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 6 شماره جلسه: 22/30/99ل: کیخ تشیتار عمران تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 12:21: ساعت خاتمه 21 ساعت شروع: ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسیمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

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

 موضوعات مطرح شده:

تشکیل و نسبت به موارد ذیل ذیل بحث و تصمیم و آقای مهندس فرید طالب به عنوان مهمان حضور اعضا  باجلسه 

 گیری به عمل آمد.

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

در شروع جلسه آقای مهندس طالب مطالبي را در مورد شرایط فعلي استفاده از مجریان ذیصالح ابراز داشتند. به -2

، درصد مجریان صوری تا حد قابل توجهي كاهش یافته 91جدیت سازمان در امر كنترل مجریان از سال نظر ایشان با 

است. ضمنا ابراز امیدواری كردند كه با گسترش بازار هدف، بتوان اشتغال بهتری را در بخش اجرا جهت مهندسان 

 عمران ایجاد نمود.

ساختماني، توصیه گردید كنترل حضور نماینده مجری با توجه به اهمیت حضور مجری ذیصالح در پروژه های  -1

ذیصالح در محل پروژه با جدیت توسط مهندسین ناظر انجام شود و سازمان هم پیگیری نماید كه عملیات ساختماني 

 ساختمانهای فاقد مجری ذیصالح حسب گزارش مهندس ناظر توسط شهرداری تعطیل گردد.

سازهای متعارف و بهبود كیفیت اجرا، پیشنهاد گردید موارد ذیل توسط جهت اشتغال مهندسان جوان در ساخت و -0

 هیئت مدیره سازمان مد نظر قرار گیرد:

متر مربع زیربنا یا سه سقف كاهش  133متر مربع زیربنا یا چهار سقف به  2733الف: الزام نیاز به مجری ذیصالح از 

 یابد.

ب: برای مالکیني كه داوطلبانه برای ساختمانهای زیر محدوده تعیین شده توسط سازمان از مجری ذیصالح استفاده 

 مي نمایند تخفیفات و تسهیالتي در نظر گرفته شود.
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 ج: الزام به مجری ذیصالح به شهرستانهای استان نیز تعمیم داده شود.

ری كمیسیون و دكتر مرشد از ریاست كمیسیون، رای گیری به با توجه به استعفای مهندس نبوی یزدی از دبی -7

عمل آمد و آقای دكتر مرشد مجددا به عنوان رئیس كمیسیون و مهندس جاللیان به عنوان دبیر و نایب رئیس 

 كمیسیون انتخاب شدند. 

زمان و اعضای نظر اعضای كمیسیون بر اینست كه ادامه فعالیت موثر كمیسیون تنها با توجه بیشتر ریاست سا -1

 محترم هیئت مدیره به مصوبات كمیسیون امکان پذیر خواهد بود. 

 «حاضرین»

 فروغيآقای دكتر  .2

 مرشدتر كد یقاآ .1

 آقای مهندس حامي نیا .0

 خانم مهندس نواب زاده .7

 جاللیانمهندس آقای  .1

 آقای مهندس غضنفری .6

 آقای دكتر میرجلیلي .4

 آقای مهندس نبوی یزد .1

 


