
  سمه تعالیب

  1از  1صفحه:                   سازمان مدیرههیات  امین جلسه 189و 188 مصوبات   اهم                                            

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

    20:20 ساعت خاتمه:  16:30: شروعساعت   26/3/99 :مورخ  هشنبدو :روز  ساختمان مرکزي مکان تشکیل جلسه:

  مصوبات جلسه:

آن به مبلغ  %50زمان دریافت و تومان توسط سا 000/200الزحمه کنترل خدمات دانهول مبلغ ژئوتکنیک مقرر گردید براي حق پیرو پیشنهاد کمیسیون -1

 تومان به کنترل کننده پرداخت شود. 100000

قررات ملی و مرکز تحقیقات راه فتر مبرابر ابالغیه د 92مقررات ملی ساختمان و انقضاي ویرایش سال  95با توجه به ابالغ ویرایش سوم مبحث سوم سال  -2

هاي بعد از ز تهیه نقشهمجو ياربه اعضاي محترم و ب سازمانو مسکن و شهرسازي مقرر گردید از ابتداي تیرماه سال جاري با اطالع رسانی از طرف 

  گردد.الزامی  1/4/99

د نسبت به تمدید ر مقرر گردین مذکوتقبال مناسب از هتل آپارتماعطف به درخواست مدیریت هتل آپارتمان مدائن سرعین و با توجه به رضایت اعضا و اس -3

ده است ست که هتل آپارتمان متعهد شانسبت به عقد قرارداد سال قبل اقدام گردد. شایان ذکر  %15یکساله قرارداد با هتل آپارتمان مذکور با افزایش 

 پروتکل هاي بهداشتی در خصوص ویروس کرونا را رعایت نماید.

ونده  به امضا پر نسبت لصورت تمایمقرر گردید در صورت فوت شخص حقیقی دفاتر طراحی، مسئول دفتر و یا مهندس هم رشته عضو همان دفتر در  -4

 متوفی اقدام نمایند.

 موارد زیر بررسی و تصویب گردید. با حضور مدیر پروژه ساختمان شهریار در خصوص ساختمان شهریار -5

  میلیون تومان 140تن با مبلغ حدود ب فیالمحوطه سازي بخش شمالی از شرکت  خرید جدول مورد نیاز 5-1

ن سازه بر سازه کلی ساختمان مقرر گردید در خصوص اثرات ای همچنین، میلیون تومان 200اجراي سازه مربوطه به ووید نماي جنوبی با برآورد اولیه حدودا  5-2

  ملیات بصورت امانی از طریق سازمان صورت گیرد.اجراي ع اخذ گردد همچنینتاییدات الزم از مشاور 

  میلیون تومان 175توسط شرکت نیکا میهن آرا با مبلغ تقریبی  (GFRC)اجراي طرح اسلیمی ضلع شرقی ساختمان به همراه لوگوي سازمان از جنس  5-3

  شودمان از طریق استعالم انجام میمیلیون تو 120دستمزد اجراي طرح جدول کاري فضاي ضلع شمالی سازمان با برآورد اولیه  4-5

  میلیون تومان 70قریبی میلیون تومان و مصالح بسترسازي و سیمان و شن و ماسه جمعا به مبلغ ت 110آسفالت به ارزش تقریبی حدود  هزینه تهیه 5-5

حداقل  آزمایشگاهی شرکتهاي باشد مقرر گردید چنانچههاي آزمایشگاهی بصورت استانی میبا توجه به اینکه صالحیت پروانه اشتغال بکار شرکت -6

 یند.فعالیت نما ن مورد نظرتوانند در شهرستا، میداشته باشندرا تجهیزات الزم مربوط به آزمایش بتن مورد تایید سازمان در شهرستان ها  

 ید:صویب گردموارد ذیل ت ) ن آرمههاي بتدر خصوص ابالغ ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان -7

  الف) ابالغیه ویرایش پنجم در فضاي مجازي اعالم گردد و در خصوص آن شفاف سازي هاي الزم صورت گیرد.

  تشکیل گردد. سازمان کنندگاناین ویرایش جدید براي محاسبان محترم و کنترل آموزشهاي الزم در خصوص ب) کالس

  واهند شد.شوند براساس ویرایش پنجم مبحث نهم کنترل خسازمان ثبت میدر  20/8/99تاریخ هایی که بعد از ج) پرونده نقشه

 به سازمان جهت 20/8/99عد از تاریخ بباشد) و درصد طبقه ماقبل آخر می 50باشند (مساحت طبقه مازاد بیش از هایی که داراي اضافه طبقه مید)پرونده

  گردندکنترل میمبحث نهم کنترل ارائه گردند. براساس ویرایش پنجم 

  

  


