
  98هیأت مدیر دوره هشتم در تیر ماه اهم مصوبات 

 

  هیأت مدیره و  بررسی هاي بعمل آمده در  کمیسیون معامالت در رابطه  31/1/98پیرو مصوبه مورخ

با تنظیم قرارداد با بیمه هاي تکمیل درمان ، عمر و حادثه ، مسئولیت حرفه اي مهندس ناظر 

 با برنده اول مناقصه شرکت بیمه تعاون عقد قرارداد گردد.ساختمانی و ناظر گاز مقرر گردید 

 نفر مهندس طراح معمار پایه یک یا ارشد  بصورت پاره وقت  4 گمقرر شد جهت کنترل پالن پارکین

هزینه اخذ استان از طریق گروه تخصصی معماري معرفی گردند و در صورت تصویب هیأت چهار نفره 

 ع عملیاتی گردد.کنترل از طرف سازمان باشد و موضو

  اداره  35پیرو مصوبه جلسه کمیسیون ژئوتکنیک در خصوص بازدید دوره اي توسط کارشناسان ماده

راه و شهرسازي با توجه به اینکه کنترل کیفی آزمایشگاهها از اهداف اصلی سازمان می باشد مقرر شد 

در جلسات بازدید حضور یک نفر از اعضاي کمیسیون ژئوتکنیک بعنوان نماینده سازمان جهت حضور 

 یابند.

 موضوع  خصوص تعدادي از اعضاي دفاتر حقوقی سازمان در جلسه هیأت مدیره حضور یافته و در

 ارجاع نظارت نقطه نظر خود را بیان کردند.

  مهندسین ناظر در شهرستان تبریزشرایط و ضوابط بانک هاي که براي اعطاي وام قرض الحسنه به 

و دو بانک مسکن و قرض الحسنه مهر براي اعالم آمادگی کرده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

 ماه انتخاب گردیدند. 36وام ده میلیون تومانی با بازپرداخت 

  برگزار گردد و در صورت  8/7/98مقرر شد مجمع عمومی عادي سالیانه سازمان  نوبت اول در تاریخ

در   21/7/98، مجمع عمومی نوبت دوم  در تاریخ عدم حدنصاب جلسه مجمع بدلیل رسمیتعدم 

 مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار گردد.

   از طریق ارسال  2/4/98مقرر شد جهت ثبت نام اعضا در سامانه تندیس براي ارجاع نظارت از تاریخ

  اس ام اس اطالع رسانی گردد.

 ان و  استفاده از ناظرین پاره وقت به ازاي حق الزحمه آزادسازي پرونده ها براي مجری مقرر شد مبلغ

معادل نظارت پرونده هاي گروه ج بعنوان حق الزحمه در وجه   یهر پرونده آزادسازي و بازدید مبلغ

 ناظرین پاره وقت پرداخت گردد.

  مقرر شد همایش مشترکی با همکاري معاونت محترم شهرسازي شهرداري تبریز با موضوع  اجرایی

 دستورالعمل طراحی کنترل و نماهاي شهر تبریز برگزار گردد.نمودن 

  پیرو نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري اداره کل استان آذربایجان شرقی در

خصوص برگزاري دهمین اجالس رشد و توسعه شهري و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا در 



مبلغی جهت حمایت مالی به حساب دبیرخانه اجالس شد  مرداد ماه سال جاري در شهر تبریز مقرر

 واریز گردد.

  ینظام مهندس یندگیساختمان دفتر نما کاري تفس اتیمناقصه احداث عملمقرر شد فراخوان عمومی 

در  98ریال با مبناي فهرست بهایی سال  995/456/336/11با برآورد کارشناسی  شهرستان مرند

 ان درج گردد.روزنامه مهدآزادي و سایت سازم

  مقرر شد فرم هاي جدید  گزارش مرحله اي پیشرفت عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان جهت

 استفاده در سایت سازمان درج گردد.

  مقرر شد احداث ساختمان دفتر نمایندگی میانه  در دو مرحله سفت کاري و نازك کاري از طریق

 معامالتی سازمان انجام گیرد.فراخوان عمومی مناقصه و طبق نظام نامه مالی و 

 

  

  


