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مصوبات

بررسی بند  4مصوبه صورتجلسه  58هیأت رئیسه مورخ  1930/11/60به شماره  110/33/929در خصوص ارتقاء حکم واحد
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سازندگان به مدیر امور سازندگان و واحد حق الزحمه به مدیریت امور حق الزحمه مطرح و مقرر گردید کمیسیون طرح و
برنامه بررسی و اعالم نظر نماید.
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نامه شماره  1820مورخ  1933/11/60با موضوع معرفی نمایندگان هیأت رئیسه برای عضویت در کمیته خرید دفاتر
نمایندگی مطرح و آقای مهندس سید علیرضا میرجعفری و آقای مهندس سید محمد هاشمی انتخاب گردیدند.
موضوع بررسی مجدد بند  2مصوبه جلسه  54هیأت رئیسه مورخ  1933/16/23با موضوع تعیین نمایندگان هیأت رئیسه در
کمیته سازندگان مطرح و آقای مهندس سیامک الهی فر و آقای مهندس مجتبی صابر انتخاب گردیدند.
موضوع ساختار واحد خدمات آزمایشگاهی مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اعالم نظر در کمیسیون طرح و برنامه مطرح
گردد.
بررسی مجدد بند  5مصوبه جلسه  51هیأت رئیسه مورخ  1933/16/18و بررسی نامه پیشنهادی واحد حقوقی با موضوع
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درخواست استهالک هزینه های انجام شده طبقه پنجم با اجاره بهای ساالنه مطرح و با ارسال نامه درخواست استهالک
هزینه های انجام شده با اجاره بهای ساالنه موافقت گردید.
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نامه شماره  116/33/86120با موضوع تسویه حق الزحمه نظارت پرونده  106665623به پالک ثبتی  9/28031/16مطرح
و با توجه به صدور جواز ساختمانی بعد از اخذ رضایت محضری از مالک ،انجام آن بالمانع است.
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موضوع تنخواه دفاتر نمایندگی مطرح و با افزایش مبلغ ده میلیون ریال به تنخواه کلیه دفاتر نمایندگی موافقت گردید.
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موضوع تعویض نظارت پرونده شهرسازی به شماره  26649651مطرح و با انجام آن موافقت گردید.
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نامه شماره  33 /149/10430مورخ  1933/16/20با موضوع درخواست امام جماعت محترم مسجد النبی اسالمشهر در
خصوص پرداخت نکردن فیش  8درصد حق سازمان نظام مهندسی مطرح و مقرر گردید موضوع در هیأت مدیره طرح شود.
مقرر گردید موضوع ایجاد مدیریت امالک سازمان توسط کمیسیون طرح و برنامه بررسی و اعالم نظر گردد.
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