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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 32/18/84 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 04:81 ساعت شروع:   

 83 شماره جلسه:                                                                                                                                 30:02  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

اصیرر   آقیای دکتیر   -ترابیی  زهرهخانم دکتر  -براتی فریبرزآقای دکتر  -آقای دکتر قادر باقری -مهندس حمزه علی احمدی  آقای

حسی   مهنیدس   آقیای  -سییید عباسیی  آقای دکتر  -... علی آبادیمهندس یدا آقای -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

 نصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدیمهندس  آقای -مجتبی زاده

 :  اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

آقای دکتیر   -آقای مهندس حبیب حالجی -آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 رامی  کیامهر

 آقای مهندس پیمان قصابی -مهندس مجید احمدی آقای:  بازرسان سازمان

 مصوبات:

اطالع رسانی شود. همچنی  آقای دکتر باقری به عنوان نماینیده   42/42/89مقرر شد شروع فرآیند ارجاع نظارت از فردا  -1

 نفر حاضر( 11از  رای 8هیات مدیره به عنوان ناظر بر اجرای فرآیند یادشده انتخاب شدند.)

در رابطه با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر احیای نظام کاردانی مقرر شید مراتیب در حریور آقیای مهنیدس       -4

 بیات منش)مدیرکل راه و شهرسازی( مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شود.

میرفیی شیده از سیوی اداره کیل راه و      ( مقرر شد با اشیخاص 33در خصوص انیقاد قرارداد با بازرسان نظارت عالیه)ماده  -3

 نفر حاضر( 11رای از  9تمدید قرارداد شود) 1389شهرسازی تا پایان شهریور 

هیای شیهره هیای    درخواست شرکت نیک ریس مبتنی بر تخفیف تیرفه خدمات مهندسیی  مقیرر شید مطیابو پیرو ه      -2

 تصویب شود. % تخفیف( قلمداد گردد مشروط بر آنکه توسط هیات چهارنفره نیز53صنیتی)

درخواست بنیاد مسک  شهرستان خدابنده مبنی بر تخفیف کامل برای ساختمان های مسکونی خسیارت دییده از سییل     -3

% بیرای خیدمات   144اخیر مطرح و مقرر شد برای کلیه ساختمان های مندرج در لیست واصله از بنیاد مسک  تخفییف  

 رای موافو( 8ارنفره اعمال گردد)مهندسی آنها مشروط به رضایت مهندسان و تایید هیات چه
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درخواست دفتر نمایندگی شهرستان خرمدره در خصوص ارجاع کار نظارت پرو ه متیلو به آقای سیدمنصور حسیینی بیا    -5

نفر  11رای از  7مترمربع به مهندس سازه مطرح و مقرر شد ناظر میماری از سایر شهرستانها میرفی شود) 449زیربنای 

 حاضر(

 47تمدید پروانه اشترال به کار کارشناسیان میاده   که در مرحله  47اع کار کارشناسی به کارشناسان ماده ارجدر رابطه با  -7

 هستند مقرر شد آقای مهندس مجتبی زاده حسب مورد مراتب را از شورای مرکزی پیگیری و اقدام نمایند.

ورد تایید قرار گرفت. ضمناً بیر بیمیه   رای موافو م 14در خصوص تمدید قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور سازمان با  -9

 رای موافو( 14آسانسور تاکید گردید)

رای موافیو میورد    8تمدید تفاهم نامه با بنیاد مسک  در خصوص ارائه خدمات مهندسی برای ساختمانهای روستایی بیا   -8

اسیتانداری و میدیر    تایید واقع شد)مطابو روال سابو و امرای مدیرکل راه و شهرسازی  میاون هماهنگی امیور عمرانیی  

 بنیاد مسک  و رئیس سازمان(

-سازمان نظام مهندسی استان خراسان جنوبی در خصوص اولی  همایش فناوری 14/42/89مورخ  43322نامه شماره   -14

های نوی  صنیت ساختمان و دومی  همایش زمینه سازی در صنیت و سیاختمان کیه طیی آن از همیه اعریای هییات       

 دعوت به عمل آمده بود قرائت شد. 2/3/89لرایت  4/3/89مدیره برای روزهای 

 رای( 9تمدید گردید) 41با توجه به تاخیر در شروع جلسه و وجود موارد متیدد جلسه تا ساعت  -11

% بیرای  53در رابطه با تیرفه خدمات مهندسی برای ساختمان های شهرکهای صنیتی ضم  تاکید بیر اعمیال تخفییف      -14

-شود نظرات هیات مدیره و دفیاع از مسیلولیت  ای که در استانداری تشکیل میجلسه ساختمانهای یادشده  مقرر شد در

 های مهندسان مرتبط مطرح گردد.

 -هیای فییلم مسیتند علمیی    درخواست آقای مهندس فریبرز میجزاتی در خصوص مشارکت سیازمان در تیامی  هزینیه     -13

لکیت مینوی مسیتند یادشیده بیه جلسیه بیید      آموزشی در خصوص اجرای وال پست مطرح شد و با توجه به ابهام در ما

 موکول گردید.

مطرح و بیا عناییت بیه ظرفییت قابیل ارجیاع بیه         1387های تابیه استان در سال تیداد کار موجود مهندسان شهرستان -12

مبحث دوم مقیررات ملیی سیاختمان و همچنیی  آمیار تییداد        3بند  3مهندسان فیال در شهرستان بر اساس مفاد ماده 

و ظرفیت موجیود مهندسیان بیه منظیور رفیع مشیکالت موجیود مقیرر گردیید در           1387اع شده طی سال کارهای ارج

نفیر   8رای از  9)نییم( درج گیردد)  3/4ها تیداد کار و ظرفیت اشترال در کارکرد )ظرفیت( مهندسان با ضریب نشهرستا

 حاضر(

 1399نامه واحد امور مالی سازمان در خصوص رای هیات حل اختالف مالیاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده سیال    -13

 نفر حاضر( 14رای از  9ریال مطرح و پرداخت آن مورد موافقت قرار گرفت) 232.844.444به میزان 

 


