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 82/01/82 تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

 تانشهرس در گاز های شرکت فعالیت خصوص در بررسی-مهندسی خدمات های تعرفه تفكیك بررسی ادامه -نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

-وارده های نامه برخی طرح-استان نفره 4 هیات های نامه آئین چهارچوب در مدیره هیات قبلی مصوبات از برخی پیگیری و بررسی-استان های

 .موارد سایر

 

ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در هیأششم با نام و یاد خدا و استماع آیاتی از کالم اهلل مجید، جلسه پنجاه و 
 برگزار و نتایج مذاکرات و گفتگوها بشرح این صورتجلسه تدوین گردید: 82/01/82مورخ 

 
سرپرستی شعب بانک مسکن خراسان رضوی درخصوص فرم های مربوط به سپرده سرمایه  829289به شماره  4/01/82. نامه مورخ  0

مبنی بر به وثیقه گرفته شدن حق الزحمه مهندسین ناشی از طرح ارجاع، جهت اعطای تسهیالت مطرح گردید و مقرر   8و  0گذاری طرح 
یادشده ، نسبت به ساختار پیشرفت پروژه های ساختمانی، اعم از توقف احتمالی ساخت و ساز یا سلب شد با توجه به این نکته که وجه 

صالحیت احتمالی مهندسین دخیل در پروژه و یا علل دیگر، دارای ماندگاری مشخص و معین نیست، موضوع با مداقه بیشتر جهت اظهارنظر 
 به بازرسین محترم سازمان ارجاع گردد . 

 
شرکت داده پردازان نگین شرق درخصوص کسب اجازه از حقوق مادی و معنوی سامانه  98928به شماره  08/8/82وارده به تاریخ . نامه  8

ساجام جهت در اختیار قرار دادن برای سازمان نظام مهندسی استان اصفهان قرائت شد و مقرر گردید مذاکره در این زمینه با شرکت یاد 
 شده آغاز گردد . 

 
 ت مدیره در این زمینه انتخاب شدند و مقرر شد تصمیم گیری نهاییهیأدکتر مزینانی و دکتر موسوی تقی آبادی به عنوان نمایندگان آقایان 

 ت مدیره ظرف حداکثر یک ماه مطرح گردد . هیأمجددا در 
 
دادند  ندسی در چهار رشته اصلی ارائه. آقای مهندس جنتی پور و آقای دکتر کاظمی گزارش مبسوطی را پیرامون مبانی تفکیک تعرفه مه 9

و آقایان دکتر مزینانی و دکتر فرشیدیانفر و دکتر موسوی تقی آبادی درخصوص شرایط نامساعد فعلی در زمینه تعرفه خدمات مهندسی به 
ر پیشنهاد ند، همچنین بنا بویژه در رشته های برق و مکانیک و تاکید بر رعایت اعتدال و تناسب با شرح خدمات هر رشته به اظهارنظر پرداخت

آقای دکتر کاظمی و آقای مهندس جنتی پور جمله اعضاء جلسه بر این توافق قرار گرفتند که تفکیک تعرفه در چهار رشته ضرورت دارد تا 
-ر فرشیدیانفرتمبانی قانونی روشن و صریح و علمی خود را نیز داشته باشد، در نهایت موضوع به کمیته ای چهارنفره متشکل از آقایان دک

 ت مدیره واگذار شد . هیأکاظمی و جنتی پور جهت تصمیم گیری و ارائه به جلسات بعدی  –مزینانی 
. موضوع ارائه الیحه بودجه به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده از طرف خزانه دار سازمان آقای مهندس بشیر مطرح گردید و مقرر  4

حسب قوانین فرادستی برگزار گردد و پیگیری انجام جزئیات موضوع  82ه در ابتدا و انتهای اسفندماه شد نوبت های اول و دوم مجمع یاد شد
 ت رئیسه واگذار گردید . هیأبا اکثریت مطلق آراء به 



 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

 82/01/82 تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

 تانشهرس در گاز های شرکت فعالیت خصوص در بررسی-مهندسی خدمات های تعرفه تفكیك بررسی ادامه -نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

-وارده های نامه برخی طرح-استان نفره 4 هیات های نامه آئین چهارچوب در مدیره هیات قبلی مصوبات از برخی پیگیری و بررسی-استان های

 .موارد سایر

 
 
مقرر شد  ،. با توجه به گزارش آقای دکتر جامی االحمدی و آقای مهندس بشیر از وقوع ناگوار حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان 5

ریال )پانصد میلیون ریال( در قالب کمک های نقدی و غیرنقدی، به حادثه دیدگان و هموطنان این ضایعه  111/111/511تا سقف مبلغ 
 ناگوار کمک رسانی و تخصیص بودجه فوری گردد . پیگیری این موضوع به عهده آقایان مهندس بشیر و جامی االحمدی واگذار گردید . 

 
 پایان یافت.   80:11ساعت  این جلسه در

 


