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بنامخدا
صورتجلسه سی و هشتمین ( )38جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
مورخ 95/07/10
مصوبات:

 1ـ موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی به اتفاق آرای
حاضران مصوب شد خزانهدار سازمان و معاونت مالی و پشتیبانی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات مربوطه
را در چارچوب قانون و مقررات انجام دهند.
2ـ بند  1دستور جلسه درخصوص طرح واریز حقالزحمه نظارت به حساب واسطه مهندسان نـارر مطـرح و بـه
اتفاق آرای حاضران مصوب شد حق الزحمه نظارت مهندسان پس از کسر  %5حق سازمان به حساب واسـ واریـز
شود تا پس از پیشرفت کار به تناسب به حساب مهندس واریز شود .این مبلغ قابلیت برگشت به حساب سازمان را
دارد .این امر با رضایت هر عضو و پس از مصوبه مجمع عمومی از ابتدای سال  1931اجرایی خواهد شد
.9ـ بند  2دستور جلسه درخصوص قرار گرفتن لیست ارجاعات نظارت ماده  99در سایت سازمان به اتفاق آرای
حاضران مصوب شد کلیه ارجاعات نظارت از سال  1932توس خدمات مهندسی در سایت سازمان قرار گیرد.
4ـ بند  9دستور جلسه درخصوص پیشنهاد استعالم از بانکها در مورد حسابهای سازمان مطرح و به اتفـاق آرای
حاضران مصوب شد در این خصوص از بانک مرکزی استعالم گردد.
 5ـ بند  4دستور جلسه درخصوص قرارگیری لیست مجریان در سایت سـازمان مطـرح و مقـرر شـد از ابتـدای
سال  1932فهرست عملکرد کلیه مجریانی که در سازمان ثبت قرارداد گردیده است ،در سایت سازمان قرار گیرد.
 1ـ بند  5دستور جلسه درخصوص پیگیری حقالزحمه خدمات طراحی و خدمات آزمایشگاهی بصـورت فیشـی
مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص به اتفاق آرای حاضران مصوب شد جهـت بررسـیهـای بیشـتر بـه
کمیسیون مبحث دوم ارجاع تا ررف مدت یکماه با هماهنگی گروه تخصصی عمران پیشنهاد کامل ارائه نمایند.
اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ـ مهندس حسین اکبریانراد

 8ـ مهندس کامبیز رضوی

15ـ مهندس رامین کرمی

22ـ دکتر علی نبیزاده

2ـ مهندس حبیباله بیطرف

3ـ دکتر مهدی روانشادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

29ـ مهندس جابر نصیری

9ـ دکتر حیدر جهانبخش

11ـ مهندس سیدمهدی زرگر

11ـ مهندس علی کریمیآنچه

24ـ دکتر شمس نوبخت

4ـ مهندس احمد خرم

11ـ دکتر حمزه شکیب

18ـ مهندس ایرج معزّی

25ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 5ـ مهندس بیژن خطیبی

12ـ مهندس محمد طاهری

13ـ دکتر محمود مقدم

 1ـ مهندس امیرحسین دزفولیان

19ـ مهندس مهیار فرنیا

21ـ مهندس فرهام مقدمراد

1ـ مهندس الهه رادمهر

14ـ مهندس حسن قربانخانی

21ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

