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22:02:00زمان انتشار :1396/07/03تاریخ انتشار :275598کد :

نود و دومین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

به گزارش روابط عمومی نظام مھندسی ساختمان مازندران ، نود و دومین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه یکم مھرماه در محل
سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- در خصوص زمین جدید ستاد سازمان واقع در اتوبان قائمشھر پس از بحث و بررسی مقرر گردید که تا سقف شصت میلیون
تومان جھت انجام امور قضایی و مراجعه به دادگاه جھت شکایت و الزام به انتقال سند از بنیاد علوی به سازمان اقدام گردد .

2- موضوع انتخاب کمیته ھای تخصصی دفاتر نمایندگی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید ، انتخاب اعضای کمیته ھای
تخصصی از بین ثبت نام شدگانی که اسامی آنھا به سازمان ارسال شده بود توسط ھیأت رئیسه دفاتر نمایندگی صورت پذیرد.

3- موضوعات خدمات مھندسی مطرح و بشرح ذیل تصمیم گیری گردید :

الف – ارائه خدمات طراحی ھیچگونه تأثیری در امتیاز ارجاع نظارت مھندسین نداشته باشد .

ب – در صورتیکه پروژه قبل از سال 96 ثبت نھایی شده باشد و در آن زمان مطابق ضوابط ، مشمول اخذ
خدمات ژئوتکنیک نشده باشد و در حال حاضر در افزایش بنا تعداد سقف کل به حداکثر 5 سقف رسیده

باشد ، نیاز به استفاده از خدمات ژئوتکنیک نمی باشد در چنین پروژه ھایی ھر زمان طراح سازه الزم بداند
، استفاده از خدمات مشاور ژئوتکنیک الزامی می باشد .

ج – در صورتیکه به ھر دلیلی در پروژه ھایی که مشمول خدمات ژئوتکنیک می باشند و امکان حفاری و یا
اجازه حفاری بنا به درخواست مالک و تائید کمیته ژئوتکنیک دفتر نمایندگی وجود نداشته باشد . با اخذ

تعھد از مالک ، ناظر و مشاور ژئوتکنیک مبنی ارائه نتیجه آزمایشگاه قبل از شروع عملیات ساخت ، با
موضوع موافقت می گردد .

د – در پروژه ھایی که فاقد سابقه ثبت می باشند و بعد از صدور پایانکار به سازمان مراجعه          می
نمایند ، لزوم یا عدم لزوم از خدمات مشاور ژئوتکنیک به عھده طراح سازه می باشد .

ھـ - در پروژه ھایی با کاربری مرغداری ،دامداری ، شھرک صنعتی و گلخانه و موارد مشابه ، متراژ و تعداد
سقف بخش اداری ، مالک استفاده از خدمات شھرساز ، نقشه بردار ، ترافیک ، مجری و آزمایشگاه خواھد

بود .

و- ثبت پروژه ھای گروه الف و ب که مشمول اخذ خدمات مجری نمی شوند در دفاتر رابط بالمانع است .



10/8/2017 پرینت

2/2

4- موضوع خرید باطری و UPS برای دفاتر نمایندگی مطرح که با خرید ھر کدام به مبلغ سیصدو پنجاه میلیون ریال مطابق با آئین
نامه مالی معامالتی و پیشنھاد واحد  ITسازمان موافقت گردید.


