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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

- 1 
رئیس شورای اسالمی شهر دیهوک درخصوص تخفیف هزینه های خدمات مهندسی برای شهر دیهوک که به معاون محترم  22/11/87 مورخ 728نامه شماره  -1

 هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی جهت اطالع هیأت مدیره توسط آقای مهندس عباسی قرائت گردید.
1 

ریاست محترم 

سازمان پیگیری 

 الزم 

2 

توسط شهرداری بیرجند اعالم هزینه شده  701.111.111تعمیرات ساختمان خیابان سعیدی به مبلغ و پروانه  موضوع هزینه عوارض جهت اخذ مجوز  -2

بود توسط آقای مهندس عباسی جهت اطالع هیأت مدیره مطرح گردید که مقرر شد رایزنی الزم جهت اخذ تخفیف با شورای شهر توسط ریاست محترم 

 ن انجام و نتیجه را به هیأت مدیره اعالم نمایند.سازما

 

2 

با  آقای کاظمیان 

ریاست هماهنگی 

 سازمان

3 

اعضای سازمان رایزنی هایی توسط آقای دکتر کاظمیان انجام شده بود که به اطالع هیأت مدیره  کیش در بهمن ماه جاری برای  درخصوص تور تفریحی -3

 رسید مقرر شد رایزنی الزم درخصوص هزینه ها و زمان آن انجام و اطالع رسانی الزم به اعضای سازمان انجام گردد.

 

3 

روابط عمومی با 

هماهنگی امور مالی 

و اداری و ریاست 

الزم سازمان اقدام 

 انجام گردد.

2 

 بحث و بررسی گردید و مقرر شد:( 88)جهت انتخابات بازرسین و بودجه سال  درخصوص مجمع عمومی فوق العاده -2

  87اسفند ماه  12الف( زمان برگزاری مجمع چهارشنبه 

 ب( مکان برگزاری مجمع سالن کیان

  10:11ج( ساعت برگزاری مجمع 

ا از طریق سایت و سایر مجاری اطالع رسانی هماهنگی امور مالی و اداری اطالع رسانی الزم در این خصوص رمقرر شد روابط عمومی با ضمناً 

 دهند.مطابق آئین نامه برگزاری مجامع عمومی انجام 

2 

 

 :اسامی میهمانان

 غ    مهندس حسین صباغ

    مهندس محمدرضا بیکی

 نام و امضاء حاضرین: 

 

  

  مهندس علی کریمدادی                   محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                                      مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 

   محمد خوشناممهندس              مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصریمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازی  
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پیگیریمسئول  شماره  

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

–امور مالی و اداری 

امور فنی و اجرایی 

جهت اطالع و اقدام 

 الزم

0 

درخصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی و پرونده هایی که مالکین پس از واریز وجه حق الزحمه خدمات ،امضاء قراردادهای نظارت توسط -0

آقای مهندس عباسی و  توضیحاتی توسطمالک پیگیری اخذ خروجی از سازمان نمی شوند  می گردد ولی تشکیل پروندهانجام و ناظر و مالک 

بحث و بررسی مقرر شد درخصوص پرونده هایی که در حال حاضر در سازمان تشکیل گردید .پس از این خصوص ارائه  آقای مهندس وحیدی در

بر و مفتوح می باشد مبالغ مربوط به حق الزحمه مهندسین ناظر پرداخت گردد و در صورتی که مالک از ادامه روند اخذ پروانه منصرف گردید برا

به سازمان جهت پرداخت به مالک که از  توسط ناظرمبلغ  %81و  باقی می ماندمهندس ناظر  نزدحق الزحمه  31د)آئین نامه های موجود اقدام گرد

 اخذ پروانه انصراف داده است برگشت گردد.(

ر این پیش بینی الزم د ودر ویرایش جدید قراردادهای نظارت در کارگروه بررسی قراردادهای نظارت مورد فوق مورد بررسی  ضمناً مقرر شد

 خصوص در قراردادهای آتی در نظر گرفته شود. که در جلسات بعدی در هیأت مدیره در این خصوص بحث و بررسی انجام خواهد گردید .

0 

کمیسیون نقشه 

 برداری 
0 

نقشه برداری و بنا به درخواست کمیسیون نقشه  کمیسیون 2/7/87سی و دومین صورتجلسه هیأت مدیره و صورتجلسه  8درخصوص بند  -0

برداری، درخصوص اعمال متراژ طراحی در رشته فوق با توجه به توضیحات آقای مهندس وحیدی و با توجه به ارائه گزارش امور ارجاع کار و 

کمیسیون نقشه گردید  مقرر (بحث و بررسی شد و  و گزارش پیوست کمیسیون نقشه برداری 17/8/87پیشنهاد کمیسیون فوق )صورتجلسه 

برداری با هماهنگی خانم مهندس میرکاظمی نسبت به تبدیل قیمت طراحی بر حسب متراژ اقدام و پیشنهاد نهایی خود را به هیأت مدیره ارائه 

بحث و بررسی  مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در هیات مدیره 2در خصوص کنترل ظرفیت کاری طراحان و ناظران براساس مبحث نمایند.

گردید و مقرر شد کمیته دفاتر طراحی باحضور نمایندگان هیات مدیره بررسی الزم در خصوص استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت ها و جهت 

 استفاده و بکارگیری توانمندی همه مهندسین دارای پروانه صالحیت مطالعه الزم در خصوص اجرایی شدن قانون و مقررات در مورد تعداد کار

 همزمان و ظرفیت کاری دفاتر طراحی و جلوگیری از انجام کارها خارج از صالحیت و یا ظرفیت کاری انجام و گزارش اقدامات و پیشنهادات خود

 .بهمن ماه به هیات مدیره ارائه نمایند 21را تا تاریخ 

 

0 

 

 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    غ

 مهندس محمدرضا بیکی   

حاضرین:نام و امضاء   

 مهندس علی کریمدادی                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                                    مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 

 مهندس محمد خوشنام               مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  
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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

امور فنی و اجرایی جهت 

آقای عباس نیا -اطالع

 طهرانی :

جهت ارجاع به کمیته  3بند 

 1بند -نظام پیشنهادات

جهت ارجاع به کمیته نظام 

پیشنهادات جهت اصالح و 

پس از آن اجرایی شدن در 

جهت ارجاع  2بند –سازمان 

به کمیته نظام پیشنهادات 

و پس از اصالح ابالغ به 

 دفاتر از طریق سازمان

8 

هیأت مدیره جهت ارائه گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده یکسال گذشته حضور یافتند اعضای کمیته نظام پیشنهادات سازمان در جلسه  -8

( فرم و به ارائه گزارش اقدامات و پیشنهادات ارائه شده به کمیته موارد ارسال شده از سوی آن کمیته  به هیأت مدیره بشرح ذیل پرداختند :الف

 نظر سنجی از مالکین )زمان پایان کار(

 رخواست مالک جهت تهیه نقشه در دفاتر طراحی)زمان دریافت پروانه(ب( فرم د

ج(فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی و فرم گواهی اتمام عملیات ساختمانی که به شهرداری تحویل می گردد پس از بحث و بررسی  

 مقرر شد:

 ی گردد.فرم نظر سنجی از مالکین با اصالح در بخش دوم بشرح پیوست اجرای -1-8

فرم درخواست مالک جهت تهیه نقشه در دفاتر طراحی پس از اعمال تغییرات پیوست به دفاتر طراحی ابالغ و اجرایی  گردد.)فرم توسط دفتر  -2-8

 در بدو ورود با ارائه توضیحات الزم ارائه گردد(

عملیات ساختمانی مقرر شد از نظر فنی و حقوقی توسط کمیته در مورد فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی و فرم گواهی اتمام   -3-8

از پیشنهادات با هماهنگی مشاور حقوقی و امور فنی و اجرایی  با فرمهای سایر استانها بررسی و پس از بررسی مجدد و اصالحات موارد مورد نی

 مجدداً به هیأت مدیره ارجاع گردد.

8 

 7 امور مالی و اداری
م هیات مدیره در خصوص 22ی مهندس عباسی و آقای مهندس الهامی زاده و مذاکرات بعمل آمده وبحث و بررسی در جلسه پیرو توضیحات آقا-7

  .ریال معیین و تصویب گردید32111111ها و باتوجه به آیین نامه مالی و معامالتی سازمان تا سقف اختیارات مالی مدیران نمایندگی شهرستان
7 

    

 

 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    غ

 مهندس محمدرضا بیکی   

 نام و امضاء حاضرین:

 

 مهندس علی کریمدادی                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                                    مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 

 مهندس محمد خوشنام               مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  

 

 


