مصوبات یکصدو چهارم جلسه هیات مدیره دوره هشتم مورخه 1400 /01 /28
سخنان پیش از دستور :
 -1بررسی چگونگی فعالیت دفاتر  ،روابط سازمان درذ ابعاد مختلف و تصویب
پیشنهادات جدید
 -2ارایه و تصویب برآورد ائلیه تغییرات اساسی ساختمان ستاد سازمان
 -3موضوعات موردی  ،متفرقه و مکاتبات
 -4گفتگو در مورد BIMپایش اطالعات ساختمان توسط نامه وزارت راه و
شهرسازی
 -5مهلت جهت تعرفه گاز بعلت قطعی سامانه گاز از بانک تجارت و تداخل اول
سال با تعطیالت تا ( 1400/02/10حداکثر ) می تواند نسبت به تکمیل پروسه با
تعرفه  99اقدام نمایند ،همچنین برخی از کارهای مانده سال  99که طراح یا
ناظر معماری یا تاسیسات کار را انتخاب نکردند جهت رفاه حال شهروندان و
تکریم ایشان و کنترل واحد خدمات مهندسی بصورت موردی هم تعرفه 99
حساب شود ،و جزء سهمیه و تعداد کار مهندسین در سال  99محسوب گردد.
 -6در خصوص کارهای کمتر از  100متر و اضافه اشکوبهای گروه الف و تبدیل
گروه الف به ب که حتما پایانکار قبلی را اخذ نموده اند مقرر شد که در
تعداد کار لحاظ نگردد و امتیاز منفی محاسبه نگردد  ،ضمنا از متراژ مهندسین
طراح و ناظر در سهمیه سال ایشان لحاظ نگردد ( ضریب متراژ و تعداد کار
برای این موارد صفر باشد )
 -7کمک معیشتی کارمندان سازمان و کارگاه ساختمانی به نام بسته معیشتی در
ماه مبارک رمضان مقرر شد مبلغ یک میلیون تومان به هر نفر پرداخت
گردد.
دستور جلسه :
 -1مقرر شد که دفاتر رابط در شهر های جدید ایجاد و فعال شوند و دفاتر مذکور
مورد ارزیابی و تغییرات در خصوص دفاتر قدیمی و غیر فعال انجام پذیرد  ،لذا

با توجه به شرایط هر شهر و میزان ساخت و ساز و برآورد قیمتی اراضی و رعایت
حال ارباب رجوع سازمان مقرر شد شهر اشترینان دفتر رابط با اخذ  30درصد (
سی درصد ) تخفیف تعرفه نظام مهندسی لحاظ گردد.
 -2در خصوص مابقی شهرها که دفاتر فعال یا غیر فعال رابط دارند  ،بزودی دفاتر
رابط آنها ایجاد می گردد و در شهرهای زیر  25000نفر جمعیت استان مثل (
چغابل رومشگان  ،دوره چگنی  ،بیران شهر  ،زاغه  ،کونانی و  ) ...فعال تا مصوبه
بعدی و تعیین شرایط جدید و حمایت از قانون نظام مهندسی ساختمان و
نهادین شدن خدمات مهندسان در اینگونه شهرها تعرفه خدمات مهندسی با 50
درصد ( پنجاه درصد ) تخفیف اعمال گردد و به نسبت اولویت این شهرها
جهت تجهیز  ،در حد امکان اقدامات الزم به عمل آید .
این اولویت شامل الف ) اشترینان ب ) چغابل ج ) بیرانشهر مورد تصویب قرار
گرفت  ،مابقی شهرها متعاقبا اعالم می گردد .
 -3انتخاب و معرفی نمایندگان سازمان در شهرهای کوچک و شرایط افراد مذکور
در هیات مدیره مطرح و در اختیار رئیس سازمان تعیین گردند.
 -4در خصوص تعمیرات و تغییرات ستاد سازمان مقرر شد انجام شود و هر چه
سریعتر یک برآورد اولیه جهت تعیین و تایید تنخواه الزم در جلسات آتی توسط
هیات رئیسه اعالم وصول شود.

