
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  71/17/98تاریخ جلسه:
میزان واریزی نقدی حق بررسی و اتخاذ تصمیم تعیین متراژ پروژه ها برای  -گزارش رئیس سازمان،نطق پیش از دستور دستور جلسه :

 مدیره در گزارش آقای شهرکی راجع به خریدار زمین خیام و اتخاذ تصمیم هیات -الزحمه مهندسین به حساب ایشان بر اساس تعرفه مصوب

 سایر موارد  –طرح برخی نامه های وارده  -ارائه پیش نویس تفاهم نامه آبفا -تعیین اعضای شورای انتظامی -مورد آن

 آغاز شد .رائت قرآن جلسه با ق

 اهم موارد مطرح شده در جلسه: 

 %17و اشاره به اینکه  گزارش مهندس شرکاء در خصوص متراژ و تعداد پرونده ها ثبت شده در سیستم ساجام

مترمربع می باشند بر این اساس نحوه ی واریز حق الزحمه خدمات مهندسین  7711پروژه ها دارای متراژی کمتر از 

 به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مقرر گردید:

 مصوبه:

( و 33شیوه نامه ماده  22ماده ی  2)تبصره ی  3ماده ی  "ذ" بند و به استناد 77/71/91حسب مصوبه هیات مدیره -7

ردید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر گ 71-7-2و  9-7-2فصل نخست اخالق حرفه ای و بند 2همچنین بند 

 به شرح ذیل انجام گردد: متعهد و طراحی مهندسین محاسبات نحوه ی پرداخت حق الزحمه خدم

 ر اساس تعرفه و بصورت نقدی مترمربع ب 7711تا متراژ -

 مترمربع بر اساس تعرفه و بصورت توافقی فی مابین مالک و مهندس  7711متراژ مازاد بر -

به میزان  طراحی دفتر مهندسی هیأت مدیره می بایست حق الزحمه مدیر مسئول 77/71/91ر اساس مصوبه مورخ ب-

مبلغ( 711)و به حساب ایشان بصورت تفکیک   % 87متعهد به میزان  طراح یا محاسب و حق الزحمه مهندسین % 77

 به حساب شرکت های طراحان حقوقی واریز می گردد. 

ضم با سایر مدارک جهت صدور پروانه می بایست اسکن دی یا اقساط )چک( منالزاماً کلیه مستندات پرداختی اعم از نق

 و از طریق سامانه ی ساجام ارسال گردد. 

و توضیحاتی ارائه شد و مقرر گردید جهت استعالم احراز شرایط کاندیداهای مورد نظر شورای انتظامی معرفی -2

و بنابراین انتخاب اعضا از دستور کار خارج گردید. داوطلبین با اداره ی راه وشهرسازی نامه نگاری گردد 

ضا در دستور کار قرار شهرستان باخرز با رای اعدر تقاضای دکتر جامی االحمدی در خصوص راه اندازی دفتر رابط -3

  :از توضیحات و ارائه دکتر جام االحمدی مقرر گردید پسگرفت و 

وبه کارگیری یک نیروی تمام وقت که توسط دکتر دفتر رابط نظام مهندسی شهرستانها باخرز با راه اندازی مصوبه: 

(انتخاب گردد موافقت گردید با شرط آنکه مطابق مذاکرات جامی االحمدی ) نماینده هیات مدیره در امور شهرستانها

و فرمانداری باخرز مکان استقرار این دفتر به مدت سه سال توسط شهرداری آن  شورای شهر انجام شده با شهرداری،

 گردد.شهرستان تامین 

گزارش مهندس بشیر و آقای شهرکی از آخرین وضعیت مزایده فروش زمین جنب خبرگزاری -2
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 مهندس بشیرآقای  گزارش عیدی و پاداش کارمندان توسط -7

مقرر گردید بعنوان هدیه ی سال نو به هریک از ایشان ماموریت و... کارمندان  کار و حقمصوبه: به دلیل کاهش اضافه 

 ریال اهداء گردد.  201110111کارت هدیه ای به مبلغ 

مدیره در خصوص برگزاری همایش روز معمار با همکاری تقاضای آقای مهندس نوبری و دو عضو دیگر معمار هیات -6

 مراکز آموزشی و شورای شهر و مساعدت مالی سازمان

 

 

 
 

 


