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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 

انجام مکاتبه الزم 
با شهرداري و 

پیگیري موضوع 
با هماهنگی 

  ریاست سازمان

1 

بحث و ،در تخلفات ساختمانی در شهرستان بیرجند ناظرین شهرداري بیرجند درخصوص نحوه مکاتبات  28/8/99مورخ  33208/99/1پیرو نامه شماره  -1
) و الزام ناظر به اعالم ین( تعریف ناظر و وظایف ناظر 2مبحث  2-5گرفت و مقرر شد مکاتبه اي با شهرداري انجام شود و با توجه به بند بررسی قرار 

   .شودمکاتبه با صادر کننده پروانه ساختمانی (شهرداري) باید اقدام قانونی فوق مطابق با مندرجات مقررات ملی توسط ناظر با شهرداري انجام تخلف و 
1 

مهندس الهامی 
زاده جهت 

هماهنگی و 
 پیگیري الزم

2 

مه آقاي مهندس الهامی زاده و خانم مهندس میرکاظمی گزارشی از اقدامات انجام شده در کمیسیون بیمه درخصوص پیگیري ها ي انجام شده براي بی -2
رایط ه شمسئولیت مدنی همکاران مطابق روال گذشته سالیانه مطالعاتی انجام شده بود ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی درهیأت مدیره مقرر شد هم

امه داده شود و خواسته هاي مد نظر سازمان براي کلیه بیمه نامه درخواستی در اسناد مناقصه دقیقاً ذکر شود و به شرکت کنندگان آگاهی کامل از بیمه ن
ناظر و ه همکاران و تا پس از مشخص شدن برنده مناقصه و استعالم مطابق آئین نامه معامالت سازمان بدون تأخیر و مشکل بتوانیم بیمه سال آیند

 مجري و طراح و ناظر گاز و ... را تهیه و قرارداد منعقد نمائیم.

  

2 

ریاست سازمان 
جهت پیگیري 

 موضوع
3 

دس درخصوص تخلفات ساختمانی در هیأت مدیره بحث و بررسی گردید و مقرر شد با توجه به جمیع موارد و ماهیت موضوع جلسه اي با حضور آقاي مهن-3
  (مدیر کل دفتر فنی استانداري) در این خصوص برگزار و تصمیم گیري و انجام الزم انجام شود.نوري زاده 

  
3  

دفتر ریاست جهت 
رسانی به اطالع 

پیمانکار و 
مهندس بینا جهت 
شرکت در جلسه 

 هیات مدیره

4 

  حضوري تشکیل گردد.براي ارائه گزارش پیشرفت کار ساختمان جدید توسط پیمانکار مقرر شد جلسه آینده بصورت -4
  
  
  

4  

  
  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


