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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

ریاست محترم 
  سازمان

1 

ي بیرجند و نحوه صدور اردستورالعمل اصالح فرآیند صدور پروانه ساختمانی جدید دریافتی از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرد -1
توسط اقاي مهندس عباسی در جلسه هیات مدیره ارائه و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري بیرجند موافقتنامه اصولی قبل از 
معایب و مزایاي مربوطه به طرح فوق توسط اعضاي هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد توضیحاتی ارائه گرددید ، 

  رمایند .در جلسه آینده کمیسیون عمران شوراي شهر بیرجند مطرح ف عباسی دیدگاهها و آسیب هاي موجودرا مهندس

1 

مدیر فنی بندالف)
 و اجرایی 

 
جهت طرح  )بند ج

در کمیسیون 
و مدیر بودجه 

 مالی و اداري

2 

 در هیأت مدیره مطرح گردید (صورتجلسه پیوست)  29/9/99پیشنهادات صورتجلسه کمیته نظارت عالیه مورخ  -2

  باشند.پروژه گروه بازدید براي موارد شکایتی همان تیم نظارت عالیه شرکت کننده در بازدیدهاي نظارت عالیه الف)مقرر شد 
محسن -آباديمحمدرضا نصر-محسن نصرآبادي-فرید فروزانفر–غالمرضا جاللیان پور مهندسین ب) گروه حل اختالف مسائل فنی متشکل از 

  مورد تصویب قرار گرفت.پروژه هاي اختالفی و درخواستی مالکین و مهندسین) در مواقع مورد نیاز  (، بهدانی و خانم مهندس میرکاظمی
  ج)درمورد هزینه هاي بازدیدهاي نظارت عالیه مقرر شد پیشنهاد فوق در کمیته بودجه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

2 

مدیر فنی و 
اجرایی جهت 
اطالع و ابالغ 

 موارد فوق

3 

سط تو ، موضوع پیشنهاد کمیسیون شهرسازي مبنی بر کنترل کلیه خدمات مهندسی و نقشه هاي شهرسازي و تفکیکی در این حوزهبرابر  -3
تعرفه خدمات فوق جهت کنترل اخذ و هزینه اي براي سهم سازمان کسر نگردد و مبلغ  %5آقاي مهندس زراعتکار تشریح گردید و مقرر شد 

 پرداخت گردد.فوق به کنترل کننده این رشته 

لی ی(عضو عقمبنی بر انتخاب آقاي دکتر فخیم زاده (عضو اصلی کمیته کنترل شهرسازي) و آقاي مهندس رونشهرسازي با پیشنهاد کمیسیون 
  ته کنترل شهرسازي) موافقت گردید.یالبدل کم

3  

      

  
  :اسامی میهمانان

   مهندس حسین صباغ   
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

حاضرین:نام و امضاء   
  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 

 
  


