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نود و چھارمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

به گزارش روابط عمومی نظام مھندسی ساختمان مازندران ، نود و چھارمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه 22مھرماه در محل
سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

 

1- موضوع انتخاب کاندیداھای بازرسین استان مطرح و با توجه به نامه شماره 33406/130 مورخ19/7/96 اداره کل راه و
شھرسازی ، کاندیداھای قبلی که توسط ھیأت مدیره انتخاب شده بودند ، به مجمع عمومی ، معرفی خواھند شد .

 

2- تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت اول و دوم در خصوص انتخابات بازرسین مصوب گردید که به اطالع اعضا خواھد رسید .

 

3- موضوعات خدمات مھندسی بشرح ذیل بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت :

الف - برای شھرھای رابط " رینه و گزنک و الریجان " در شھرستان آمل و " گلوگاه بندپی و مرزیکال " در شھرستان بابل و "مرزن آباد " در
شھرستان چالوس و " فریم و کیاسر " در شھرستان ساری و " بلده " در شھرستان نور و " پول و کجور " در شھرستان نوشھر و "
آالشت " در شھرستان سوادکوه ، برای پروژه ھای تا سه سقف با ھر متراژی ، بمیزان چھارصد مترمربع در سیستم ارجاع نظارت ،

کسر امتیاز نگردد و برای متراژ مازاد بر 400 متر مربع ، امتیاز متراژ کسر گردد و این شرایط به تعداد یک پروژه برای ھر مھندس در این
شھرستان ھا خواھد بود.

ب- با افزایش میزان 20% تعداد کار مطابق با مبحث دوم مقررات ملی موافقت گردید و مقرر شد پس از تصویب ھیأت چھار نفره اجرائی
شود ..

ج – جھت افزایش ظرفیت اشتغال مھندسین ، که شاغل تمام وقت نباشند طبق مبحث دوم مقررات ملی مقرر گردید ھیأت رئیسه
شیوه نامه ای جھت طرح در ھیأت مدیره ارائه نمایند .

د – در خصوص موضوع تقسیط حق الزحمه مھندسین در گروه " ج " و " د" پس از بحث و بررسی مقرر گردید که توسط ھیأت رئیسه
شیوه نامه ای جھت طرح در ھیأت مدیره ارائه شود .


