به نام خدا

صفحه  1از 1

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

مصوبات:
 -1بند  1دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه خرید زمین و ساختمان دفاتر نماینددی مردرو و مردرر
یردید مرابق ماده  67آییننامه اجرای قانون به  ۴نفر از اعضا هیات مدیره اختیار داده شدود تدا نسدت بده انتخدا و
انجام فرایند قانون خرید ملک برای دفاتر نمایندی با رعای نظام نامه مال و معامالت  ،ردیف بودجه ،بخشنامه هدای
مرتتط و شرایط ذیل وفق قوانین اقدام نمایند:
.1ملک مورد نظر منع قانون برای خرید از قتیل بازداشت  ،در رهن یا وثیره بودن ،نداشتن معارض و ...نداشته و 7دانگ
آن طلق باشد.
.۲هزینه پرداخ برای خرید ملک در حد مصوبه مجمع عموم باشد( .آپارتمان نتاشد)
.3کمیته خرید م بایس جه رعای صرفه و صالو سازمان از نظر کارشناس رسم دادیستری استفاده نمایند.
.۴موارد حروق قرارداد قتل از نهای شدن عرد قرارداد از واحد حروق استعالم م یردد.
 .5مدت اعتتار این مصوبه حداکثر تا انتهای خرداد  1۴11و برای خرید  7دفتر نمایندی م باشد.
( 16رای موافق از  ۲3رای حاضر)
 ۴نفر از اعضای هیات مدیره آقایان مهندس رئیس  ،مهندس رضوی ،مهندس آزادمنجیری و مهنددس فرنیدا بدرای ایدن
مصوبه کاندید و با رای موافق هیات مدیره انتخا شدند 17( .رای موافق از  ۲3رای حاضر)

غائتین هنگام رای ییری :مهندس عل اکتر نت ئ
غائتین جلسه :مهندس احمد خرم
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مورخ 99/11/11

مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان بند  01دستورجلسه با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص قرارداد اجاره ساختمان شماره ()2
سازمان در صدر دستور قرار گرفت (با اکثریت آرا) و با تمدید قرارداد یکساله با افزایش حداکثر  21درصد بابت اجاره بها
ساختمان مذکور موافقت گردید 01( .رای موافق از  20نفر حاضر )

غائبین هنگام رای گیری :مهندس علیاکبر نبیئی – مهندس بهمن مومنیمقدم – مهندس حسین اکبریانراد
غائبین جلسه :مهندس احمد خرم
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مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست جلسه موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص تقویم برگزاری جلسات هیات مدیره در ششماههه اول سهال
 0011در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و پس از بحث و بررسه درخصهوص روز و سهابت برگهزاری
جلسات ،روزهای تعیین شده طبق جدول پیوست از سابت  00:11ال  00:11جهت برگزاری جلسات هیات مهدیره در
ششماهه اول سال  0011در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان با دبوت از طریق پیامک و کارتابه
ابضای هیات مدیره موافقت گردید( .به اتفاق آرا)

غائبین هنگام رای گیری :مهندس بل اکبر نب ئ – مهندس بهمن مومن مقدم – مهندس حسین اکبریانراد
غائبین جلسه :مهندس احمد خرم

