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هفتادمين جلسه هيأت مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران ، هفتادمين جلسه هيأت مدیره سازمان روز شنبه چهاردهم اسفندماه
در محل سازمان برگزار و تصميماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نرم افزار جامع ثبت گزارش مرحله ای بصورت آنالین ناظرین و مجریان با قابليت به اشتراک گذاری بين مهندسان و ارسال- 1
گزارش به واحد کنترل و نظارت دفتر نمایندگی و مراجع صدور پروانه جهت ثبت و ضبط گزارشات مرحله ای رونمائی شد و

 اجرائی گردد .96مقرر گردید از ابتدای سال 

حضور نمایندگان هيأت مدیره شرکت تعاونی مازند نظام در جلسه همراه توضيحاتی در خصوص وضعيت کنونی شرکت- 2
مازند نظام انجام پذیرفت .

1-3 به شرح ذیل اجرائی گردد 96موضوعات مربوط به خدمات مهندسی در بخش اجرا مطرح و مقرر گردید از ابتدای سال - 3
 فصل هشتم مبحث دوم مقررات ملی قراردادهای اجرا به یکی از سه روش الف)قرارداد4در خصوص قرارداد اجرا مطابق ماده 

اجرای ساختمان با مصالح ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح و دستمزدی ج)قرارداد اجرای ساختمان بصورت پيمان
 جهت اجرای پروژه هایی که مطابق مصوبات قبلی2-3مدیریت تقسيم شده است ، با توافق کارفرما و مجری صورت پذیرد . 

 فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی تمامی عمليات7و روال فعلی سازمان مشمول اخذ مجری می باشند مطابق ماده 
 اجرا گردد همچنين مقرر گردید چگونگی1-3اجرائی ساختمان باید توسط مهندسان مجری به یکی از شيوه های بند 

بکارگيری مجریان تاسيسات ( برق و مکانيک ) توسط مجریان فعلی ، توسط اعضا هيأت مدیره در رشته تاسيات برق و
مکانيک جهت طرح در هيأت مدیره پيشنهاد گردد.

 درصدی تعرفه در کليه بخشهای خدمات15 مطرح ، که با افزایش 96موضوع افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال - 4
45256/130 شورای مرکزی و نامه شماره 3/12/95/د/ش مورخ 2672مهندسی موافقت گردید . و با توجه به نامه شماره 

 درصدی در صورت مصوبه25اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و با توجه به پایين بودن تعرفه تاسيسات با افزایش
هيأت چهار نفره ، با توجه به خدمات اضافی مانند بازرسی برق و . . . مشروط به اینکه جدول کل تغيير نکند موافقت گردید و

شایان ذکر است که مصوبه قبلی هيأت مدیره مبنی بر حداقل حق الزحمه خدمات مهندسی حذف گردید.

پرينت http://mazandnezam.org/ViewNews.aspx?Code=MjI1MzY5
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