
  

  )30/11/97لغایت  1/11/97از مورخ ( 97اهم مصوبات هیأت مدیره دوره هشتم بهمن ماه 

 

 ،دوره  نظارت آنها تمام نشده است وهاي ساختمانی هستند   مقرر شد براي مهندسان ناظر که داراي پرونده -

با شرایط زیر براي پرونده هاي موجود   جانشین مهندس ناظر در این دوره،درخواست مرخصی  در صورت

  :تعیین و معرفی گردد

  .می باشند مسئولیت تضامنیداراي  ناظر جانشین و ناظر اولیه *

در سازمان نظام امضاء شده و ي توسط مهندسین ناظر اولیه ، ناظر جانشین و مالک تهیه اصورتجلسه  * 

  .مهندسی ساختمان استان ثبت گردد

به تعداد یکبار می توانند از مرخصی استفاده و براي خود  مهندسین ناظر هرسال حداکثر یک ماه و صرفا *

  ..ناظر جانشین معرفی نمایند

نفر از اعضاي هیأت مدیره خانم مهندس صادقی، آقاي مهندس میکائیلی و آقاي دکتر کاشانی جهت  3مقرر شد   -

  .ده گردآوري نمایندپیگیري موضوع ضوابط آتش نشانی، به آن سازمان مراجعه و مستندات الزم را جهت استفا

تبریز، در خصوص  2اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه  8/10/97مورخ  1006642/97نامه شماره طبق نامه شماره   -

عدم ثبت سهمیه نظارتی مهندسین ناظر در پرونده مسجد امام زمان کوي شمس آباد شهرك گلشهر ، مقرر شد با 

مترمربع و نسبت متراژ مغازه به 21ربع و مساحت مغازه حدود مترم940توجه به زیربناي کل مسجد به مساحت 

  .هاي ابالغی اقدام گرددنسبت متراژ کل زیربناي پروژه، ساختمان فوق الذکر به عنوان مسجد مطابق دستورالعمل

نامه همکاران محترم سازمان در خصوص بخشنامه تعارض منافع و عدم امکان استفاده از پروانه اشتغال بکار  -

پیرو مسائل مطروحه در جلسه قبلی توسط کارمندان سازمان و نیز ناظرین پاره وقت مطرح و مقرر گردید 

 .موضوع بعنوان صورتجلسه در جلسات آتی مطرح گردد هیأت مدیره،

شده از سوي مهندسین محترم ناظر سازه پاره وقت سازمان در مورد پایین بودن حق الزحمه کنترل  نامه ارائه -

نظارت همکاران پاره وقت مطرح و مقرر گردید موضوع در کمیسیون خدمات مهندسی مطرح و موضوع جهت 

 .جمع بندي و تصمیم گیري نهایی به هیأت مدیره محترم ارائه گردد

دفتر نمایندگی شهرستان سراب در خصوص افزایش تعرفه شناسنامه فنی  28/9/97مورخ  783/97نامه شماره  -

اعمال می گردد مطرح و با توجه به ) ریال 8700مبلغ (با یک تعرفه ثابت  96ملکی ساختمان که از سال 

 .لحاظ گردد 98افزایش هزینه ها و کاهش درآمد دفتر مقرر شد موضوع در بودجه بندي سال 

نظام نامه واحد  12-3اتمام ظرفیت مهندسین ناظر گاز در شهرستان مرند، مقرر گردید طبق بند  با توجه به -

درصد  25بازرسی و کنترل نظارت لوله کشی گاز ، ظرفیت مهندسین ناظر گاز در شهرستان مرند به میزان 

 .افزایش یابد



طبقه  6ازدید از  ساختمان هاي زیر مقرر شد جهت تکریم ارباب رجوع و مالکین و تسریع در صدور پایانکار، ب -

  :توسط کنترل کنندگان سازمان به شرح زیر انجام گیرد

  5در رشته معماري پس از اخذ گزارش مرحله  

  4در رشته برق پس از اخذ گزارش مرحله  

  4در رشته مکانیک پس از اخذ گزارش مرحله  

 21/11/97مقرر شد روز یکشنبه مورخ  22/11/97و دوشنبه  20/11/97با توجه به تعطیلی روز شنبه مورخ  -

 .سازمان تعطیل اعالم گردد

ام هیآت مدیره  36، 35، 34، 33، 32، 31در جلسات   98و بودجه پیشنهادي سال  97متمم بودجه سال  -

 .مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت

، جلسه هم اندیشی یده و تشکیل نشودمقرر شد در صورتیکه مجمع عمومی نوبت اول به حد نصاب نرس -

 .اعضاي هیأت مدیره با اعضاي محترم سازمان برگزار گردد

بصورت راي گیري  سان سازمانود و انتخابات بازرگیري در مجمع عمومی بصورت قیام قعمقرر شد نحوه راي  -

 .مکتوب انجام گیرد

ه ننموده اند حق شرکت در مجمع مقرر شد اعضاي محترم سازمان که حق عضویت خود را بطور کامل تسوی -

 .عمومی را داشته باشند

مهندسان با وزارت محترم راه و شهرسازي که مجري  ايمقرر شد جهت رفاه داوطلبان آزمون ورود به حرفه -

برگزاري این آزمونها است مکاتباتی انجام گیرد تا در صورت امکان این آزمون توسط سازمان نظام مهندسی 

 . نجام گیردساختمان استانها ا

با حضور مدیر پروژه ساختمان شهریار در جلسه هیأت مدیره، روند عملیات اجرائی ساختمان پس از ارائه  -

گزارشات مبسوطی از طرف ایشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت تسریع در تکمیل 

 .ساختمان اقدامات الزم بعمل آید

مقرر شد آقایان مهندس جاوید و آقاي دکتر نوري از گروه عمران و آقاي دکتر آدم نوه سی از گروه معماري  -

 .گردند اعالمبعنوان نمایندگان هیأت مدیره در هیأت امناي ساختمان شهریار 

همین تولد خواجه نصیرالدین طوسی تمبر یادبودي به زاد روز مقرر شد جهت ارج نهادن به روز مهندس و  -

 .چاپ و منتشر گردد آذربایجان شرقی مناسبت و بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با هتل آپارتمان مدائن در صورت توافق  98با توجه به استقبال اعضاي محترم سازمان مقرر شد براي سال  -

  .د قرارداد اقدام شودقرارداد تمدید و در غیر اینصورت با هتل دیگري نسبت به عق) هتل طرف قرارداد(سرعین

برنامه کوهپیمایی خانوادگی در کوه عون  و گسترش فرهنگ ورزش همگانی مقرر شد به مناسب روز مهندس -

 .بن علی همراه با مراسم صبحانه و مراسم قرعه کشی کارت هدیه برگزار گردد

د همکاران عضو شرکت بتن گازي سبک نوبهار مرند در خصوص بازدی 19/10/97مورخه  33142نامه شماره  -

سازمان از کارخانه مطرح و مقرر شد در صورت تقبل کلیه هزینه هاي حمل و نقل و بیمه سفر و پذیرایی از 



سوي کارخانه ، در سایت سازمان اطالع رسانی و هماهنگی هاي الزم از سوي واحد مربوطه جهت بازدید از 

 .کارخانه انجام گیرد

 در خصوص ابطال پروانه  مجري ذیصالحسازمان حقیقی و حقوقی پیرو درخواست برخی از مجریان محترم  -

و سنواتی که پروانه بار بوده ولی کارکرد نداشته اند ایشان داراي اعت شد براي سنواتی که پروانه مجريمقرر ،

 .مبلغی اخذ نگردد ده است  از بابت حق عضویت مجريایشان داراي تمدید نبو مجري

با دادستانی  که عضو سازمان هستند آزادسازي مهندسان زندانی جرایم غیر عمد حمایت و مقرر شد جهت -

هاي الزم انجام در راستاي حمایت مادي و معنوي از ایشان همکاريمحترم استان مکاتباتی انجام گیرد تا 

 .گیرد

ه مهندسی مقرر شد جهت مشارکت در برگزاري جشنواره انتخاب مهندسان نمونه و تجلیل از پیشکسوتان جامع -

استان و دومین جشنواره گلریزان آزادي مهندسان زندانی جرائم غیر عمد و دیدار با خانواده مهندسان شهید، 

 .بعنوان هدیه در نظر گرفته شود پنج میلیون تومانمبلغ 

سازمان نسبت به کنترل سازه هاي غیر ساختمانی که مشمول قوانین و آئین نامه هاي سازمان نظام مقرر شد  -

 .ندسی ساختمان نمی باشند ورود پیدا نکرده و از پذیرش پرونده هاي فوق خوداري گرددمه

نظام نامه واحد کنترل خدمات مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که توسط کمیسیون خدمات  -

و بخشی از نظام نامه فوق مورد بررسی و تصویب  مطرحهیأت مدیره  مهندسی تدوین شده است در جلسه

  .گرفتقرار 

  ده شودریف در صفحه اول بطور کامل گنجاننظام نامه بخش تعا در ابتدايمقرر شد. 

و شماره بایگانی  .............بشماره پرونده  3/11/97مورخ  .........دادگاه عمومی  8نامه دادگستري استان شعبه  -

میلیون تومان در حبس بسر  51عضو سازمان که بدلیل بدهی به مبلغ  ............در خصوص موضوع آقاي  .......

 94هاي مالی  از قانون نحوه اجراي محکومیت 11و  8،9،10، 7، 6می برند طبق راي دادگاه به استناد مفاد 

 مبلغ  هفده میلیون تومان، تقسیط  بصورتحکم به اعسار نسبی خواهان با تقسیط محکوم به و پرداخت آن 

در حق محکوم له صادر  پرداخت و الباقی بصورت پرداخت ماهانه تا استهالك کامل محکوم به در پیش

بمناسبت جشن ، می باشندعضو سازمان ........ مقرر گردید با توجه به اینکه آقاي  گردیده است مطرح و

ت از صندوق محل پرداخ. تا آزادي ایشان تامین گرددشود پرداخت   گلریزان مبلغ مذکور از طرف سازمان

 .یاران می باشد

 

 


