
  سمه تعالیب

  1از 1صفحه:             سازمان مدیرهجلسه هیات  امین 139و  138 مصوبات اهم                                              

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

   20:00 اعت خاتمه:س       16:30: ساعت شروع          98 /21/10 مورخ:        شنبه  :روز         ساختمان مرکزي مکان تشکیل جلسه:

ارس با  –جلفا شهرستان ندگی دفتر نمای 6/9/98ها و با عنایت به بند سوم صورتجلسه مورخ محترم امور شهرستان عطف به درخواست مدیر -1

شماره  طعی قراردادتعدیل ق ناظر مقیم پروژه، در خصوصگزارش شرکت استیل رادیه آذربایجان، پیمانکار ساختمان آن دفتر نمایندگی و 

به  ایندگی جلفاتمان دفتر نمبا موضوع تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقات اداري ساخ 24/6/95مورخ  12643/95

ه دیل تایید شدداخت مبلغ تعنسبت به پرمقرر گردید مقیم وقت، رسیدگی و تاییدگردیده.، ریال که توسط مهندس ناظر  266/564/463مبلغ 

 الذکر، اقدام گردد.فوق

نفره  هیأت چهار 23/4/98لسه مصوبه ج 3بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مقرر گردید بند  4/9/98مورخ  14658/10عطف به نامه شماره  -2

 هاي بنیاد مسکن عملیاتی گردد.در خصوص پروژهصرفا 

وال معمهارگانه، هاي چشتهرمهندسین طراح  ظرفیت اشتغال نظر به اینکه پس از اتمام ها وی شهرستانعطف به درخواست دفاتر نمایندگ -3

هیأت  16/5/90خ جلسه موربه مصو تنادلذا به اس ندارند را هاي با زیربناي کمها تمایل به ارایه خدمات مهندسی براي پروژهمهندسان شهرستان

رصد ظرفیت مهندسین فعال در د 80هاي چهارگانه صورتیکه در هر مقطعی از  سال در هر کدام از رشتهدر محترم مقرر گردید چهار نفره 

 به ظرفیت اشتغال مهندسان همان رشته اضافه خواهد گردید. %30، شده باشدهمان رشته استفاده 

 .شوندانتخاب  سازمانی وان مشاور عالبعن مقرر گردید ایشان آقاي مهندس عبداهللا فرج پورو تجربیات ارزنده با توجه به سوابق  -4

و گزارش شهرستان مزبور مایندگی ندفتر  26/9/98مورخ درخواست هشترود و  با توجه به اتمام سقف مالی همکاران نقشه بردار شاغل در میانه -5

افزایش  %50ر میانه دار فعال دکس تفکیک همکاران نقشه برمقرر گردید، ظرفیت کارتواحد تفکیک سازمان، مدیر ها و مسئول امور شهرستان

 افزایش یابد. %100هشترود  شهرستان براي همکار شاغل در و

- کنترل ايرب تبطمر یهاي آموزشدوره ،با درخواست واحد خدمات مهندسیبه پیشنهاد واحد آموزش سازمان مقرر گردید،  -6

 ها برگزار گردد.مهندسان مربوطه در تمامی رشته وکنندگان طراحی و نظارت 

هاي ز پروندهدودي اکه تعداد مح گردیددفتر نمایندگی اسکو مقرر  12/10/98مورخ  1308/98شماره  با عنایت به درخواست -7

ر دبردارانی  هد و نقشنامه مشترك تهیه نقشه تک خطی براي صدور پایانکار با شهرداري ایجاشهرستان اسکو که در راستاي تفاهم

به واحد  تک خطی هاي تفکیکی براي ارسال نقشهاین خصوص توسط دفتر نمایندگی تعیین گردیده بود، در مرحله تشکیل پرونده

م الزت گردد. ران ثبثبتی جهت صدور سند نیز توسط همان نقشه برداران انجام و مراتب در سامانه تندیس بنام همان نقشه بردا

 شود.فوق در حال حاضر توسط سامانه ارجاع داده می به توضیح است که روال

 آقاي مهندس مرتضی زارع و آقاي مهندس ناصر یاسائی به عنوان اعضاي کمیسیون انرژي تعیین گردیدند.  -8

در با شرایط تعیین شده  1398هاي تشکیل شده در سال براي پرونده 98مقرر گردید آخرین مهلت استفاده مهندسان از ظرفیت اشتغال سال  -9

اي به د و موضوع طی ابالغیهباش 99هاي گروه ج و د آخر مرداد ماه الف و ب، آخر اردیبهشت ماه و براي ساختمان گروه  هايساختمان

 اعضاي سازمان اعالم گردد. بدیهی است که زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

سهیل در ید به جهت تقرر گردمشهریار مبنی بر رضایت از کیفیت و زمان ساخت کمد و کابینت طبقات، عطف به گزارش مدیر پروژه ساختمان  -10

متر  ی از قرار هردیواري و زمین کمد و کابینت طبقات مذکور به شرکت صنایع چوبی و فلزي رجبی با قیمت کابینت ، 6و  5انتقال به طبقات 

  ریال سفارش داده شود. 000/000/150 ریال با برآورد اولیه تقریبی 000/000/11طول 

  


