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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

- 1 

گذشته برگزار گردیده  در هفتهآقاي مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص جلسه روساي سازمان ها که بصورت منطقه اي در شوراي مرکزي  -1
بود ارائه نمودند و موارد مانند ساخت و سازهاي مسکن مهندسین و مشارکت استانها در آن،موضوع مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی براي 

لکرد سال جدید که توسط شوراي مرکزي در حال پیگیري از وزارت راه و شهرسازي می باشد و موضوعات مورد نیاز درخصوص اظهارنامه عم
  انجام شد.در هیأت مدیره  ارائه نمودند و در موارد فوق بحث و بررسی الزم  98براي سال  مهندسین

1 

مهندس الهامی زاده 
با هماهنگی ریاست 

 سازمان اقدام الزم
2 

براي مهندسین عضو مقرر شد با چندین دفتر پیشخوان متقاضی خدمات  98درخصوص ارائه خدمات و ارائه اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال  -2
 رسانی مذاکره انجام شود.و جلسه توجیهی درخصوص ارائه خدمات مجازي با توجه به بیماري و مشکالت کرونا با کمترین هزینه و اخذ تخفیف

الزم انجام شود . مقرر شد با دفاتر پیشخوان متقاضی جلسه توجیهی انجام شود و رایزنی الزم بصورت الکترونیکی اقدام و حتی االمکان 
و سازمان دارایی توسط آقاي مهندس الهامی زاده انجام گردد و اطالع رسانی  مرکزيقبول هزینه هاي مهندسین با شوراي  میزان  درخصوص

  ظهارنامه در اسرع وقت انجام شود.الزم به همکاران جهت ارسال ا

2  

-امور فنی و اجرایی
امور مالی و اداري 

 جهت اقدام الزم
  3  .قرار گرفت مورد بحث وبررسی سه سقف کثرمتر و زیربنا کمتر و حدا 240درخصوص ارائه خدمات مهندسی براي ساختمانهاي با  -3 3

آقاي مهندس بینا با 
هماهنگی با ریاست 
سازمان اقدام الزم 

 انجام دهند

4 

کارخانجات تولید سنگ و فروشگاهها و درخصوص کف سازي ساختمان جدید و استفاده از سنگ و سرامیک پیرو بازدیدهاي بعمل آمده از  -4
نمونه هاي مختلف سرامیک و ارائه موارد ومطالب مختلف از نظر کمیت و کیفیت و قیمت مصالح فوق نهایتاً مقرر شد از سرامیک مناسب با 

  فضاي اداري در طرح هاي موجود انتخاب و استفاده گردد.
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  :اسامی میهمانان

  مهندس حسین صباغ    
  مهندس محمدرضا بیکی   

  

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  غمهندس محمد خوشنام             مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري             دکتر سیدرضا سرافرازي  

 
  


