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 31:22: شروعساعت  

 از امور جاری سازمان ارائه نمودند.آقای مهندس مجتبی زاده گزارش  *

 ابالغی از سوی هیأت دولت باشد. ،ساعت کاری سازمان در ماه مبارک رمضان هماهنگ با ساعت کاری ادارات* مقرر شد 

 باشد. 02الی  81* مقرر شد جلسات هیأت مدیره در ماه رمضان از ساعت 

و ریاست سازمان تصمیم ده روزه بررسی و گزارش گردد در غیر اینصورت با مسئولیت کمیته توسط هیأت مدیره طی * مقرر شد موضوعات محوله به کمیته ها 

 و عمل خواهد شد. گیری

% ظرفیت نظارت 92در هر مرحله  -8مدیر واحد تأسیسات در خصوص اصالح ارجاع کار گازرسانی مقرر شد: 82/0/59مورخ  8590* پیرو پیشنهاد شماره 

 باشد. (1/2-0/8و در مناطق محروم) (1/2-8اختالف ریالی دامنه کار اعضا) -0% ظرفیت کل اعضا مجدد گشایش گردد. 52گازرسانی گشایش و پس از اشباع 

 .عی از مهندسان در خصوص اعمال ضریب دفاتر به تعداد کار قرائت شدجم 01/0/59مورخ  4813نامه شماره  *

، مقرر شد فعالً برابر مصوبه هیأت 01در خصوص افزایش تعرفه خدمات ماده  01انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان ماده  01/0/59مورخ  4811* نامه شماره 

 % افزایش یابد.5چهارنفره و مطابق سایر رشته ها معادل 

ان ناظر و در راستای کمک به مهندسان دارای پروانه فقط نظارت مقرر شد * با توجه به مشکالت موجود در خصوص عدم قبول کارهای کوچک توسط مهندس

مترمربع با درخواست کتبی و ارائه نقشه با مشخصات مذکور  322در صورتیکه قبالً هیچ گونه کاری به آنها ارجاع نشده باشد سالیانه یک مورد کاری نظارت زیر 

 در اولویت ارجاع نظارت قرار گیرد.

و  922مدیر خدمات فنی و مهندسی مقرر شد با توجه به اینکه مجریان ذیصالح رغبت چندانی به قبول نقشه های  81/0/59مورخ  0339/59اره * پیرو نامه شم

صرفاً زیر نقشه  0متری ندارند و کارفرمایان این نوع ساختمانها دچار مشکل می باشند، جهت رفع این مشکل مجریان ذیصالح حقیقی می توانند  122

 مترمربع نخواهد بود(. 8222)یکهزار( مترمربع بگیرند)این مصوبه شامل نقشه های باالی 8222

 


