
 سمه تعالیب

                          سازمانمدیره دوره نهم هیات  آبانماهمصوبات                                                   

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                  ساختمان مركزي مکان تشکیل جلسه: 

 
ره برگزار با حضور اعضاي اصلی هیأت مدیره منتخب دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، انتخابات هیأت رئیسه دوره اول دوره نهم هیأت مدی -

 گردید و نفرات ذیل بعنوان اعضاي هیأت رئیسه دوره اول هیأت مدیره دوره نهم انتخاب گردیدند.

 ازمانآقاي دكتر رضا دیزجی بعنوان رئیس س -

 آقاي دكتر علیرضا معتمدنیا بعنوان نائب رئیس اول -

 آقاي دكتر شهرام كاشانی بعنوان نائب رئیس دوم -

 خانم مهندس رویا صادقی بعنوان دبیر  -

 سازمان انتخاب گردیدند.به پیشنهاد هیأت رئیسه منتخب دوره اول هیأت مدیره دوره نهم و با تایید هیأت مدیره آقاي مهندس بهلول تقی زاده بعنوان خزانه دار  -

تا پایان دوره مسئولیت هیأت مدیره و اركان در سازمان پروانه كلیه اعضاي هیأت مدیره و اركان سازمان طی نامه اي به  20/08/1400مقرر گردید كه از تاریخ  -
اسامی اعضاي امانه ظرف سه روز مسدود گردد لذا ر سمسکن و شهرسازي جهت مسدود نمودن كاركرد حقیقی، حقوقی، و سهامداري اطالع رسانی و كاركرد د

 ارائه گردد.به امور اداري مودن كاركرد هیأت مدیره و اركان سازمان )بازرسان و شوراي انتظامی( طی لیستی جهت مسدود ن
و شهرسازي با مشاور حقوقی در رابطه با  افزایش مبلغ حق الزحمه تمدید پروانه و زمان اجراي آن مشورت  م نامه اي براي راهمقرر گردید در خصوص تنظی -

 جهت تصویب در هیأت مدیره مطرح گردد. همچنین مقرر شد مشاور حقوقی از لحاظ حقوقی براي موضوع اعالم نظر نماید. ،صورت گیرد تا پس از بررسی
نظام كاردانی ساختمان استان مطرح و مقرر گردید آقاي مهندس طالب نژاد و آقاي دكتر رنجبر به عنوان نماینده در  10884شماره  17/8/1400نامه مورخ -

 گردند.جلسات نظام كاردانی معرفی 
ماه انجام بدهد مقرر گردید فرایند انتخاب  3ی  را ظرف قانون نظام مهندسی هیأت مدیره موظف می باشد انتخاب گروههاي تخصص 88نظر به اینکه طبق ماده  -

 گروههاي تخصصی مطابق نظامنامه انجام گیرد.
در شوراي مركزي و با توجه به میزان بدهی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان مقرر گردید مبلغ پانصد میلیون تومان در  1399نظر به تصویب بودجه سال  -

 بدهی پرداخت گردد.وجه شوراي مركزي از بابت 
حضور آنان الزامی  400/49513شماره  8/10/1395در خصوص درخواست اعضاي علی البدل براي شركت در جلسات طبق آخرین نامه وزارت راه و شهرسازي  -

نافع اعضاي علی البدل )مسدود گیرد و در خصوص تعارض ماست، لذا حق الجلسه اي بابت شركت در جلسات هیأت مدیره به آنان تعلق نمی ينبوده و اختیار
 كردن كاركرد پروانه اشتغال آنها( مقرر گردید از وزارت راه و شهرسازي استعالم گردد.

 گردد.ستعالم و نحوه اجرائی كردن آن ا ،مصادیقشهرسازي استان مکاتبه گردد كه آخرین بخشنامه تعارض منافع راه و با اداره كلمقرر شد  -
صوبات هیأت مدیره مقرر گردید خانم دكتر باقري  و آقاي دكتر ابراهیم زاده و آقاي مهندس شهرامفر به عنوان اعضاي كارگروه در خصوص شفافیت سازي م-

 شفاف سازي جهت بررسی رویکرد سایر استانها تعیین و تا ظرف مدت یک ماه نتایج را به هیأت مدیره تقدیم نمایند.
به 9802695به شماره پرونده  990997095811917و شماره دادنامه  27/4/1398اي هاي هیأت عمومی مورخ مجریان ذیصالح و ر 17/8/1400نامه مورخ  -

هیأت  9909970905811917قرائت و مقرر گردید جهت اجرائی نمودن مجري گري براي كلیه ساختمانها با طرح نامه به شماره دادنامه  12/12/1399تاریخ 
 یزنی و طرح گردد.عمومی دیوان در هیأت چهار نفره را

جهت مساعدت مالی به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال  969/1400در خصوص درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان سراب طی نامه اي به شماره  -
 موافقت به عمل آمد 

به  1400مالی براي پرداخت حقوق در سال جهت مساعدت 597/1400در خصوص درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان عجبشیر طی نا مه اي به شماره  -
 ه میلیون ریال موافقت به عمل آمد.مبلغ دویست و پنجا

 
 
 



ریال 000/500 به درخواست مدیر خدمات مهندسی و پیشنهاد ایشان با توجه به افزایش حق الزحمه كنترل كنندگان نظارت تعرفه بازدید مجدد كنترل نظارت از -

 ریال افزایش یابد كه موافقت به عمل آمد. 000/1000ریال به  000/700بد همچنین حق الزحمه كنترل آزاد سازي مجریان از ریال افزایش یا 000/1200به 

 طبق روال قبلی پرداخت گردد . 35مقرر شد حقوق ماهیانه ماه مهر ناظران عالیه ماده  -

ریال به  000/500زمان بدین شرح موافقت می گردد: افزایش مبلغ پایه پایه از با پیشنهاد كمیته آموزش، مبنی بر افزایش تعرفه حق الزحمه مدرسان سا -

 ریال صورت گیرد. 000/400/1ریال به  000/850ریال و افزایش سقف حق الزحمه ساعتی از 000/800

 هیأت مدیره مصوب كرد اهم مصوبات هیأت مدیره با تعیین هیأت رئیسه در سایت سازمان قرار گیرد.-
و با توجه به نامه شماره 18/5/1400و نامه اداره كل  اوقاف و امور خیریه استان به تاریخ  19/4/1400مورخ  2004518به پروانه ساختمان شماره با توجه  -

صورت كاربري متر مربع ب 200اداره كل راه و شهرسازي آذربایجان شرقی  با ثبت تشکیل پرونده طبق ضوابط امور خیریه تا  3/11/1394تاریخ  73277/50/94
 گردد.امور خیریه موافقت می

 استعالمهاي دریافتی  مفتوح گردید و شركتها به شرح زیر ارائه قیمت نمودند: ،12/04/1400طبق استعالم مورخ  دستگاه كامپیوتر )كامل( 6در رابطه با استعالم   -

 ریال 000/400/160/1شركت كامپیوتر قدسی      -

 ریال 000/851/246/1       شركت بسامد رایانه   -

 ریال 000/310/263/1       شركت هاي اسپید    -

 ریال pausta          000/310/263/1شركت  -

 فوق گردید.كه در نهایت شركت كامپیوتر قدسی برنده استعالم 
و  پنج  14:15تا  7:30چهارشنبه از ساعت  مصوب شد ساعت كاري سازمان ،روزهاي شنبه تا  1400 /01/09از تاریخ سازمان  در خصوص تغییر ساعت كاري -

 باشد. 13:15تا  7:30شنبه ها از ساعت 
در خصوص پیمانکار ساختمان نظام مهندسی دفتر نمایندگی مرند مطرح و مقرر گردید با توجه به شرایط موجود  1169/1400نامه شهرستان مرند به شماره  -

 شرایط عمومی پیمان اقدام گردد. 48ه دنسبت به خاتمه پیمان براساس ما درصد 90صرفه و صالحدید سازمان و پیشرفت بیش از 
 
 
 

 

 


