
 

                              1از  1صفحه                                                        بسمه تعالی                                                                          

  جلسه هیات مدیره سازمان امین135و  134اهم مصوبات    

  مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقینظام 

  

  19:30 مه:ساعت خات     16:30  ساعت شروع: 07/10/98   مورخ:    شنبه  :روز    ساختمان مرکزي        مکان تشکیل جلسه:

محترم سازمان  جلسه هیأت مدیره امین135 و  134حترم سازمان، گزارش و اهم مصوبات در راستاي شفاف سازي و اطالع رسانی به اعضاء م

  گردد:گردید، بشرح ذیل اعالم می برگزار 07/10/98نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی که در روز شنبه مورخ 

 عناوین مطروحه در جلسه:

 اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه -1

 قرائت قرآن کریم -2

 سی، مهندس صادقی)اسمعیلی، دکتر آدم نوه: مهندس ها(آقایان/خانمان پیش از دستور سخن -3

 امور جاري سازمان توسط رئیس جلسهگزارش  -4

 بررسی مسائل و مشکالت ارجاع نظارت -5

 قرائت مصوبات هیأت رئیسه -6

  بررسی پیشنهادات کمیسیون مجریان -7

  :مصوبات هیأت مدیره

  .ر  در نظر گرفته شودجوایز زی "سوانح (سیل و زلزله)سازه هاي امکان اسکان موقت آسیب دیدگان "مقرر گردید در خصوص مسابقه طراحی  -1

 برنده اول مسابقه ده سکه بهار آزادي به همراه تندیس و لوح تقدیر -1-1

 برنده دوم مسابقه سه سکه بهار آزادي به همراه تندیس و لوح تقدیر -2-1

 برنده سوم مسابقه دو سکه بهار آزادي به همراه تندیس و لوح تقدیر -3-1

  دیدند.به لیست داوران مسابقه اضافه گربقایی نیز از طرف هیأت مدیره سازمان بعنوان داور مهندس آقاي                   

 مقرر شد، ناظر و مالک افقنامه بینتوهایی که زیر بناي آنها از پنجاه هزار متر مربع بیشتر باشد در صورت رضایت ناظر و ارایه خصوص پرونده رد -2

قسط  تقسیط و قسط 24 در رحداکث نامبردگانتمامی حق الزحمه  گرددپرداخت می سازمان درپرونده  تشکیلدر زمان  نظارت کهالزحمه حق 30%

رت و سهم سازمان به نظاهاي کنترل طراحی و تمامی هزینه"ضمنا ،پرداخت خواهد شدبه ناظران الزحمه نظارت حق %30اول پس از وصول 

 .خواهد شدصورت نقدي دریافت 

س از بحث و بررسی در و پ .مشکالت مربوط به ارجاع نظارت قرائت گردیدمیته ارجاع نظارت در خصوص مسایل و راهکارهاي ک وت پیشنهادا -3

موارد  ،م راه و شهرسازيانعکاس موضوع به اداره محترو  مقرر شد جهت اتخاذ تصمیم	"انهایت نظارت، مزبور و مشکالت ارجاع خصوص موارد

  گزارش آن در جلسه آتی هیأت مدیره مطرح گردد. سپس و گردد بررسی ،کمیته شش نفره تعیین شده توسط

  


