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پنجاه و دومين جلسه هيأت مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

آبان ماه در15به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران ، پنجاه و دومين جلسه هيأت مدیره سازمان روز شنبه 
محل سازمان برگزار و تصميماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

پيشنهاد کميته محترم آموزش در خصوص الزام دوره ایمنی جهت تمدید پروانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر- 1
گردید مکاتبات الزم در خصوص این الزام با اداره کل راه و شهرسازی صورت پذیرد .

 مقرر گردید موضوع از27در خصوص نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در موضوع واگذاری امورات کارشناسی ماده - 2
 جهت اظهارنظر ارجاع گردد .27شورای مرکزی استعالم گردد پاسخ استعالم به کميسيون ماده 

 ریال خریداری گردد .350/000/000پيشنهاد خرید دستگاه تلفن سانترال برای دفاتر نمایندگی که نياز دارند تا سقف - 3
نظام نامه انتخابات گروه های تخصصی استان ارائه گردید و مقرر گردید با توجه به مصوبه هيأت مدیره محترم زمان- 4

 تعيين گردید و هيأت رئيسه تمهيدات الزم را در این خصوص مطابق آیين نامه اجرایی شورای مرکزی پيش27/8/95انتخابات 
بينی نماید .

 مقررگردید مبلغ هزینه پيشنهادی مجتمع نفت محمودآباد واریز گردد .HSEدر خصوص برگزاری همایش - 5

بررسی پيشنهاد شرکت اطالع رسانی صنوف ساختمان ( صما ) مطرح گردید و مقرر شدریاست محترم سازمان مذاکرات- 6
الزم را با مدیریت مجموعه انجام دهند . و نتيجه به هيأت مدیره گزارش گردد .

در خصوص پرداخت جریمه کميسيون ماده صد مربوطه به ساختمان دفتر نمایندگی جویبار در جلسه مطرح گردید و مقرر- 7
شد جریمه و عوارض تا سقف مربوطه که توسط شهرداری جویبار اعالم گردید پرداخت گردد .

در خصوص موضوع پرداخت حق السهم سازمان در بخش اجرا به ميزان دو برابر پروژه های که اضافه بنا دارند که مجری از- 8
سهميه مازاد استفاده می نماید مقرر گردید مدیر اجرایی سازمان رئيس اداره خدمات مهندسی و کارشناس مسئول

خدمات مهندسی ضمن حضور در کميسيون مجریان و ارائه توضيحات پيشنهادات الزم را از کميسيون مجریان اخذ و در اسرع
وقت به هيأت مدیره ارائه نماید .
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