
 سمه تعالیب

               سازماندوره نهم  مدیرهجلسه هیات 1401 ماهشهریورمصوبات       

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                  ساختمان مركزي مکان تشکیل جلسه: 

 را نیز هماهنگی نماید.کلیبر شهرستان مقرر گردید دفتر نمایندگی اهر طبق روال قبلی امورخدمات مهندسی  ---

 

 .تعیین شددر ماه  G4 پرونده 5 سیالزحمه بازرحق پرداختی  ها معادلبرای سرناظران گاز شهرستان ---

 

ی الزم هاسامانه سازمان رایزنی وای مهندسین ناظر در سامانه شهرداری گزارش مرحلههمزمان مقرر گردید درخصوص ارائه  ---

رداری درج در سازمان به شهمنای های مرحلهو همچنین درخصوص امکان ارسال اتوماتیک گزارش گرفتهصورت توسط واحد رایانه 

 شود ارائهبرای هیأت مدیره  آن گزارش و معمولهای الزم بررسی

 

 جرائیانفرمعاون ک یه دو نفر نماینده کارکنان مقرر گردید کمیته انضباطی کارکنان سازمان متشکل از دو نفر اعضای هیأت مدیر  ---

رکنان خلفات کات تاسازمان تعیین خواهند شد  همکاراننماینده کارمندان از طریق انتخابات توسط  و ضمناو مشاور حقوقی ایجاد گردد 

 .گرددسازمان استان در این کمیته رسیدگی 

 

طرف اعضاء  از نمایندگی شهرستانها نفر کاندیدا هیات اجرایی و مدیران دفاترنام دو  انتخابات مقرر گردید در برگ رأی ---

 درج گردد. هاشهرستان

 

 تمدید گردد. 9/6/1401شهرستان تا پایان وقت اداری مورخه  تنام کاندیدای انتخابامقرر گردید ثبت ---

 

مجاز به ، یاشتغال بکار مهندس پروانهدارای نامه فقط اعضای ها طبق نظاممقرر گردید در انتخابات هیأت اجرائی شهرستان ---

 .باشندگیری شرکت در رأی

 

طی ع موضوارگانه استعالم چه و ضرورت نامهشهرستان با توجه به شرایط احراز در نظام اتمقرر گردید برای کاندیداهای انتخاب ---

 گردد. استعالمای از اداره کل راه و شهرسازی نامه

 

ر از ژاد و یک نفندکتر رنجبر و آقای مهندس طالب ،زاده دکتر توکلی ابراهیمدکتر جهت هیات نظارت انتخابات شهرستانها آقایان  ---

 .تعیین شدندهیأت رئیسه 

 

 اقدامات الزم در این خصوص صورت گیرد.نمودند هیأت مدیره موافقت  ،درخصوص تشکیل شورای حل اختالف ---

 

 های ر شرکتدکنترل گاز و تفکیک که پروانه اشتغال آنها  مصوبه هیأت مدیره مبنی بر عدم کارکرد اعضا دارای مجوز و صالحیت ---

 .اجرایی خواهد شد  1402از ابتدای سال  می باشد حقوقی به عنوان فرد امتیازآور

 

ل در ات تا آخر ساهای شورای انتظامی در سازمان وجود دارد مقرر گردید افزایش پرداخت جلسبا توجه به اینکه انباشت پرونده ---

 هیأت مدیره مطرح گردد.هر ماه در 

 
با مصوبات قبلی  شده و هر گونهآئین نامه مربوطه اجرا  2ب گردید حدود صالحیت رئیس کارگاه برای مجریان ذی صالح مطابق جدولمصو ---

 اجرائی گردد. 1402ها، از ابتدای سال برای مجری ذیصالح در شهرستانبند لغو می گردد.  ضمنا مقرر گردید  تصویب این



 

ز سرپرست ایه مورد نیاآنها حداکثر یک پایه از پ حقیقیحقوقی مشروط به اینکه پایه پروانه  مجریانمقرر گردید افراد امتیازآور  ---

 د.لیت نماینهای ساختمانی شرکت متبوع، فعاتوانند به عنوان سرپرست کارگاه در پروندهنامه، کمتر باشد میکارگاه مطابق آئین

 

نماینده  فر به عنوانو آقای مهندس شهرامنمایندگان هیات مدیره  به عنوان  موسوی و خانم دکتر باقری آقای سیدصادق ---

 .ندجهت عضویت در کمیته انضباطی کارکنان سازمان تعیین شد انبازرس

 

م ن محترنامه معاورئیس محترم وقت شورای مرکزی موضوع تفاهم 15/11/1399ن مورخ س 37802با عنایت به نامه شاره  ---

 3ماده  1-3های اقدام ملی مقرر گردید به استناد بند امور مسکن و وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی درخصوص پرونده

متر  1000زیر  هایبرای پرونده %50ها الزحمه ثبت ظرفیت تعداد کار در شهرستانالذکر عالوه بر حقنامه منضم به نامه فوقتفاهم

 اعمال شود.

 

د مقرر گردی باشدنمیقابل ثبت های اصالحی در سامانه کنندگان طراحی تکمیل شده و پروندهنظر به اینکه ظرفیت ریالی کنترل ---

 افزایش یابد. %40 سال جاریشش ماهه اول  در کنندگان ظرفیت ریالی کنترل

 

 

 


