
     02/50/1400تاریخ:                                                                                                                        436 صورتجلسه شماره

 و عبدالهی رحیمی ه ،دادالهی و خانمها مهندسینناکی مقدم، روحی، رستم زاد، فرحعبدالهیاالهی، صادق زاده،علوی،آقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

 مشاورین و دفاتر طراحی جلسه   موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  19:00جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 زاده مهندس صادقآقای 
ضاء   دو ام حداقلین االهی، جهانی و روحی با ندس مقرر گردید حساب مشترک دفاتر طراحی با صاحبان امضاء آقایان مه      -1

 .امضاء افتتاح گردد 3از 

 زاده مهندس صادقآقای 
  نظام مهندسی ساختمان  شهری  در مورد حساب حقوقی مجموعه دفاتر طراحی   نامه به ادارات تعاون و مالیاتمقرر گردید  -2

 .ارسال گردد

 مهندس االهیآقای 

 خانم نجف زاده

   الزحمه خانم نجف زاده   بعنوان حق %2ذخیره و  %1رین مصااوبه نظام مهندساای به ا ااافه ساااختار شاابساات بر اساااس آخ -3

 عملیاتی گردد. بعنوان حسابدار مجموعه

 

 خانم نجف زاده

در ابتدا با ساااازمان جهت باز گذاشاااتن نرم افزار جهت اسااات اده              برای نرم افزار مالی برای برنامه مذکور مقرر گردید       -4

 گردد در صورت عدم موافقت نسبت به رایزنی و تهیه نرم افزار اقدام گردد.نمایندگی طبس رایزنی 

 تبصره: هزینه نرم افزار بر عهده طراحان متناسب با وزن عدد طراحی در جدول هزینه خدمات نظام مهندسی

 خانم نجف زاده
ساب       -5 صاحب ح صورت وجود بار مالی و مالیاتی برای  سبت به     در  ساب ن مقرر گردید با توجه به دریافتی هر طراح از ح

 پرداخت نمایند.سهم القدر خود را کل حساب 

 در اختیار طراحان قرار گیرد.تمام ساز و کار جهت ش اف سازی مالی حساب مقرر گردید  -6 خانم نجف زاده

 الحسنه( های قرض ردد. )از بین بانکساعت بانک عامل مشخص گ 48مقرر گردید حداکثر ظرف  -7 هیآقای مهندس اال
 

 خانم نجف زاده
ر  تراز مالی دفاتو برای طراحان  ب برای واریز به حساااب طراحان بودهچک صاارفاب برای خروپ پول از حسااامقرر گردید  -8

 ارسال گردد.

  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 20:00جلسه در ساعت 




