
  سمه تعالیب

  1از  1صفحه:                  سازمان مدیرهجلسه هیات  امین 185و  184 مصوباتهم ا                                           

                نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 

  19:30 ساعت خاتمه:  16:30: شروع ساعت 17/3/99 :مورخ  شنبه :روز  ساختمان مرکزيکان تشکیل جلسه:م

  مصوبات جلسه:

هاي قشهوند کنترل نتسریع ر و درخواست مدیر محترم واحد خدمات مهندسی مقرر گردید به منظورعطف به نامه مدیر کل بنیاد مسکن استان  -1

فر کنترل وه الف یک نتمانی گربراي کنترل نقشه هاي سازه و معماري پرونده هاي ساخمصوبه هیأت چهارنفره استان،  با عنایت به روستایی

ورت دوره و بص ر هفتهدن دو روز به میزا استاناز طرف سازمان در بنیاد مسکن معماري کننده در رشته سازه و یک نفر کنترل کننده در رشته 

 .د نگرد ستقرم اي

 1600و  طبقه 4ه در ندگی میانساختمان دفتر نمای سفت کارياجراي به پیشنهاد کمیسیون معامالت و مصوبه قبلی هیأت مدیره مقرر گردید،  -2

 برگزاري مناقصه اقدام گردد. از طریقریال  000/000/750/17حدود با برآورد اولیه متر مربع 

 کهمد، عزندانیان جرائم غیر  ستاد دیه استان در خصوص جشن گلریزان براي آزادي تعدادي از 22/2/99مورخه  103/10499نامه شماره پیرو  -3

استان،  هاير زنداند نی مهندسزندا نبودنو و با توجه به بررسی هاي بعمل آمده برگزار خواهد شد بصورت غیر حضوري و مجازي در عید فطر 

مر خیر اتان در این ستاد دیه اس با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بهسازمان ریاست محترم دادگستري، برگزار شده با پیرو جلسه  مقرر شد

 .گرددسهیم ب

عرفی م ،مقرر شد  اراي مجريدهاي شهرسازي و معماري شهرداري تبریز در پرونده محترم معاونت 31/2/99مورخ  57/10061پیرو نامه شماره  -4

 ود.اه) خواهد بئول کارگضروري نبوده و در زمان شروع بکار مجري مکلف به معرفی کمک مجري (مس ظرفیتمسئول کارگاه در مرحله ثبت 

ن و به هم مقررات ملی ساختماخصوص ابالغ ویرایش جدید مبحث ن اداره کل راه و شهرسازي در 10/3/99مورخ  7797/50/99پیرو نامه شماره  -5

مذکور تهیه و از طریق واحد  جلد از مبحث 500مقرر شد محترم سازمان اعضا به دلیل تغییرات گسترده در این مبحث و لزوم اطالع رسانی 

 انتشارات در اختیار اعضا قرار گیرد.

  

  


