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چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

 

چھاردھمین جلسه ھیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1397/12/04 از ساعت 16 تا 20 در محل سازمان برگزار
و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-گزارش نحوه برگزاری جشن روز مھندس در دفاتر نمایندگی استان و روزھای ھر یک، توسط سرکار خانم دکتر
مھری ارائه گردید.

2-صورتجلسه کمیته کارشناسی ھیأت چھار نفره مورخ 97/12/1 به بحث و بررسی گذاشته شد و به شرح ذیل
به تصویب رسید:

الف) در خصوص پروژه ھای خدماتی (بین راھی)، تفریحی و توریستی، در جھت حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد
اشتغال، کسر ظرفیت در بخش خدمات مھندسی با ضریب 3/4 محاسبه ولی صالحیت مھندسین بر اساس متراژ

کل سنجش گردد.

ب) در پروژه ھای صنعتی، کشاورزی، مرغداری، و از این قبیل، در جھت حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد
اشتغال، کسر ظرفیت در بخش سالن با سوله با ضریب 1/3 و در بخش اداری با ضریب یک محاسبه گردد
ولی صالحیت مھندسین بر اساس متراژ کل پروژه سنجش شود و اخذ مھندس مجری ذیصالح نیز جھت اجراء

سالن یا سوله الزامی نمی باشد.

پ) در خصوص پروژه ھای ساختمانی با متراژ کمتر از 600 متر مربع و حداکثر سه سقف واقع در شھرھای با
جمعیت کمتر از 25000 (بیست و پنج ھزار) نفر، میزان حق الزحمه خدمات مھندسی بر مبنای کسر ظرفیت با

ضریب 1/3 محاسبه گردد.

ت) در جھت حمایت از ساخت مسکن محرومان و . . . در خصوص ارائه خدمات مھندسی به صورت خارج از
ظرفیت، حداکثر به میزان 120 متر مربع برای یک واحد مسکونی حداکثر با دو سقف و متراژ 200 متر مربع، برای
افرادی که دارای معرفی نامه از کمیته امداد یا سازمان بھزیستی یا بنیاد شھید و امور ایثارگران باشند، فقط برای

یکبار، اعمال گردد.

3-با توجه به پیشنھاد خزانه دار سازمان، آقای دکتر فیروزیان، مقرر گردید با عنایت به افزایش ردیف ھای ھزینه
ای در بخش مالی عملیات نرم افزار و مکانیزاسیون، اضافه کار و مأموریت پرسنل تا سقف افزایش 30 درصد در

ردیف ھای فوق بالمانع باشد.


