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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   /01/02تاریخ جلسه:

 02/100/3008ابالغی بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با بخشنامه رش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، گزادستور جلسه: 

 95بررسی وتصویب عملکرد و تراز مالی سال -وزیر محترم راه و شهرسازي با حضور مدیر کل محترم راه وشهرسازي استان

  .سایر موارد-طرح برخی از نامه هاي وارده-سازمان

  گزارش  جلسه :  

یان دکتر جمله حضور در تهران و جلسه با آقادر ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از -1

جلسه مشترك با آقایان دکتر شهرستانها، مظاهریان و دکتر شیبانی، جلسه مهندسان نقشه بردار، جلسه عاملین خزانه دار 

  و سایر موارد ارائه دادند.  97شهردار محترم مشهد، پیگیري تعرفه سال خامسی  مهندس تقی زادهاخوان و 

تامین اجتماعی سواالتی مطرح کردند که خانم در خصوص تفاهم نامه آقاي مهندس پور حسینی در نطق پیش از دستور )1-1

  را در این خصوص ارائه دادند.  الزم دکتر زنده دالن توضیحات

از قبیل  موضوعاتیترم راه و شهرسازي استان در ادامه جلسه با حضور جناب آقاي دکتر اخوان عبداللهیان، مدیر کل مح-2

آئین نامه اجرائی  24ماده  2انتخابات آتی هیأت مدیره سازمان و شیوه نامه ابالغی وزیر محترم راه و شهرسازي موضوع تبصره 

  قانون مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.  33ماده

مه اجرائی آن اشاره کردند و به زمان آقاي دکتر اخوان به اشراف و تسلط وزیر محترم نسبت به قانون نظام مهندسی و آئین نا

که چنانچه هر  تاکید کردندمطروحه در آن زمان اشاراتی داشتند. ایشان  ارجاع کار در سازمان استان و مباحث شروع فرآیند

عکاس نسبت به انیک از اعضاء محترم هیأت مدیره تمایل به اجراء این شیوه نامه ندارند ایشان بر خالف میل باطنی مکلف هستند 

  خانه اقدام نمایند. ارتموضوع به وز

)آقاي مهندس کامران تاکید کردند که بخش اعظم شیوه نامه ابالغی مربوط به ارجاع کار می باشد و در بند آخر بخشی از 1-2

  وظائف و منابع درآمدي سازمان لغو شده است.

اعضاء هیأت مدیره ها در صورت اجراء یا عدم اجراء هر دو طرف مناقشه مبنی بر معرفی ) آقاي دکتر مزینانی به تاکیدات 2-2

شیوه نامه به شوراي انتظامی اشاره کردند. ایشان نسبت به وضعیت مبهم کارکنان سازمان پس از اجراء شیوه نامه اشاره کردند 

 ي تاسیسات. ایشان به حذف تخصص هاشدندمثل شهرداري  و خواستار فراهم شدن فرصت اشتغال براي ایشان در دستگاههایی

  اشاره کرده و خواستار تجدید نظر در این خصوص شدند.   گروه ساختمانی ( الف) قی و مکانیکی دربر

) خانم دکتر زنده دالن ضمن تاکید بر اجراء کامل شیوه نامه خواستار تعیین تکلیف وضعیت دفاتر و شرکتهاي ناظران حقوقی 3-2

  شدند.  )الفگروه (و وضعیت نظارت تاسیسات در پروژه هاي 

قانون و آئین نامه اجرائی با توجه به شرایط روز، به برخی از نکات موجود دي ضمن اشاره به لزوم بازنگري ) آقاي مهندس اس4-2

جمله ابهام در تعریف ظرفیت کار مهندسان، فرآیند معرفی ناظر توسط مالک و تائید سازمان، فرآیند  ازنامه ابالغی در شیوه 

  پروژه در برابر تخلفات مجري یا کارفرما، نحوه تعیین قیمت مجري و سایر موارد اشاره کردند. پاسخگویی ناظرین

)آقاي مهندس ایرانی ضمن اشاره به نامه انجمن مهندسان عمران خراسان رضوي پیشنهاد دادند که دستور العمل اجرائی 5-2

  ال پرسنل اشاره داشتند. همزمان با شیوه نامه ابالغ شود. ایشان به وضعیت مبهم آینده اشتغ

) آقاي مهندس پور حسینی به ابالغیه وزیر محترم در خصوص منع تعارض منافع اشاره کرده و از مدیر کل محترم تقاضا 6-2

کردند که با توجه به نامه وزیر محترم کشور و ریاست محترم شوراي مرکزي در مخالفت با ابالغیه وزیر محترم راه و شهرسازي 

  اعضاء را ارشاد بفرمایند. ،ه عمل و سلسله مراتبدر خصوص نحو
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) آقاي مهندس توتونچی تاکید کردند که حقوق عامه مردم قابل تعیین تکلیف در شوراي مرکزي نیست و صرفاً در اختیار 7-2

ابالغی مجلس شوراي اسالمی و هیأت دولت به عنوان مجري قوانین عمومی می باشد. ایشان ضمن تاکید بر اجراء شیوه نامه 

دستگاههاي دخیل در چارچوب هیأت چهار نفره اقدامات اجرائی متناسب با شرایط استان را  ،هر استان در پیشنهاد کردند که

  انجام دهند.

) آقاي مهندس باغبانزاده سوال کردند که در صورت اعالم شکایت ارباب رجوع در خصوص عدم اجراء شیوه نامه نظر اداره 8-2

  شهرسازي چه خواهد بود؟کل محترم راه و 

ضمن اشاره به صحبتهاي آقاي مهندس توتونچی، اشاره کردند که با رعایت چارچوبهاي  عبداللهیان ) آقاي دکتر اخوان9-2

 ابالغی، شرایط استانی در زمان اجرائی شدن شیوه نامه می تواند لحاظ شود. ایشان تاکید کردند که به جهت جلوگیري از مشکالت

شناسنامه فنی و ملکی را در موضوع اخذ دریافت درصدي بابت طراحی تا شش ماه قابل تمدید خواهد یود . ایشان  دفاتر پروانه

حق الزحمه تاکید کردند که سازمان  % 5با اشاره به حذف درآمدهاي سازمان از محل و  هیأت چهار نفره قابل بررسی دانستند

نقش مهندس ناظر در بخشنامه جدید را نقش هدایتی و حمایتی از کارفرما می بایست به دنبال درآمد هاي جدید باشد. ایشان 

 وارض منافع را الزم االجرا دانست دیگر وظائف حاکمیتی بر عهده ناظر نیست. ایشان بخشنامه تعتاکید کردند که دانستند و 

نماید متخلف محسوب می گردد. ایشان در پایان صحبتها تاکید  تخطیهر کسی از تاریخ مشخص شده از بخشنامه  اشاره کردند

  کردند که سازمان نباید با حقوق مردم در تعارض و تقابل قرار گیرد. 

   جه به شیوه نامه ابالغی پرداختند.در ادامه جلسه آقاي مهندس کامران به بررسی فرآیندهاي تعریف شده با تو)3

ه طراحی و نظارت در کل دنیا امري توامان است. ضمن اینکه تاکید کردند که هیچگونه ) آقاي دکتر محسنی اشاره کردند ک1-3

  نظریه اي از جانب سازمان بدون اطالع هیأت مدیره سازمان به هیچ مرجعی اعالم نشود. 

  پس از بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه، به شرح ذیل اخذ تصمیم شد:

 33آئین نامه اجرائی ماده  24ماده  2فرآیند اجرائی شیوه نامه موضوع تبصره  01/02/1397مصوبه : مصوب شد از ابتداي تاریخ 

  راي حاضر) 14راي موافق و یک راي ممتنع از  13وزیر محترم راه و شهرسازي آغاز شود. (  بالغیون نظام مهندسی انقا

شده توسط کمیته منتخب هیأت مدیره  و پیگیریهاي انجام 95جلسه آقاي مهندس کامران به موضوع تراز سال  ادامه) در 4

  اشاره کردند. 

) آقاي مهندس اسدي پیشنهاد دادند که موضوعاتی که الزم است تبدیل به دستور جلسه هیأت مدیره شود توسط همکاران 1-4

ز به صورت اکارگروه تدوین شده و به ریاست سازمان جهت درج در دستور جلسات ارائه شود. ایشان پیشنهاد دادند که تر

  تصویب شود. مشروط 

نتایج جهت اخذ  پس از بحث و تبادل نظر و اعالم نظر اعضاء جلسه مقرر شد در هفته آتی حداقل دو جلسه کار گروه تشکیل و

  در جلسه آتی هیأت مدیره مطرح شود.  تصمیم نهائی

  سازمان با حضور خود ایشان مطرح شد.  مدیریت انفورماتیک 802933) در ادامه جلسه در سایر موارد موضوع نامه شماره 5

در خصوص خرید تجهیزات ذخیره سازي و پشتیبان گیري و با توجه به افزایش قیمت دالر با  07/05/96مصوبه : در اصالح مصوبه مورخ 

  نفر)  11راي موافق از  11خرید به میزان یکصد و هفتاد میلیون ریال موافقت گردید (  مبلغ افزایش سقف
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  قبلی هیأت مدیره مطرح شد.  مصوبه) در ادامه جلسه در قسمت سایر موارد موضوع عقد قرارداد با خانم مسعودي حسب 6

با توجه به شرایط آتی ارجاع کار و وضعیت درآمدي سازمان مقرر شد تا همین تاریخ حقوقات ایشان توسط هیأت رئیسه پرداخت 

  ارجاع کار خواهد بود. ی سازمان و وضعیتیشان منوط به فرآیند آتشده و ادامه حضور ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


