
 

  2از  1صفحه:                                                        بسمه تعالی                                                                   

  جلسه هیات مدیره سازمان هشتمین و یکصدو بیست و نهمینو بیست و  اهم مصوبات یکصد

  آذربایجان شرقینظام مهندسی ساختمان استان 

  

  20:00 ساعت خاتمه:     16:30  ساعت شروع:                      16/9/98   مورخ:شنبه       :روز    ساختمان مرکزي        مکان تشکیل جلسه:

و نهمین جلسه  در راستاي شفاف سازي و اطالع رسانی به اعضاء محترم سازمان، گزارش و اهم مصوبات یکصد و بیست و هشتمین و یکصدو بیست

رح ذیل اعالم برگزار گردید، بش 16/9/98هیأت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که در روز شنبه مورخ 

  گردد:می

 عناوین مطروحه در جلسه:

 اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه، -1

 قرائت قرآن کریم، -2

 سخنان پیش از دستور (حداکثر سه نفر)، -3

 گزارش امور جاري سازمان توسط رئیس جلسه، -4

 بندي نظرات کمیته ارجاع نظارتجمع -5

 گزارش موجودي نقدي سازمان -6

  قرائت مصوبات هیأت رئیسه -7

  مصوبات جلسه:

ازمان نظام مهندسی سنامه معاونت شهرسازي و معماري اداره راه و شهرسازي استان مبنی بر پیش نویس نظامنامه ارجاع کار پیشنهادي  پیرو  -1

ختمان وزارت راه و ساختمان (شوراي مرکزي) به منظور راه اندازي نرم افزار جامع سراسري مربوط با پیوست و نامه دفتر توسعه مهندسی سا

ه شوراي مرکزي بو بررسی قرار گرفت و پیشنهادات ذیل جهت اعمال در نظامنامه ارجاع کار  نامه ارجاع نظارت مورد بحثمشهرسازي، نظا

 انعکاس گردد:

 پس از اتمام «عبارت بصورت ذیل تکمیل گردد  ،گردده در سازمان انجام میرشته ک 4گردد با توجه به کنترل طراحی پیشنهاد می 1-2در خصوص  1-1

از خواست معرفی ناظران را ضمن مراجعه به سازمان و تشکیل پرونده و پس از کنترل طراحی در، صاحب کار هاطراحی و بازبینی کلیه نقشهمراحل 

  »نمایدسازمان می

 مرجع قانونی فاقد حجر یا ناتوانی مشخص گردد که به عهده کدام ارگان خواهد بود. مشخص نمودن 4-2-3در خصوص بند  - 1-2

 تواند باعث عدم مدیریت بهتر کارتابل گردد.تواند استفاده گردد، اختیاري بودن میمی بایست بجاياز کلمه می 3-3در خصوص بند   - 1-3

 یه وزیر غقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برابر ابال 33نامه اجرایی ماده آئین 24ماده  2ارد که تبصره داعالم می 6-3در خصوص تبصره بند    - 1-4     

 محترم راه و شهرسازي حذف گردیده است و بایستی از لحاظ حقوقی و تطابق قانونی بررسی گردد.                

 جاع خارج گردد پس از دو بار ارجاع نظارت و عدم قبول پرونده از طرف ناظرین، پرونده از سیستم ارري پیشنهاد مینظارت اجبا 12-3در خصوص بند  - 1-5     

 گردیده و صاحب کار مجاز به معرفی ناظر خود باشد.             

 و قبل از صدور پروانه ساختمانی مجدداً براي انتخاب ناظر جدید  گردد که در صورت انصراف ناظر پس از عقد قراردادپیشنهاد می 18-3ص بند در خصو  -1-6     

 د و فرآیند انتخاب ناظر تکرار شود.باید کار بر روي کارتابل مهندسان قرار گیر              

 کار پرونده از کارکرد و اخذ پایان گردد در صورتمدیره، پیشنهاد میکارکرد نظارت در یک بازه زمانی مشخص شده توسط هیأت Aiدر خصوص   - 1-7     

  ظرفیت اشتغال مهندس ناظر حذف گردد.              

 عیین تمدیره استان بوده و توسط هیأت 1تا  0 گردد عددي بین) پیشنهاد می9 ضریب تأیید طراحی در سیستم در شیوه امتیازدهی (بند در خصوص  -1-8     

  شود.              

  

 



  2از  2صفحه:                                                       بسمه تعالی                                                                   

  جلسه هیات مدیره سازمان هشتمین و یکصدو بیست و نهمینو بیست و  اهم مصوبات یکصد

  آذربایجان شرقینظام مهندسی ساختمان استان 

  

  20:00 ساعت خاتمه:     16:30  ساعت شروع:                      16/9/98   مورخ:شنبه       :روز    ساختمان مرکزي        مکان تشکیل جلسه:

 باشد. 2تا  1 اي عددي بیندر راستاي حمایت از اعضاء تمام وقت و حرفه Pگردد ضریب اشتغال پیشنهاد می  -1-9     

 ر زمان دخالت داشته گردد هر دو عامل پیشرفت پروژه و گذالزحمه نظارت به ناظر هر پرونده پیشنهاد می) پرداخت حق10ر خصوص فرآیند مالی (بند د  -1-10    

  باشد.              

 ي با تصویب نظارت تا زمان بازنگري مجدد توسط شوراي محترم مرکزبینی و مشکالت ارجاع سیستم ر خصوص هرگونه ابهام یا سکوت یا عدم پیشد  -1-11    

 گیري و اقدام گردد و مراتب ذکور تصمیممدیره استان و یا در صورت لزوم با تصویب هیأت چهارنفره استان بسته به شرایط هر استان در موارد مهیأت              

  میته ارجاع شوراي مرکزي اعالم گرددنقص سامانه ارجاع را بصورت کتبی به ک            

ریال  290/505/572با مبلغ پیشنهادي  هاي ترمال بریک ساختمان شهریار شرکت هلکا در خصوص ساخت پنجره گرفتهپیرو استعالم انجام  -2

  برنده این استعالم اعالم گردید.

سازمان تشکیل  در 18/8/98هایی که قبل از مورخ پروندهبراي خدمات مهندسی کنترل  واحدبا توجه به کثرت پرونده هاي ساختمانی در   -3

الزحمه رصد حقدخدمات مهندسی توسط سازمان و سی  و ارایه هاي مربوط به کنترلالزحمهشده و مالکین محترم تا تاریخ مذکور کلیه حق

ه اتمام مراحل بنسبت  98خر دي ماه سال تا آ توانندمی در صورت درخواست مالک و تایید مهندسین ناظرناظرین را پرداخت کرده باشند 

اقدام نمایند  6/8/98مورخ  16461/98اطالعیه شماره  3استناد بند ه بکنترل پرونده و ثبت ظرفیت از مهندسان مربوطه و تسویه حساب مالی 

مذکور به ن مهلت در ضم خواهد شدهاي مزبور از مالکین محترم اخذ براي هزینه 1398و  1397التفاوت تعرفه سال و در غیر اینصورت مابه

  .هیج وجه تمدید نخواهد گردید

مجریان  کمیسیونمقرر شد براساس مصوبه هیأت چهار نفره استان با در نظر گرفتن تمامی جهات و حفظ حقوق مهندسین مجري و مالک  -4

  .مدیره ارائه دهند جهت طرح در هیأتمجریان  ظرفیتآزادسازي تاریخ شروع قرارداد و در خصوص پیشنهادات خود را 

 هاي حقوقی هیأت مدیره براي اعضاي هیأت مدیره و بازرسان سازمان برگزار گردد.مقرر شد دوره شرح مسئولیت  -5

با  رم عمران آذر،هدر چهارچوب قرارداد فی مابین سازمان و شرکت آمفی تئاتر ساختمان شهریار کشی محیطی و کارهاي اولیه قرارداد دیوار -6

  بالغ گردید.ابه شرح ذیل  به شرکت مذبور  میلیون ریال و به شرط اخذ تعهد از پیمانکار و تحویل به موقع پروژه 675 "مبلغ حدودا

 مترمربع. 1200در حدود  (wall post)وار کشی با بلوك مناسب و حائل فلزي اجراي دی -1

  ها. مترمربع و نصب چهارچوب 1300چ کاري از داخل در حدود گ -2 

  نورپردازي استعالم گردد. متخصص در امرهاي مقرر شد در خصوص اجراي نورپردازي نماي ساختمان شهریار از شرکت -7

ي  با امکان اسکان موقت آسیب اي در استان، فراخوان طراحی سازه هاهاي حرفهمقرر شد در راستاي تامین اهداف سازمان و اشتغالزایی و جذب خالقیت -8

خواهد  98) سالروز مهندس(اسفند ماه  5و اعالم نتایج  (روز ایمنی) دي ماه 5(سیل و زلزله) توسط سازمان برگزار گردد. زمان اعالم مسابقه سوانح دیدگان 

 بود.

  

  


