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مصوبات

نامه شماره  111/99/29394در خصوص درخواست حمایت معنوی و معرفی یک داور مجرب از سازمان به منظور برگزاری مسابقه

1

طراحی چراغ توسط انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی ایران مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس تیموری یا مهندس کریمی آنچه با
توافق فی مابین (یکی از این همکاران محترم) در این خصوص همکاری الزم را مبذول فرمایند.
نامه شماره 111/99/121بررسی مجدد ابالغیه بند  2از مصوبات جلسه  11در خصوص درخواست انعقاد قرارداد واگذاری خدمات صدور

4

و تمدید کارت عضویت به دفاتر پیشخوان دولت مطرح و مقرر شد معاونت توسعه سرمایه مهندسی با همکاری واحد  ITنسبت به بررسی
و اجرایی شدن این بند حداکثر تا تاریخ دهم بهمن ماه (دهه فجر) اقدام نماید.

3

موضوع بررسی شیوه نامه کمیته مدیریت ریسک و بحران و تاب آورسازی شهری مطرح و مقرر گردید با سرکار خانم مهندس رادمهر به
منظور هماهنگی های الزم جهت طرح در هیأت مدیره یا کمیسیون های مربوطه مذاکره گردد.
نامه شماره  111/99/21911مورخ  1399/11/11با موضوع بررسی تأخیر در پرداخت ودیعه متمم قرارداد اجاره ساختمان شماره دو

2

سازمان مطرح و مقرر گردید با توجه به صورتجلسات و مستندات پیوست و سقف اختیارات مالی هیأت رئیسه و صورتجلسه مورخ
 1399/19/11با موضوع بررسی و ارائه راه حل پیشنهادی در خصوص دیرکرد پرداخت ودیعه اجاره ملک ساختمان مرکزی شماره  4و
گزارش کارشناس عمومی سازمان آقای مهندس فرحناک وفق ضوابط و مقررات اقدام گردد.
نامه شماره  /99/5411داخلی مورخ  1399/19/11با موضوع راه اندازی کمیته حفظ آثار و میراث معماری و شهرسازی استان تهران

5

مطرح و مقرر گردید در قالب کارگروه های زیرنظر گروه تخصصی معماری و با رعایت مصوبات کمیسیون طرح و برنامه در ارتباط با تعداد
کارگروه ها وفق ضوابط و مقررات اقدام شود.

1

1

نامه شماره /99/5151داخلی مورخ  1399/11/11با موضوع درخواست تشکیل واحد امورمالیاتی مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه
سرکار خانم مهندس رادمهر دبیر مالیاتی سازمان هستند این امر با نظر و هماهنگی ایشان صورت پذیرد.
نامه شماره  21111مورخ  1399/11/14با موضوع برآورد قیمت چت بات باتاوا در خصوص مشکالت و چالش های موجود برای پشتیبانی
اعضای سازمان نظام مهندسی مطرح و مقرر گردید در کمیسیون معامالت بررسی و اعالم نظر گردد.
نامه شماره  99/145/5113مورخ  1399/11/13در خصوص طرح همایش ساالنه ورود به حرفه مهندسی ساختمان مطرح و مقرر گردید

1

در صورت دریافت مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا با رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با برگزاری این
همایش موافقت می گردد.
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موضوع آیین نامه کمیته مشترک ارتقاء فرهنگ مردمی ساختمان و شهرسازی استان تهران مطرح و مقرر گردید جهت تصویب در هیأت
مدیره مطرح گردد.
نامه شماره /99/1511داخلی مورخ  1399/12/11در خصوص معرفی اعضای کارگروه های معماری مطرح و مقرر گردید با توجه به بند
 5صورتجلسه  13مورخ  1399/11/44و مصوبه مربوطه ،موضوع به هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری جهت اصالحات الزم ارسال
گردد.

11
* (بند  5صورتجلسه  13مورخ  1399/11/44با موضوع راه اندازی کمیته حفظ آثار و میراث معماری و شهرسازی استان تهران مطرح و
مقرر گردید در قالب کارگروه های زیرنظر گروه تخصصی معماری و با رعایت مصوبات کمیسیون طرح و برنامه در ارتباط با تعداد کارگروه
ها وفق ضوابط و مقررات اقدام شود)
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در ارتباط با تخفیف بیمه تکمیلی کارکنان با توجه به رقم نهایی ،نیاز به مصوبه هیأت مدیره است که در این راستا اقدام می گردد.
با توجه به انصراف برخی از اعضای هیأت ر ئیسه از کمیسیون ها جهت مشارکت بیشتر هیأت مدیره مقرر گردید در اولین جلسه هیأت
مدیره موضوع مطرح و تغییرات انجام پذیرد.
جهت تسریع در کارهای پروژه ساختمان ارغوان با توجه به حضور آقای مهندس سعید سعیدیان در فرآیند قرارداد تکمیل پروژه مقرر شد
ایشان به عنوان مشاور ویژه جهت پیگیری موضوعات پروژه و ارائه گزارش به هیأت رئیسه همکاری نمایند.
مقرر گردید دبیر سازمان کلیه مصوبات باقیمانده از جلسه شماره  11مورخ  1399/11/11و جلسه شماره  11مورخ  1399/11/15هیأت
رئیسه سال دوم دوره هشتم و دستورالعمل شناسایی و کنترل اموال را ابالغ نمایند.
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