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نامه شماره  113/99/2051با موضوع درخواست حمایت مادی جهت مشارکت در طرح مهرگان مطرح و از دستور خارج شد.
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نامه شماره  99/6/1327با موضوع پیشنهاد انجام آزمایشات طب کار برای اعضای فعال در حرفه مهندسی مطرح و از دستور خارج شد.
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نامه شماره  113/99/7116با موضوع بررسی شیوه نامه اجرایی کمیته نما سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مطرح و مقرر گردیدد
هیات رئیسه گروه تخصصی معماری شیوه نامه را بررسی نماید.
نامه شماره  005با موضوع درخواست بازنگری در حق الزحمه اعضای گروه های تخصصی ،کمیته ها و کمیسیونها مطرح و مقرر گردید
آقای مهندس کریمی آنچه موضوع را بررسی و نتیجه را به هیات رئیسه اعالم نمایند.
نامه شماره  113/99/5615با موضوع بررسی همکاری با شرکت گلدیران مطرح و از دستور خارج شد.
موضوع درخواست تصمیم گیری درخصوص کمیته ساختار سازمانی مطرح و مقرر گردیدکمیسیون طرح و برنامه گزارش اقدامات انجدام
شده را ارائه نماید.
موضوع بررسی ساز و کار اجرایی شدن شناسنامه فنی و ملکی برای کلیه متراژ ها مطرح و مقرر گردیدد گدزارش پیشدرفت کدار توسد
ریاست و معاونت خدمات مهندسی ارائه گردید.
موضوع گزارش نمایندگان هیات رئیسه در کارگروه خرید و ساخت دفاتر نمایندگی مطرح و هیات رئیسه در جریان اقدامات صورت گرفته قرار
گرفتند.
نامه شماره  080با موضوع نماینده هیات رئیسه در کمیته گاز مطرح و آقای مهندس کریمی آنچده بده عندوان نمایندده هیدات رئیسده
انتخاب گردیدند.
نامه شماره  170/99/76با موضوع درخواست معرفی نماینده هیات رئیسه در کارگروه حل اختالف مطرح و آقدای مهنددس رضدوی بده
عنوان نماینده هیات رئیس انتخاب گردیدند.
نامه شماره  170/99/74با موضوع حق الزحمه نماینده معاونت خدمات مهندسی در کارگروه حل اختالف مطرح و مقرر گردید با توجده
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به بند  6از مصوبات جلسه شماره  59هیات مدیره مورخ  1098/11/19درخصوص تعدیل حق الزحمه بازرسان و برون سپاری با افزایش
از مبلغ  0میلیون تومان به مبلغ  5میلیون تومان موافقت گردید.
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نامه شماره  113/99/4397با موضوع بررسی شیوه نامه پرداخت حق الزحمه نظارت مطدرح و مقدرر گردیدد پدیش ندویس بده معاوندت
خدمات مهندسی جهت بررسی ارائه شود و برای جلسه آتی در دستور کار قرار گیرد.
نامه شماره  113/99/4820با موضوع درخواست تعاونی مسکن اعضا و کارکنان شورای اسالمی شهر تهدران جهدت مسداعدت در حدق
الزحمه نظارت پرونده شماره 613350240مطرح و با انجام آن موافقت نشد.
نامه شماره  170/99/139با موضوع درخواست اصالحیه جهت بند  11از مصوبات جلسه  46هیدات رئیسده درخصدوص تعدویظ ندا ر
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مطرح و مقرر گردید در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از جمله فوت ،مهاجرت به خارج از کشور ،حجر و ناتوانی جسمی مهندس ندا ر
به طوری که انجام نظارت برای ایشان فراهم نباشد که مصداق بارز موارد فوق باشد ،می بایست توس مراجع رسمی مربوطه بده اطدالع
سازمان استان برسد ضمناً با توجه به کمبود وجه باقیمانده حق الزحمه نظارت می تواند نا ر ،به صورت انتخابی معرفی گردد.

