اص عشف ًوایٌذگاى اًجام خَاّذ ؿذ.
 -6كذٍس چک جْت ّضیٌِّای پشٍطُ تا تأئیذ ًاظش هالی خَاّذ تَد.
 %10 -7اص ّش كَست ٍضؼیت ؿشکت تؼٌَاى حؼي اًجام کاس کؼش خَاّذ ؿذ.
 -8حقالضحوِ ؿشکت پغ اص کاسکشد ػِ هاِّ تا تأئیذ ًاظش هالی ٍ فٌی تشداؿت خَاّذ ؿذ.
 -9خذؿِای دس هؼایل هالی ؿشکت ٍجَد ًذاسد.

آقای دکتش ًخؼی ًظاد:
 -1ها تایذ تؼٌَاى هالکیي اص ًظش هالی ٍ فٌی پشٍطُ سا حوایت کٌین.
 -2ػولیات ػاختواًی تا كالح ٍ كشفِ هالکیي اًجام ؿذُ ٍ کیفیت خَب تَدُ اػت.
 -3تأئیذیِ آتؾًـاًی پشٍػِ یکؼالِ اػت کِ تَػظ ؿشکت صٍدتش اص هَػذ اًجام ؿذُ اػت.
 -4ػاصُ اٍلیِ قاتل قثَل ًثَدُ ٍ ػثکػاصی ٍ کٌتشل هضاػف اًجام ؿذُ اػت.
 -5اص ًظش صهاًی پشٍطُ هتٌاػة تا تشًاهِ پیؾتیٌی ؿذُ پیـشفت داسد.
 -6ػوذُ قضیِ پشداخت اقؼاط تَدُ ٍ دٍػتاًی کِ اقؼاط سا پشداخت ًکشدًذ تاػث کٌذی کاس
هی ؿًَذ ٍهـکالتی سا ایجاد هیکٌٌذ.
 -7آیٌذُ خَتی تشای پشٍطُ ٍجَد داسد دس كَستیکِ اقؼاط تِ هَقغ پشداخت ؿَد.
ّ -8ش کذام اص دٍػتاى تؼٌَاى ػفیش تا دٍػتاى دیگش كحثت کٌٌذ تا اقؼاط تِ هَقغ پشداخت ؿَد.

آقای ٍسدیپٌاُ:
 -1کلیِ اػٌاد هالی سكذ ٍ سؤیت ؿذُ اػت ٍ گام تِ گام اص كفش ؿشٍع تا تِ اهشٍص تشسػی ؿذُ اػت.
 -2کلیِ اػٌاد هالی ؿشکت هثل یک ػاصهاى دٍلتی تٌظین ؿذُ اػت.
 -3دس اًتخاب پیواًکاس اػکلت تیـتش اص  30ؿشکت ٍاسد هٌاقلِ ؿذُاًذ ٍ تَػظ کویتِ فٌی تشسػیّا
كَست پزیشفتِ ٍ اًتخاب ًْایی تش اػاع سصٍهِ ٍ تؼْذ ٍ تَاًایی ٍ تخلق اًجام ؿذُ اػت.
 -4اگش تِ پشٍطُ هٌاتغ هالی تضسیق ًـَد اص ًظش تَسم تِ هـکل تشخَسد هیکٌین.

عملکرد یکساهل ش کرت انمی اریکه پارسیان رد رپوژه مروارید

تذیْی اػت تحقق اّذاف پشٍطُ تش اػاع تشًاهِ صهاًثٌذی تا سػایت کیفیت ٍ اػتاًذاسدّای الصم ،هؼتلضم حوایت یکایک
ؿوا اػضاء هحتشم هی تاؿذ ،دس غیش ایٌلَست ایي ؿشکت قادس تِ اجشای تؼْذات خَد عثق تشًاهِ صهاًثٌذی اػالهی
ًخَاّذ تَد.
اهیذ اػت تا ّوکاسی ٍ حؼي ًیت هتقاتل ؿاّذ پیـشفت سٍص افضٍى پشٍطُ هشٍاسیذ تاؿین .هٌتظش ًظشات ٍ پیـٌْادات
ػاصًذُ ؿوا خَاّین تَد.
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