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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

کاردستور   

امور فنی و اجرایی 
 جهت اقدام الزم

1 

و مقرر شد براساس  گرفتمورد بحث و بررسی قرار تا پایان قرارداد، 9ادامه بحث و بررسی بازنگري دفترچه قرارداد نظارت قسمت پنجم از ماده -1
  دقیق تر براي جلسه آینده قرار بگیرد :و فایل تغییرات در اختیار اعضاي هیأت مدیره جهت بررسی تغییرات پیوست قرارداد اصالح گردد.

توسط ناظر هماهنگ کننده در ابتداي شروع به کار به کلیه مهندسین ناظر پروژه بصورت کتبی یا از طریق  مقرر شد شروع عملیات ساختمانیالف:
  کارتابل مهندسین یا سایر موارد قانونی مندرج در قرارداد نظارت فوق اعالم نماید.

،پیامک و شبکه هاي مجازي واتساپ به عنوان ابالغ مهندسین سازمانآدرس قانونی،پست الکترونیکی،کارتابل  ؛قرارداد نظارت 1ماده ب: در تبصره 
  قانونی خواهد بود.

1 

انفورماتیک با 
هماهنگی ریاست اقدام 

 گردد.

2 

نرم افزار ارجاع یا در سیستم دبیر تمهیدات الزم جهت اطالع  درتمدید مدت قرارداد نظارت در هیأت مدیره بحث گردید و مقرر شد  9در مورد بند -2
قبل از روز  یکیک ماهه و-رسانی قبل از اتمام قرارداد به مالک و ناظر هماهنگ کننده بصورت پیامکی یا به هر نحو دیگري در چند مرحله (دو ماه 

  اقدام نماید. نظارت با ناظرینرارداد اتمام قرارداد)اطالع رسانی گردد تا در موعد مقرر مالک نسبت به تمدید ق
2  

امور فنی و اجرایی 
جهت پیگیري و اقدام 

 الزم
3 

قرارداد نظارت موضوع طرح دعوي در صورتی که از نظر قانونی مشکل داشته باشد با نظر مشاور حقوقی سازمان موارد  9جدید ماده  7ردیف -3
را در بند فوق لحاظ تا مسئولیت ناظر در صورت عدم رعایت (مسئول نگهداري از ساختمان )  22مبحث  5-3-1-22نگهداري ساختمان مطابق بند 

  (مراقبت و نگهداري ساختمان)محدود گردد. 22مقررات ملی موضوع مبحث 
3  

امور فنی و اجرایی 
جهت پیگیري و اقدام 

 الزم
4 

از اتمام قرارداد نظارت توسط آقاي مهندس وحیدي از شرکت بیمه دانا(طرف مقرر شد پوشش یا عدم پوشش بیمه مسئولیت مدنی ناظرین پس  -4
پیش (سازمان بین پایان قرارداد نظارت اولیه و تمدید قرارداد نظارت جدید )صورتی که مشکلی در زمان فوق درداد سازمان ) پرس و جو گردد ورقرا

  مدیره گزارش نمایند.می آید جهت رفع مشکل پیگیري الزم انجام ونتیجه را به هیأت 
4  

      

  
  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    غ
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

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