
  سمه تعالیب

  1از 1صفحه:             سازمان مدیرهجلسه هیات  امین 173و  172  مصوبات اهم                                              

                                                                                                                                        نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی                                                 

        

  20:00ساعت خاتمه :  16:30ساعت شروع:  6/2/99:مورخ          شنبه :روز    ساختمان مرکزيمکان تشکیل جلسه:

  مصوبات جلسه:

 ت گیرد.ها صورجهت دخیل نمودن منطقه شهرداري در خصوص انتخاب و ارجاع نظارت پرونده هاي الزممقرر گردید تا زیرساخت -1

دو مبلغ  علی الحساب گردید مقرربا توجه به برودت هوا و مشکالت ایجاد شده در خصوص شیوع ویروس کرونا و عدم کارکرد ناظران عالی سازمان،  -2

 رداخت گردد.یشان پان براي پایه یک و یک میلیون تومان براي پایه دو براي امیلیون تومان براي پایه ارشد، یک و نیم میلیون توم

یشنهادات پرفته شود و ر نظر گدهاي حقوقی الزم صورت گیرد تا صرفه و صالح سازمان مقرر گردید در خصوص قرارداد کنترل کنندگان سازمان بررسی -3

 الزم ارائه گردد.

قرر و تصویب میروس کرونا شی از ودر خصوص اجاره مغازه زیرین این دفتر نمایندگی باتوجه به تعطیلی ناعطف به نامه دفتر نمایندگی شهرستان اهر  -4

 اخذ نگردد. مستاجر از  99و فروردین  98هاي اسفند گردید که اجاره ماه

اري و بخشداري اي مجوز دهیی که دارکارگاه هاي تجاري وپرونده درمتقاضی که اعالم آمادگی براي فعالیت  از ناظران مقرر گردید در دفاتر نمایندگی -5

یرد(توسط رئیس دفتر رجاع صورت گپرونده ا دارند، نام نویسی گردیده و در بین متقاضیان هر نفر حداکثر دوباشند، باشند ولی زیر نظر بنیاد مسکن نمیمی

-اظر مشخص مینرجاع نظارت از طریق اجاوز از متراژ فوق بایستی هائی دویست متر مربع خواهد بود و در صورت تنمایندگی) حداکثر متراژ چنین پرونده

  گردد. 

ر بدون در رونده مد نظوفی، پدر خصوص فوت مهندسان مجري و مسئولیت مربوطه، مقرر گردید پیرو مصوبات قبلی در خصوص مهندسان ناظر و طراح مت -6

 نظر گرفتن تعداد کار براي مهندس مجري جدید نیز اعمال گردد.

ی جهت تهیه و در اختیار دفاترنمایندگ توسط سازمان دستگاه شناسایی اثر انگشت 14ها مقرر شد تعداد تاي مکانیزه کردن دفاتر نمایندگی شهرستاندر راس -7

 پیش ثبت نام از اعضاي پروانه دار قرار گیرد.

 در خصوص ارجاع نظارت در دفاتر نمایندگی مقرر گردید: -8

  ن صورت گیرد.آهاي مربوطه ایجاد گردد تا مجوزها و مکاتبات و غیره از طریق نمایندگی و شهردارياسیون بین دفاتر سیستم اتوم -8-1

الحیه اقدام اظر و ثبت اصگیرد پس از تایید سازمان نسبت به تعویض نورت میصهاي دفاتر نمایندگی که بخاطر اصالحیه تعویض ناظر در پرونده -8-2

  گردد.

ها اعم از ارجاع نظارت و کار آزاد کلیه پرونده براي 1/5/98به بعد از سیستم ارجاع نظارت مقرر گردید ظرفیت باقیمانده از تاریخ در نحوه ارجاع کار بار دوم  -9

 اعمال گردد.

ي ارشات مرحلهه برداري گزابرداري که از طریق گروه تخصصی نقشصورتجلسه هیأت چهار نفره استان در خصوص شرح وظایف رشته نقشه 4پیرو بند  -10

  اصالح شده بود مطرح و به تایید و تصویب هیأت مدیره رسید.

  


