به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هشتمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 99/11/09

مصوبات:
 -1بند  1دستور جلسه با موضوع روش اجرایی کمیته نما مورد بحث و بررسثی اثرار تروث و تصثوی تردیثد ( 02رای
مواوق از  00رای حاضر)
 -0با پیشنهاد ریاس سازمان موضوع ترکی اعضای کمیته نما در صدر دستور جلسه ارار تروث (اکرریث ارا) و پثز از
بح و بررسی طبق روش اجرایی چهار عضو هیات مدیره این کمیته ااایان مهندس نبیئی و مهندس یگانگی و سرکار
خانم مهندس رادمهر به عنوان اعضای رشته معماری و سرکار خانم دکتر امینی به عنوان عضو رشته شهرسازی انتخاب
شدند (اکرری ارا)

غائبین بند  1هنگام رای تیری :مهندس احمد خرم
غائبین جلسه :مهندس سعید سعیدیان – مهندس وخرالدین سلیمانیراد

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هشتمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 99/11/09

مصوبات:
 -3بند  01دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساا  0011در صادر دساتور
جلسه قرار گرفت (اکثریت آرا) و پس از بحث و بررسی تا زمان نهایی شدن مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و با توجه
به افزایش قیمت هزینه ساخت و از آنجا که شاخص های تعدیل سا  0311تا پایان شهریور ماه از سوی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ابالغ گردیده است ،لذا اعضای هیات مدیره مقرر نمودند بر اساس شاخص های تعدیل تا پایان شاهریور ،0311
بطور علی الحساب هزینه ساخت را محاسبه و جدو ذیل ،جهت افزایش تعرفه خادمات مهندسای بطاور علای الحسااب در
سا  0011به شورای مرکزی و وزارت راه و شهرساازی پینانهاد گاردد ،همننایو متوساا افازایش تعرفاه در گروههاای
ساختمانی برای سایر خدمات مهندسی (ترافیک ،نقنه برداری ،شهرسازی ،گاز ،نقنه تفکیکی و  )...در نظر گرفته شود.
(به اتفاق آرا)

غائبیو هنگام رای گیری :مهندس بیتا جمالی -مهندس کامران تیموری-مهندس جهانگیر رستمزاده – مهندس مهیار فرنیا
غائبیو جلسه :مهندس سعید سعیدیان – مهندس فخرالدیو سلیمانیراد

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هشتمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 99/11/09

مصوبات:
 -4بند  01دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساا  0411در صادر دساتور
جلسه قرار گرفت (اکثریت آرا) و پس از بحث و بررسی اعضاء هیات مدیره با افزایش  52درصدی جدو  6-01مبحاث دوم
مقررات ملّی ساختمان ،مطابق جدو ذیل جهت ارائه به هیات پنج نفره استان تهران مورد تایید و موافقت قرار گرفت.
( 01رای موافق از  01رای حاضر)

غائبین هنگا رای گیری :مهندس بیتا جمالی -مهندس کامران تیموری-مهندس جهانگیر رستمزاده – مهندس مهیار فرنیا
غائبین جلسه :مهندس سعید سعیدیان – مهندس فخرالدین سلیمانیراد

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هشتمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 99/11/09

مصوبات:
 -5بند  01دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال  0011در صدر دستور
جلسه قرار گرفت (اکثریت آرا) و پس از بحث و بررسی با توجه به نامه های به:
 .0شماره /00110شم مورخ 00/10/0333
 .0شماره  00030/031مورخ 01/13/0331
 .0شماره -01003ش/م مورخ 01/10/0333
 .3شماره  0033/33/001مورخ 10/10/0333
 .5شماره /30650س ن مورخ 01/10/0300
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با پیشنهاد تعرفه خدمات نظارت و اجررای نششره بررداری لری
الحساب برای ابتدای سال  0011طبق جدول ذیل به شورای مرکزی موافشت نمودند 00( .رای موافق از  00رای حاضر)

غائبین هنگام رای گیری :مهندس جهانگیر رستمزاده
غائبین جلسه :مهندس سعید سعیدیان – مهندس فخرالدین سلیمانیراد

