به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هفدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 1000/02/22

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان و با توجه به نامه شماار /1522/5522/5522ص ادار کم را و شهسسمازا اسم ان تهمسان
موضوع تامین مح اس قسار هیات اجسایی و نظارت ان خابات دور نهم هیات مدیس در صدر دس ور جلسه قسار گسفت (بما
اکثسیت آرا) و پس از بحث و بسرسی مقسر گسدید با توجه به اینکه زمان ان خابات به تعویق اف اد است در راس اا صسفه
و صالح سازمان در مورد مدت زمان رهن ساخ اان تا حداکثس یک سال بساا هیات اجسایی در راسم اا تمایم مبموبه
یک جلسه یمبد و پانزدهم هیات مدیس مورخ  1522/25/25به ریاست سازمان تفویض میگسدد( .با اکثسیت آرا)

غائبین هنگام راا گیسا:
غائبین جلسه :مهندس احاد خسم – مهندس بهان مومنیمقدم – مهندس فخسالدین سلیاانیراد

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هفدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 1000/02/22

مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان و با توجه به نامه وارده شماره  110/00/9376هیات اجرایی انتخابات دوره نهم هیات مدییره
با موضوع هزینههای برگزاری انتخابات در صیر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و پس از بحد و بررسدی مقدرر
گردیی با درنظر گرفتن صرفه و صالح سازمان در مرحله کنونی به صورت علیالحسدا تدا سدق  20میلیدارد ریدا بده
ریاست سازمان تفویض گردد( .با اکثریت آرا)

غائبین هنگام رای گیری:
غائبین جلسه :مهنیس احمی خرم – مهنیس بهمن مومنیمقیم – مهنیس فخرالیین سلیمانیراد

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد و هفدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 1000/02/22

مصوبات:
 -3بند  1دستور جلسه با موضوع شیوه نامه تشخیص صالحیت اشخاص حقوقی مطرح و پس از بحث و بررسثی ضثن
افزودن  54دقیقه به مدت زمان جلسه (با اکثریت آرا) با توجه به جنع بندی نهایی مقرر گردید:
الف) با توجه به شرایط خاص کرونایی و تراکم باالی کاری واحد صدور پروانه و هنچنثی ابهامثات موجثود در نحثوه
اجرای شیوه نامه فوق ،درخواست سازمان استان جهت استنهال یکساله در اجرای آن بثه اداره کثر راه و شهرسثازی
استان ارائه گردد.
ب) کارگروه ویژهای با حضور سرکار خانم مهندس جنالی و آقایان مهندس راقی ،مهندس فرنیا ،مهندس کرینیآنچه
و مهندس خطیبی و تشکیر گردد و پیشنهاداتی جهت رفع ابهامثات و مشثکالت اجرایثی شثیوهنامثه را بثه صثورت
مکتوب به اداره کر راه و شهرسازی استان تهران ارائه ننایند( .به اتفاق آرا)

غائبی هنگام رای گیری:
غائبی جلسه :مهندس احند خرم – مهندس فخرالدی سلینانیراد

