
  

 به نام خدا

  م(نه)دوره  هیأت مدیره 33 مصوبات جلسه شماره

 

 

                  اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  25/02/1401تاریخ جلسه:

 - غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  20:00پایان:        17:00آغاز:      فوق العاده:    

 2886/1401یره پیرو دعوتنامههیأت مد 33 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره جلسه شماره

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت.  21/02/1401مورخ 

 


 








 

 
 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

بنای حضور در طرح ارجاع محاسبه شود و موضوع انتقال پروانه از متاریخ ثبت اعالم شروع به کار در طرح ارجاع استان 
مشمول مصادیق عدم حضور گردد. مدت  1399شیوه نامه ارجاع کار اردیبهشت  7سایر استانها وفق تبصره یک ماده 

 می باشد.  01/07/99محاسبه عدم حضور حداکثر سه سال از تاریخ 
 

2 

مقرر گردید تا زمان پیگیری الزم در طرح و اداره کل راه و شهرسازی استان  21/02/1401مورخ  16302/412نامه شماره 
مورخ  430/19608وفق نامه شماره  خصوص اصالح موضوع، فیشهای حق الزحمه خدمات مهندسی در کلیه رشته ها

   (1400به سال  درصد نسبت 30).به صورت علی الحساب دریافت گردد  11/02/1401
 مدیر مالی

3 

جهت حفظ منافع سازمان و نقد نمودن اوراق حق تقدم  گردیدو مقرر  طرح 22/02/1401مورخ 2815/7/214نامه شماره 
حوزه مالی اق در رصرفاً جهت فروش اوکه  اعضای هیات مدیره کد سجام اخذ نمایند ، تمامیاستفاده از تسهیالت مسکن

 واهد بود. تبعات مالیاتی ناشی از این اقدام به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبرای یکبار اقدام گردد و 
 به آن تعلق نگیرد. یاوراقهیچگونه ضمناً حسابهای بانک مسکن از حساب اعتباری به حساب سود ده تغییر یابد و 

 مدیر مالی

4 

توسط خزانه دار محترم ارائه گردید، با توجه به ابالغ تعرفه جدید نظارت گاز و حذف بخشی  1401بودجه پیشنهادی سال 
از درآمد گاز مقرر گردید با شرایط جدید روش پیشنهادی بخش گاز برای هزینه کرد و اداره این بخش در جلسه آتی ارائه 

 گردد.
 خزانه دار

5 
امکان  مقرر شد به تایید رسید و ارائه شدهو فسخ مطابق فلوچارت تمدید  آزادسازی ظرفیت مجریان، گردش کارفرآیند 

 اجرایی گردد.در سیستم ساجام  نیز با بارگذاری مدارک ارائه شده در فلوچارت مجریان درخواست کسر سهمیه
 مدیر فاوا

 


