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صفحه  1از 1

مصوبات بیستمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 89/11/42

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع بیمه تکمیل درمان سازمان در صدر دستور کار جلسه قرار گرفتت ( 32رای موافت از
 32نفر حاضر ) و پس از بحث و بررسی با توجه به استنکاف و عدم عقد قرارداد توسط نفر اول مناقصه برگزار شده (شترکت
بیمه سرمد) و اختالف فاحش قیمت پیشنهادی نفر دوم و سوم نسبت به نفر اول ،بته استتناد متاده  23نظتام نامته متاوی و
معامالتی مناقصه ابطال میگردد 32( .رای مواف از  32نفر حاضر )
 -3با عنایت به گزارش توجیهی و مستدل معاونت توسعه سرمایه مهندسی و تایید کمیسیون معامالت وف متاده  73نظتام
نامه مذکور ،با پیشنهاد کمیسیون معامالت مبنی بر ترک تشریفات در معامله و انتختا شترکت بیمته رازی( بتا توجته بته
پیشنهاد قیمت ارائه شده) و قبول شرایط سازمان مندرج در اسناد مناقصه ذکر شده در بند یک ،موافقتت گردیتد 31( .رای
مواف از  32نفر حاضر )
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مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان بند  6دستورجلسه با موضوع پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال  8931به کمیته
پنج نفره استان در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت(به اتفاق آرا) و پس از بحث و بررسی با ارجاع موضووع بوه کمیسویون
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با همکاری آقای مهندس سید علی موسوی جهت ارائه نظر کارشناسی و پیشونهاد نحووه
و میزان افزایش تعرفه خدمات مهندسی ظرف مدت حداکثر دو هفته موافقت گردید 22( .رای موافق از  29نفر حاضر )
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مصوبات:
 -2بند  1دستورجلسه با موضوع انتخاب اعضای هیات تحریریه نشریه پیام ساختمان مطرح و کلیه اعضای هیات مدیره بهه
عضویت هیات تحریریه منصوب گردیدند02( .رای موافق از  03نفر حاضر ) و همچنین با پیشنهاد ریاست سهازمان موضهوع
انتخاب سردبیر نشریه در دستور کار جلسه قرار گرفت (11رای موافق از  00نفر حاضر ) کهه ققایهان مهنهدل ا هه فهر و
دکتر شکیب در این خصوص داوطلب گردیدند و پس از رأی گیری مخف و با نظارت بازرل سهازمان در مجمهوع  03رای
اخذ شده ( 4رای سفید) ققای مهندل ا ه فر (10رای) و ققای دکتر شکیب (7رای) کسهب نمودنهد بهدین ترتیهب ققهای
مهندل ا ه فر بعنوان سردبیر نشریه به مدت یکسال منصوب گردیدند.

