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 11 شماره جلسه: 7/2/29ل: کیخ تشیتار كمیسیون تخصصي معماريصورتجلسه: 

 11:ساعت خاتمه 11 ساعت شروع: یزد ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

 د.(یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی)پس ازتصو

 موضوعات مطرح شده:

 

 ون:یسیمکمصوب شده  یهانهادشیپ

پاسخ به اظهارنظر پیرامون درخواست روابط عموومي درخصووم موعووع رنوي يمیوزي سواختمان جنوا سواختمان نظوام          -1

مهندسي استان با توجه به اینکه این امر به عنوان تبلیغات محیطوي محسووم موي شوود ازم اسوت مشواور تبلیغواتي ریاسوت         

 یغات سازمان ، بررسي و اظهارنظر نمایند . سازمان با توجه به استراتژي تبل

جلسه مروري بر تجربیات حرفه اي مهندس فرهواد احمودي از معمواران خوشونام و معورور كشوور و مودرس دانشو اههاي         -9

نیواز بوه    99/2/29معماري تهران و اصفهان در راستاي اهدار سازمان و كمیسیون تلقي مي شود . برگزاري این جلسه در تاریخ 

 ت مدیریت سازمان نظام مهندسي استان دارد . مساعد

درمورد طرح مشاور سیزان درخصوم بهسازي ساختمان موجود نظام مهندسي سواختمان اسوتان پیورو جلسوه مشوتر  بوا       -1

 اعضاي كمیسیون انرژي و نمایندگان مشاور ، موعوع در جلسه مستقل مورد بررسي و موارد زیر مورد توافق اعضاء قرار گرفت :

با توجه به مباحث اقتصاد مهندسي و احتمال كاهش ارزش ملك و احتمال عدم فروش ين در يینده علیورم  هزینوه قابول     -الف

 توجه طرح بهسازي اكثریت اعضاء با كلیت مداخله در این سطح )طبق نقشه هاي تهیه شده توسط مشاور( موافق نیستند.  

با توجه به توصیف مداخالت در طرح بهسازي از جمله تغییرات نما و تغییرات الزامي در سازه بنا مداخلوه طورح ، در سوطح     -م

میاني ارزیابي نمي شود و بسیار نزدیك به سطح مداخله كامل است . این موعووع خوالر نظور هیموت مودیره در موورد سوطح        

 از مداخله در سطح میاني جهت قضاوت بهتر مورد نیاز است .  مداخله است و به نظر مي رسد ارائه پیش طرحي 

براساس طرح تفصیلي مصوم شهر یزد ، ایجاد تغییرات در نماي ساختمان جزء تغییرات اساسي محسوم شوده و نیواز بوه     –ج 

 اخذ پروانه مجدد دارد . 

ي و به مباحوث هوویتي و مفهوومي كواربر    د بوده شهر یز رائه شده فاقد تناسا كافي با زمینهفارغ از موعوع بند قبلي نماي ا -د

  موجود پاسخ مناسبي نداده است . 
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