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مصوبات

نامه شماره  118/99/41081مورخ  1199/80/72در خصوص پرداخت کمک مالی پنجاه میلیون ریالی بهه انجمه
1

بت ایران مطرح و با توجه به درخواست مبلغ پنج میلیون تومان توسط انجم و صهوور سهنو بهه شهماره  2284از
دستور کار خارج شو.

7

نامه شماره  99/7/1171مورخ  1199/89/18در خصوص درخواست حسابرسی ویژه سال  90و  99سهازمان ناها
مهنوسی ساختمان استان تهران مطرح و مقرر گردیو گزارش حسابرس داخلی در صح هیأت مویره ارائه گردد.
نامه شماره /99/1112داخلی مورخ  1199/89/11در خصوص معرفی شرکت بلنو مرتبه پیمان و بلنو مرتبه کامران

1

به شورای انتاامی در خصوص پرونوه  18851891مطرح و با توجه به اعال رئیس سازمان و ارسال پرونوه هها بهه
شورای انتاامی از دستور خارج شو.
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نامه  0899/19728مورخ  1199/82/77در خصوص تعیی اجاره بهای ماهیانه پارکینگ های شماره 7و 1سهازمان
ناا مهنوسی مطرح و بر اساس ناریه کارشناسی ماده  72سازمان بموت یکسال با عقو قرارداد موافقت شو.
نامه شماره /99/4589داخلی مورخ  1199/80/18در خصوص برگزاری همایش مصالح استانوارد مطرح و با برگزاری
آن موافقت شو.
نامه شماره  99/171/4119مورخ 1199/80/82در خصوص مساعوت در پرداخت کمک های بالعهو

بهرای اع ها

مبتال به کرونا مطرح و مقرر گردیو بر اساس مصوبه هیأت مویره عمل گردد.
موضوع شیوه نامه اجرایی کمیته نما و منار ساختمان مطرح و پس از انجا اصالحات و انجها شهیوه نامهه مهورد
موافقت قرار گرفت.
نامه شماره /99/4085داخلی مورخ  1199/80/78در خصوص ارائه استعال قیمت شرکت های ایمنی جهت اعال و

0

اطفاء حریق مطرح و مقرر گردیو موضوع در کمیسیون معامالت و سپس در هیأت مویره مطرح شود.

رئیس سازمان

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

دبیر سازمان
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نامه شماره  /99/1855داخلی مورخ  1199/89/84در خصوص تعیی کارشناس ماده  72جهت کارشناسی امهال
9

سازمان مطرح و مقرر گردیو تعیی کارشناس ماده  72صرفا از طریق ارجاع کار الکترونیکی توسط سازمان می باشو
و مو ضوع درخواستی مطابق مقررات نبوده و از دستور خارج میشود.
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مصوبه شماره  115/99/714مورخ  1199/80/82در خصوص بررسی مجود پرداخت های معوق آقای دکتر حیهاتی
مطرح و مقرر گردیو مجوداً از معاونت خومات مهنوسی اخذ استعال گردد.
نامه شماره  178/99/117مورخ  1199/89/17در خصوص درخواست تخصیص کارت هویه به مناسبت شه یلهوا
مطرح و مطابق روال سال قبل موافقت شو.
با توجه به ادامه رونو بیماری کرونا پیشنهاد گردیو موضوع تمویو کمک های بالعو

بهه بیمهاران کرونهایی ع هو

سازمان در هیأت مویره جهت تصمیم گیری مطرح شو.
مقرر گردیو جهت برگزاری جش ش یلوا مهنوسی با مویریت دبیر محتر سهازمان اقهوامات مقت هی تها سهق
بودجه هیأت رئیسه صورت پذیرد.
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نایب رئیس اول
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