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مصوبات
نامه شماره 44/2/9944مورخ  44/50/50در خصوص متره و برآورد گروه های ساختمانی جهت تعیین مبانی قیمت
گذاری مطرح و مقرر گردید جهت تعیین قیمت ساخت و یک متر مربع ساختمان براساس فهرست بهای گرایشهای
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سازمان مدیریت بمنظور مقایسه تعیین مبانی قیمت گذاری از سوی معاونت خدمات مهندسی دو ساختمان اسکلت
فلزی و بتنی گروه ج که بیشترین فراوانی استان تهران را دارد انتخاب گردیده و با سقق اختیقارات هیقرت رهیسقه
قراردادی جهت اولویت موضوع صورت پذیرد.
مصوبه شماره  111/44/212مورخ  44/52/21در خصوص طرح مجدد دستورالعمل تنخواه گردان بر اساس مصقوبه
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جلسه  21هیآت رهیسه مطرح و مقرر گردید معاونت مالی سازمان با توجه به نکات اعالمی خزانه دار دستورالعمل را
مورد بررسی مجدد قرار داده و به هیرت رهیسه ارهه شود.
مصوبه شماره  111/40/912مورخ  40/12/0سق کارکرد ارکان سازمان( هیرت مدیره ،شورای انتظامی ،بازرسان) و
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گروه های تخصصی  ،کمیته ها و کارگرو های سازمان مطرح و مقرر گردیقد نایق رهقیا اوس سقازمان موضقوع را
بررسی و سپا به هیرت رهیسه اراهه نمایند.
نامه شماره /44/9150داخلی مورخ  1444/50/15در خصوص کارکرد اعضای کمیتقه مشقترا اسقتاندارد مطقرح و
مقرر گردید کمیته مشترا استاندارد مطابق تفاهم نامه همکاری فی مابین سقازمان و اداره کقل اسقتاندارد اسقتان
تهران به شماره  115/40/40210مورخ  1442/52/10با ساختار و ترکی اعضا طبقق اککقاص صقادره تشقکیل و در
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جهت اجرای مفاد تفاهم نامه ،مقرر شد دبیرخانه داهمی و واکد مصالح استاندارد مطابق چارت مصقوب کمیتقه ،راه
اندازی و تجهیز گردد و مکاتبات و سایر هماهنگی ها از طریق دبیر کمیته صورت پذیرفته و کارکرد اعضای کمیته و
کارگروهای آن با رعایت ضوابط مطابق صورتجلسه شماره  05هیرت رهیسه مورخ  1440/11/20محاسبه و پرداخت
گردد.
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مصوبه شماره  111/44/211مورخ  44/52/21در خصوص بررسی مجدد هزینه های طبقه پنجم بر اساس مصقوبه
جلسه  21هیآت رهیسه مطرح و مقرر گردید با توجه به مصوبه  44/52/19مقرر شد انجاص پذیرد.
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مصوبه شماره  111/44/249مورخ  44/50/52در خصوص پرداخت های معوق آقای فرید کیاتی مطرح و از دستور
خارج گردید.
نامه شماره /44/9900داخلی مورخ  1444/50/54در خصوص بررسی انتخاب طرح سررسید سقاس  1955مطقرح و
مقرر گردید قطع و جلد موردنظر توسط مدیر اجرایی رویدادها اراهه و مورد تریید قرار گرفت.
نامه شماره 115/44/41200مورخ  1444/52/52در خصقوص پرونقده شقماره ( 05104940کققالزکمقه مهنقدس
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محمدکسین رکیمی مطرح و مقرر گردید معاونت خدمات مهندسی پیشنهاد مشخص خود را جهت طرح در هِیرت
رهیسه اراهه نمایند.
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نامه شماره /22101پ 44/مورخ  1444/50/52در خصوص درخواست فیلم و ریبون جهت واکد عضقویت مطقرح و
مقرر گردید با توجه به درخواست معاونت مالی و پشتیبانی استرداد گردید.
مقرر گردید طبق بند  2الحاقیه قرارداد  25052مشاور شهریگ و با توجه به تطویل زمقان پقرو ه و ترییقد شقورای
راهبردی مبانی قیمت گذاری شورای مرکزی افزایش  %20مبلغ ریالی قرارداد مورد تریید قرار گرفت.
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