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  جلسه هیات مدیره سازمان امین 131و  130اهم مصوبات 

  مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقینظام 

  

  20:00 اتمه:ساعت خ     16:30  ساعت شروع:                   23/9/98   مورخ:شنبه       :روز    ساختمان مرکزي        مکان تشکیل جلسه:

ترم سازمان نظام جلسه هیأت مدیره مح امین 131و  130در راستاي شفاف سازي و اطالع رسانی به اعضاء محترم سازمان، گزارش و اهم مصوبات 

  گردد:برگزار گردید، بشرح ذیل اعالم می 23/9/98مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که در روز شنبه مورخ 

 عناوین مطروحه در جلسه:

 اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه -1

 قرائت قرآن کریم -2

 ها: اسمعیلی،صادقی و میکائیلی)(آقایان/خانم سخنان پیش از دستور (حداکثر سه نفر)، -3

 امور جاري سازمان توسط رئیس جلسهگزارش  -4

 تعیین عضو شوراي انتظامی هاي ذیربط در خصوصبررسی مکاتبات ارگان -5

 قرائت مصوبات هیأت رئیسه -6

  بررسی مسائل و مشکالت ارجاع نظارت -7

ظارت در استان و ندر خصوص شروع مجدد ارجاع کار  سازمانهاي طراح و ناظر حقوقی انجمن صنفی شرکت 19/9/98 مورخ  31811نامه شماره  -1

 مورد بررسی قرار گیرد. موضوعمقرر گردید در جلسه مربوط به ارجاع نظارت قرائت و مسائل و مشکالت مربوط به آن 

 رد.ظامی مورد پیگیري قرار گیاي دیگر موضوع از شوراي انتعناوین مطروحه در جلسه، مقرر شد طی نامه 5در خصوص بند  -2

ن مذکور توسط مالک چنانچه مجوز اولیه نقشه با تاریخ قبل از زما 18/5/98در صورت ارائه مجوز نقشه اصالحیه با تاریخ پس از مورخه  -3

 براي معرفی ناظرین اقدام نماید. "خارج از ارجاع، شخصا 18/10/98تواند حداکثر تا تاریخ ارائه شود، مالک می

 .انجام بگیرد قرارداد اصلی تیپ نظارت الزحمه ، مطابق با حقنحوه پرداخت حق الزحمه تمدید قراردادهاي تیپ نظارتمقرر گردید  -4

مقرر  ، 10/4/98مورخ  699/98و نامه شماره شهر جدید سهند  2زمین خریداري شده سازمان واقع در فاز با توجه به ساخت و ساز در قطعات مجاور  -5

 .بعمل آیدتصمیم گیري الزم  ساختمانو یا ساخت زمین خصوص حصار کشی  در ،محل از از بازدید پسگردید 

در دستور جلسه هیأت مدیره  تردفا نمایندگیهیأت  اعضايو تعداد برگزاري زمان مقرر گردید موضوع ها در خصوص انتخابات دفاتر نمایندگی شهرستان -6

 قرار گیرد.

 ره قرار گرفت.کارشناسی، موضوع پرداخت اقالم فاکتوري پیمانکار ساختمان جلفا مورد تایید هیأت مدیبا توجه به بررسی و نظریه  -7

معرفی ناظر  در خصوصهر، دفتر نمایندگی آذرش 11/9/98مورخه  1080/98دفتر نمایندگی مرند و نامه شماره  6/9/98مورخه  195/98نامه شماره  -8

قل داراي پروانه حدابایستی ن ناظرا شدمقرر  مطرح والذکرهاي فوقنمایندگی شهرستان فاترت ساختمان دساختمانی جهت نظارت بر اجراي عملیامقیم 

با رعایت کسورات قانونی مربوطه مانی، نه از زمان شروع عملیات ساختدو میلیون تومان بصورت ماهابا مبلغ و قرارداد بوده پایه دو اشتغال بکار مهندسی 

 گردد.منعقد (بیمه و مالیات) 

راي اعضاي سازمان از دو جلسه ب 98تعداد جلسات رزرو در فصل زمستان سال سقف  ،به منظور استفاده بهینه از ظرفیت هتل مدائن سرعینمقرر گردید  -9

 به سه جلسه افزایش یابد.

 گردد.) صرف بودجه رفاهی و ورزشی تبلیغاتاز اسپانسر مالی براي مسابقات فوتسال (  دریافتیمقرر گردید مبلغ  -10

آقاي مهندس در تسهیل امور،  فاده از پیشکسوتانکمیته ارشد عمران و همچنین در راستاي استعنوان عضو زاده به آقاي مهندس بهلول تقیمقرر شد  -11

 .حضور یابندکمیته حل اختالف عنوان عضو قاسم شاهکار به 

میلیون تومان با بازپرداخت یکساله  8لغ مب بهخود وام کارمندي به کارکنان  توانندمی در صورت داشتن اعتبار مالی الزمها کلیه دفاتر نمایندگی شهرستان -12

  .پرداخت نمایندطبق نظامنامه مالی و اداري سازمان به شرط تسویه وام قبلی 
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  جلسه هیات مدیره سازمان 131و  130اهم مصوبات 

  نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  

  20:00 ساعت خاتمه:     16:30  ساعت شروع:                      23/9/98   مورخ:شنبه       :روزساختمان مرکزي            مکان تشکیل جلسه:

هت تجهیز سالن جعدد صندلی  50هاي تخصصی در دفتر نمایندگی شهرستان عجبشیر تعداد در جهت حمایت از آموزش و تشکیل کالسمقرر شد  -13

 خریداري گردد. الذکردفتر فوقآموزش 

طالع محترم اامضاء به اعضاء  اثر انگشت والکترونیکی هیأت چهار نفره استان مقرر گردید موضوع ثبت نام و اخذ  24/7/98پیرو  مصوبه جلسه مورخ  -14

 گیرد.ببصورت الکترونیکی انجام امضاي مهندسان   "ب"و  "الف" گروه هايرسانی شود و از ابتداي بهمن ماه براي ساختمان

الهی، سابقات فوتسال آقایان فرجکمیته اجرایی م "ضمنا برگزار خواهد شد. با حضور بیست تیم مسابقات فوتسال انتخابی در شهر تبریزبراي برگزاري  -15

 .ندواحدي تعیین گردید ،خاصه تراش ،بهجت جهانی ،

ها، معادل مبلغ حق مایندگی شهرستاناز دفاتر  انجام گرفته طراحی و نظارتاز وقت سازمان کنندگان پارهاي کنترلبازدید دوره الزحمهحقمقرر گردید  -16

 گردد. تعیینکارشناسان  روزانهماموریت 

، آن دفتر کامپیوتريهاي افزاري سیستمهیأت اجرایی شهرستان بناب در خصوص مشکالت سخت افزاري و نرم 30/4/98مورخ  به صورتجلسه با عنایت -17

 گردد. منعقدتا سقف مبلغ سیصد هزار تومان بصورت ماهانه پیوتري قرارداد کاري با پیمانکار کاممقرر شد 

  

  


