
 سمه تعالیب

               سازماندوره نهم  مدیرههیات  جلسات آذر ماهمصوبات   اهم    

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

                                                                                                                                         ساختمان مركزي مکان تشکیل جلسه: 

 

رونقی و بازرس آقاي آقاي مهندس مقرر شد جهت پیگیري عملیات اجرائی و تکمیل ساختمان مركزي سازمان ، هیأت امنائی متشکل از آقاي مهندس خانی،  -1

 مهندس حسین پور و رئیس و خزانه دار سازمان تشکیل گردد.

 ریال پرداخت گردد. 000/000/008/1به مبلغ و شهرسازي راه برابر اعالم اداره  نهمین دوره انتخابات هیأت مدیرهحق الزحمه  هیأت نظارت  مقرر گردید -2

متناسب با  یکهاستعالم و در صورت پس از  ریال 000/000/670به مبلغ تقریبی اعضاي هیات مدیره هزینه انتشار آگهی انتخابات نهمین دوره  مقرر گردید -3

 پرداخت گردد.به روزنامه مهد آزادي  باشد فاكتور ارائه شده

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و  10و  9جدول شماره  برابر 1400ال افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سمقرر شد با توجه به تورم اقتصادي در جامعه  -4

 پیشنهاد گردد.استان نفره  4شوراي مركزي به هیأت از س ن( ارسالی  /38716شماره )  27/12/1399نامه مورخ 

 000/000/65ن و روساي دفاتر نمایندگی برابر ، اختیارات مالی مدیران سازما1400با توجه به نظام نامه مالی مصوب شوراي مركزي و حد نصاب معامالت  -5

 .گردیدتفویض  تعیین و مزبورریال طبق نظامنامه  000/000/950/1ریال و هیأت رئیسه سازمان برابر  000/000/975ریال و اختیار مالی ریاست سازمان 

به پیامک بصورت  موضوع طرح اتمام مدت پروانه ساختمانی ساختمانیبه پیشنهاد كمیسیون خدمات مهندسی مقرر گردید دو ماه مانده به اتمام زمان پروانه  -6

 نسبت به تعیین تکلیف تمدید و یا اتمام قرارداد نظارت با مالک نماید. اطالع رسانی شود تامهندسان هماهنگ كننده 

طرح و مقرر گردید طبق پیشنهاد مشاور مالیاتی و مدیر مالی م 94مشاور مالیاتی و مدیر مالی سازمان در خصوص پرونده عملکرد سال  25/8/1400نامه مورخ  -7

 گردد. اقدام

 قرارداد مربوط به پشتیبانی آنتن هاي وایرلس رادیویی ارتباط دهنده ساختمان مركزي، برق المع و دیتا سنتر سازمان آمار فناوري اطالعاتدر خصوص  -8

 تمدید گردد. 1400براي سال اد به همان مبلغ قراردمقرر شد  ،ریال 099/561/220شهرداري تبریز به مبلغ

پرداخت كمک هزینه درمانی براي  مقرر شد موضوع ي سازمانجلسه ستاد كرونا مصوباتعطف به درخواست مدیر روابط عمومی و مالی و مدیر اجرائی و  -9

 مطرح گردد . " امجدد ریال پس از بررسی مدارک 000/000/225/1نفر و به مبلغ  54اعضا و همکاران به تعداد 

 منظر اداره راه و شهرسازي شركت نماید. و مقرر گردید آقاي دكتر پاكدل بعنوان نماینده سازمان در جلسات سیما -10

تامین مصالح  پس از ودر خصوص اجراي طرح هاي دیوار نگاره با تکنیک الیه چینی توسط پژوهشگران دانشگاه هنر اسالمی تبریز به صورت مجانی  -11

 جهت زیباسازي و اشاعه فرهنگ و هنر اسالمی با هماهنگی آقاي دكتر علیلو موافقت بعمل آمد.تعیین شده ساختمان مركزي بر دیوارهاي مصرفی توسط سازمان 

 گزار گردد.مقررات ملی برترویج مباحث سمینار و وبینارهاي مهارت محور در راستاي  ،مقرر گردید جهت ارتقاي دانش مهندسین -12

 قبلی موافقت به عمل آمد. مبلغعطف به درخواست كارگزار رسمی بیمه لیل آبادي تمدید بیمه نامه گروهی حوادث ناظرین با شرایط ، تعهدات و  -13

هیأت مدیره، رئیس خزانه دار، بازرسان  مقرر گردید احکام رئیس و حق الزحمه خزانه دار سازمان براساس نظامنامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات -14

 .اجرائی گرددس ن تهیه و  /37216و شماره  16/10/99تاریخ ه ب از شوراي مركزي و اعضاي شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ابالغی

روز رسانی دانش كنترل كنندگان ه سطح علمی و بدفتر نمایندگی شهرستان مراغه و مدیر آموزش سازمان مقرر شد جهت ارتقاي رئیس عطف به درخواست  -15

 گردد. برگزارریزي و برنامه ،نظارت و طراحی سازمان دوره آموزشی براي بازآموزي

و كاربردي جهت آشنایی هاي آموزشی دوره  ،(3)پایه  پروانه اشتغال بکار مهندسی اولین مقرر گردید قبل از اعطايعطف به درخواست مدیر آموزش سازمان  -16

 گردد. برگزاربراي مهندسین كه از آزمون قبول شده اند قبل از اعطاي پروانه اشتغال بکار مهندسان مهندسان رشته هاي هفت گانه با روند نظارت ، اجرا و طراحی 

 درایشان ضروري می باشد مقرر گردید یته ها و كمیسیون ها در بعضی از كمحضور رئیس یا نائب رئیس و خزانه دار نظر به اینکه با توجه به جایگاه حقوقی  -17

 



 

 جلسات كمیته و كمیسیونها مربوطه شركت نمایند. 

كه تا زمان اخذ پروانه شركت مشاور حقوقی مقرر شد  ( 11ماده  4پروانه هاي طراح و ناظران حقوقی به مشاوران حقوقی  )تبصره  بدیلدر خصوص ت -18

ظرفیت استفاده تغییر پروانه طراح و ناظر حقوقی به مشاور حقوقی و انتقال  بوده حتما بابر عهده شركت طراح و ناظر حقوقی اولیه پرونده ها همچنان مسئولیت 

حقوقی صورت راي شركت طراح و ناظر حقوقی و مشاور ب شناسه ملیو  همان مشخصات باو تعداد كار  مجدد ظرفیتثبت  بدونتوسط طراح ناظر حقوقی  شده

 گیرد.

 دوره ها موافقت بعمل آمد. با برگزاريبا توجه به درخواست مدیر آموزش سازمان جهت آموزش نیروي انسانی )كارمندان(،  -19

 ارسال استان نفره 4هیأت  موضوع بهمقرر شد ، الف و ب  ساختمانی گروههايدرخدمات نقشه برداري  ارائه درخواست گروه تخصصی نقشه برداري براي -20

 گردد.

براساس اعالم اداره راه و بدون قرارداد  35كاركرد و بیمه مسئولیت مدنی و اضافه كاري ناظران عالی ماده حق الزحمه  ،تا پایان آذر ماه مقرر گردید -21

 .گیري بکند مقرر شد هیأت مدیره تصمیمماهه چهارم  3براي  پرداخت شود، ضمناشهرسازي 

جهت سازمان و شهرسازي براي معرفی نماینده و یا نمایندگان ثابت  اداره راهكارگروه مخاطرات زلزله لغزش الیه هاي زمین ابنیه در خصوص نامه رئیس  -22 

 .به عنوان نماینده سازمان براي دو سال آتی معرفی شوندآقاي دكتر ابراهیم زاده مربوطه مقرر شد  عضویت در كارگروه 

عطف به پیشنهاد آقاي مهندس یوسفی رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی اسکو جهت عقد تفاهمنامه با شهرداري اسکو در خصوص خدمات شهرسازي  -23

 شامل بازدیدها و ارائه گزارش موافقت گردید.(

کین اقدام به افزایش مساحت زیربنا در خصوص اینکه تعدادي از مال 6/3303با توجه به نامه رئیس دفتر نمایندگی میانه به شماره  -24 

همکاران محترم ناظر به علت عدم دریافت تضییع حقوق موجب  پس از تائید نقشه هاي اجرائی و اخذ پروانه ساختمانی می نمایند و این امر

عرفه گروه ساختمانی جدید مابه التفاوت زیر بناي قبلی از مالکین در صورت تغییر گروه ساختمانی می شود مقرر شد براي كل زیر بنا با ت

 پرداخت گردد.

ج مطرح  هاي ساختمانی نامه رئیس محترم گروه تخصصی شهرسازي در خصوص فعالیت مهندسان شهرساز در بخش انطباق كاربري ساختمانی و در گروه -25

 مطرح گردد.استان نفره  4هیأت جلسه در و مقرر گردید 

 بابک احمدي بعنوان عضو اصلی و آقاي رضا حکمت شعار و  انان مهندسالبدل شوراي انتظامی، آقایدر اجراي دستور جلسه تعیین اعضاي اصلی و علی  -26

یت  آرا مقرر و با اكثر يپس از راي گیرشوراي انتظامی  مصطفی شکري بعنوان عضو علی البدل اول و آقاي ناصر رضا پور بعنوان عضو علی البدل دوم  مهندس

 شوند. پیشنهادو شهرسازي  اداره راهجهت استعالم به شد 

 


