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  جلسه هیات مدیره سازمان امین133و 132اهم مصوبات 

  مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقینظام 

  

  19:30 اتمه:ساعت خ     16:30  ساعت شروع:                02/10/98   مورخ:شنبه     دو  :روز    ساختمان مرکزي        مکان تشکیل جلسه:

رم سازمان نظام جلسه هیأت مدیره محت امین133و  132حترم سازمان، گزارش و اهم مصوبات در راستاي شفاف سازي و اطالع رسانی به اعضاء م

  گردد:گردید، بشرح ذیل اعالم میبرگزار  02/10/98 شنبه مورخ دومهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که در روز 

 عناوین مطروحه در جلسه:

 اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه -1

 قرائت قرآن کریم -2

 ها و آقایان:خانمان پیش از دستور سخن -3

 امور جاري سازمان توسط رئیس جلسهگزارش  -4

 قرائت مصوبات هیأت رئیسه -5

 بررسی مسائل و مشکالت ارجاع نظارت -6

  بررسی پیشنهادات کمیسیون مجریان -7

  :مصوبات هیأت مدیره

 آن دفتر تابعهي شهرها 98دفتر نمایندگی اهر در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال  20/9/98مورخ  39610الف//2عطف به درخواست شماره  -1

الزحمه قح مصوبهاز تعرفه  يردرصدي کمت ،مزبورساخت و ساز در شهرهاي  و رشد و توسعهمنطقه وضعیت مالی مردم با توجه به تا  مقرر شد نمایندگی

درصد  %53 "حدوداطبقه  2و  1هاي براي ساختمان شهرهاي همجوار  دردفتر نمایندگی  آن تعرفه پیشنهادي دریافت گردد. ارائه خدمات مهندسی

ی خواهد هایشامل پروندهمزبور  عرفهکاهش ت مورد تصویب قرار گرفت.تعرفه  %65 ها ساختمانتعرفه (با توجه به عدم ارائه نقشه تاسیسات) و براي سایر 

 د.نباشتشکیل شده بعد از تاریخ تصویب این مصوبه  بود که

براي ، قرر گردیدم 98ص اعمال تعرفه سال در خصوهیأت مدیره  129و مصوبه جلسه  سازمان  6/8/98مورخ  16461/98پیرو اطالعیه شماره  -2

  .دیمدید گردتاطالعیه مذکور تا آخر دي ماه سال جاري  3بند اند در سازمان تشکیل شده 18/8/98هایی که قبل از مورخ  پرونده

تعیین گردید. لی مجله پیام ارك عالی بعنوان مدیر داخرضا آقاي  ،مزبور کمیسیوننظامنامه  انتشارات وکمیسیون  26/8/98مصوبه مورخ با عنایت به  -3

 ها معرفی گردیدند.سایر استان رابط با کمیسیون انتشاراتو اجاللی بعنوان نماینده  افشین هندسمآقاي  صدراالشاره براساس مصوبه کمیسیون "ضمنا

 .تعیین شدند تدوین چارت اصالحی سازمان خانم مهندس صادقی بعنوان مسئول -4

 یابد.افزایش  %20 به میزان این مبلغ مقرر شد، 98در بودجه سال ایاب و ذهاب پرسنل سازمان  هزینهافزایش بینی با توجه به پیش -5

مورخ  مصوبات مایندگی، مهندسان دفاتر ن ظرفیت اشتغال %70 ر صورت تکمیلها مقرر گردید دشهرستاندر در خصوص تعداد کار طراحی و نظارت  -6

 جزو باشدمترمربع  500از ر کمتهایی که زیر بناي آنها و براي کلیه ساختمان مالك عمل قرار گرفتهچهار نفره محترم هیأت  30/2/92و  16/5/90

از ظرفیت اشتغال  جام گرفتهانو نظارت ولی در هر حال مجموع مساحت طراحی  ر نشدهها منظوتمام رشتهدر و ناظر مهندسان طراح براي تعداد کار 

 اعتبار خواهد داشت. 98تجاوز ننماید. این مصوبه تا پایان سال  اعضاء ساالنه

مقرر  نشین،رسوده و حاشیهدر خصوص ارائه تسهیالت براي بافت ف 24/7/98نفره مورخ  4 هیأت صورتجلسه 4بند به دلیل عدم رفع ابهام در خصوص  -7

هاي صوص محدودیتدر خراه و شهرسازي استان محترم کل و اداره عماري و شهرسازي شهرداري ممحترم عاونت محضور اي مشترك با شد جلسه

 .بعمل آیدیري بند فوق برگزار و سپس نسبت به عملیاتی نمودن مصوبه مذکور در جلسه هیأت مدیره تصمیم گ پوششاجرایی منطقه تحت 

 افزایش یا کاهش %20یون ریال) با ل(یکصدو ده می 000/000/110بندي با برآورد اولیه مقرر گردید با توجه به نیاز واحد خدمات مهندسی بابت پارتیشن  -8

 گیرد.باستعالم انجام از طریق براساس نظام نامه مالی و معامالتی سازمان 

د کار معین و با رعایت راردادر قالب قو هادیشهر  انجام امور بایگانی و اداري در دفتر نمایندگی جلفابراي در خصوص جذب یک نفر نیروي دفتري  -9

 استفاده گردد. شهرو هادی همانند جذب نیرو در دفتر نمایندگی مراغه، از افراد بومی شهرستان جلفا مقرر شد شرایط و ضوابط استخدام،

 
  

 



                                                 2از  2صفحه                                                         بسمه تعالی                                                                         

  جلسه هیات مدیره سازمان133و  132اهم مصوبات 

  نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  

  19:30 ساعت خاتمه:     16:30  ساعت شروع:              02/10/98   مورخ:     دوشنبه  :روزساختمان مرکزي            مکان تشکیل جلسه:

حقیقی بیش  تر طراحیافد ارتقاء صالحیت اعضاء مبنی بروزیر محترم راه و شهرسازي  21/8/98مورخ  02/100/1006/12شماره  یهابالغدر خصوص  -10

 پیشنهادات جهت طرح در هیأت مدیره ارسال گردد.موضوع در کمیسیون خدمات مهندسی بررسی و  مقرر شد ،از یک نفر

الزحمه کنترل ضوع افزایش حقمقرر گردید موو در جهت حمایت از کنترل کنندگان نظارت پاره وقت سازمان،  معیشتیبا توجه به افزایش هزینه هاي  -11

 به کمیسیون خدمات مهندسی ارسال گردد.  پیشنهادنظارت جهت بررسی و ارائه 

  

  


