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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

 2 امور فنی و اجرایی
نیز مقرر شد در جلسه هفته آینده آقاي تلواري اقدامات انجام شده و ریز جداول ارائه شده در جلسات  1398درخصوص تعرفه خدمات مهندسی سال  -1

   .کارشناسی هیأت چهارنفره دراینخصوص را ارائه نمایند

امور فنی و اجرایی 
امور اداري و مالی –

جهت اطالع و اقدام 
 الزم

3 

 توضیحاتی درخصوص تخفیفات خدمات مهندسی جهت) نامه پیوست(مدیر اداري و مالی سازمان  9/9/98د مورخ /00556پیرو نامه شماره -2

وسط آقاي بافت هاي فرسوده  ت: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی       ج:وابستگان درجه یک خانواده هاي شهدا و جانبازان و ایثارگران    ب: الف 
 :مهندس عباسی ارائه گردید و پس از بحث و بررسی در اینخصوص مقرر شد 

با ارائه نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران ) وابستگان درجه یک خانواده هاي محترم شهداء و شخص جانباز و شخص ایثارگر( )الف(درخصوص مورد -1-3
در هزینه هاي نظارت و شناسنامه فنی و ملکی گردند و چنانچه ساختمان درگروه الف قرارداشته باشدناظر از  رایگانمترمربع  100و جانبازان مشمول 

در هزینه هاي نظارت و شناسنامه فنی و  رایگانمترمربع   100براي سایر گروههاي ساختمانی مشمول ) بعنوان تشویق(چرخه نوبت واگذاري خارج نگردد
  )مطابق آخرین دستورالعمل (ت کاري و نوبت لحاظ و از چرخه واگذاري کار خارج گرددملکی گردند ولی بعنوان ظرفی

مترمربع  100، باارائه نامه از بهزیستی و کمیته امداد مشمول براي گروه الف) شخص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی( )ب(درخصوص مورد -3- 2 
ند و چنانچه ساختمان گروه الف قرارداشته باشد ناظر از چرخه نوبت واگذاري کارخارج نگردد در هزینه هاي نظارت و شناسنامه فنی و ملکی گرد رایگان

در هزینه هاي نظارت و شناسنامه فنی و ملکی گردند ولی بعنوان ظرفیت  رایگانمترمربع   100براي سایر گروههاي ساختمانی مشمول ) بعنوان تشویق(
  )مطابق آخرین دستورالعمل (ارج گرددکاري و نوبت لحاظ و از چرخه واگذاري کار خ

. تخفیف در هزینه هاي نظارت و شناسنامه فنی و ملکی می شود% 40، مشمول براي گروههاي الف و ب) بافت هاي فرسوده) (ج(درخصوص مورد -3-3
  ) بعنوان تشویق(دد درصد تخفیف در سهمیه مهندس ناظر لحاظ نگردد و مهندس ناظر از چرخه نوبت واگذاري کار خارج نگر 40متراژ 

درصد تخفیف در سهمیه مهندس ناظر لحاظ  40متراژ .تخفیف در هزینه هاي نظارت و شناسنامه فنی و ملکی می شود % 40مشمول   براي گروههاي ج و د 
  )مطابق آخرین دستورالعمل.(نگردد ولی بعنوان ظرفیت کاري و نوبت لحاظ و از چرخه واگذاري کار خارج گردد

2  

  :میهماناناسامی 
      مهندس حسین صباغ

     مهندس محمدرضا بیکی
 

:  نام و امضاء حاضرین  
   علی کریمداديمهندس                    محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                                      مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 
    محمد خوشناممهندس               مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصريمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازي  
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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

آقاي کاظمیان با 
هماهنگی ریاست 

 سازمان

4 

تعمیرات و  انجامدرخصوص نحوه آقاي دکتر کاظمیان نقشه هاي معماري قدیم و طرح هاي پیشنهادي جهت تغییرات در ساختمان جدید ارائه نمودند که -3
مورد  ت نهایی ااعمال تغییرات در ساختمان بحث و بررسی گردید و مقرر شد جهت نهایی نمودن اعمال تغییرات ،هیأت مدیره فردا از ساختمان بازدید و تغییر

 .قطعی گرددفوق را بررسی و  پیرو مذاکرات و بررسی انجام شده نیاز را 

تغییرات با انجام فراخوان و برسی توان فنی و اجرایی مجریان ذیصالح  در مورد امور اجرایی و انجام تغییرات نیز مقرر شد پس از قطعی شدن نقشه هاي 
کمیته تغییرات ساختمان تهیه و به امور مالی و اداري  دردر جلسه آینده تصمیم گیري الزم در اینخصوص انجام و اسناد مناقصه و یا استعالم مربوطه 

نجام و توسط  کمیسیون معامالت بررسی و اقدامات الزم در اینخصوص در اسرع وقت انجام واگذار تا با هماهنگی خزانه دار و ریاست سازمان روند کار ا
  .شایان ذکر است انجام کار بصورت با کاال یا تأمین کاال با سازمان و اجرا با پیمانکار در جلسه آینده هیأت مدیره مشخص خواهد گردید.شود 

  

3 

خانم مهندس 
میرکاظمی جهت 

امور -پیگیري الزم
 و اجرایی فنی

5 

تفاهم نامه با انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان که توسط مشاور حقوقی سازمان بررسی شده بود در هیأت مدیره مورد بحث و  -4
  )تفاهم نامه پیوست(رسید بررسی قرار گرفت و پس از اعمال تغییرات و اصالحات جدید جهت اجرایی شدن به تصویب هیأت مدیره

  .شد با هماهنگی ریاست سازمان امضاء تفاهم نامه مذکور انجام و در اسرع وقت ابالغ گرددمقرر 
  

4  

      

      

  :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 

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

 
  


