
به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره
( دوره هفتم )

فوق العاده ::اصلیسازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي تاریخ جلسه:

و 29/2/97مورخ 		400/21864	طرح نامه آقاي دکتر مظاهریان به شماره-گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستوردستور جلسه: 
بررسی آمار ارائه شده با توجه به حذف یا کاهش برخی -تخاذ تصمیم قطعی در رابطه با استرداد قسمتی از وجوه امانی نزد سازمانا

هاي وارده.طرح برخی نامه-97جمع بندي بودجه پیشنهادي سال -فرآیندهاي اجرائی سازمان
گزارش  جلسه :  

ها، جلسه امور زیربنایی استان، پیگیري هاي کارگاهدامات هفته گذشته از جمله جلسه ایمنیخالصه اي از اقکامراني جلسه آقاي مهندسدر ابتدا-1
شنهاد شهردار محترم مشهد مقرر شده که جلسه مشترکی یارائه دادند. همچنین اشاره شد که حسب پرا سند پروژه ادیب و برخی اقدامات اجرائی سازمان 

برگزار شود که مقرر شد برنامه ریزي به جهت تشکیل جلسه 24ماده 2تبصره با حضور ایشان و مدیران شهري به جهت بررسی شرایط اجرائی شیوه نامه 
انجام شود. 

به صحبت هاي شهردار جدید تهران مبنی بر پایبندي ایشان به ارجاع کار توسط نظام مهندسی ساختمان پیش از دستور آقاي دکتر مزینانی )در نطق1-1
هاي الزم به جهت اجراء زیر ساختو مشکالت موجود در سطوح کالن مدیریتی کشور در این خصوص اشاره کرده و بیان داشتند که احتماالً هنوز شرایط و 

در این خصوص تامل بیشتري داشته باشند.و شاید الزم باشد که سازمان استان شیوه نامه در سطح کشور فراهم نیست
ه نام) آقاي مهندس کامران توضیح دادند که با توجه به ایستادگی وزیر محترم راه و شهرسازي و معاونین ایشان، فضاي عمومی در جهت اجراء شیوه2-1

است.
50ه نامه جدید ناظر نقشه بردار الزامی نیست، این در حالیست که هیأت رئیسه نسبت به افزیش )خانم دکتر زنده دالن اشاره کردند که حسب شیو3-1

مجاز به چنین تصمیم بوده است؟ادرصد ظرفیت مهندسان نقشه بردار اقدام نموده است. ایشان سوال کردند آیا هیأت رئیسه اساس
نظارت مهندسان نقشه بردار در حوزه ابط اقدامات الزم انجام شده و می توان از خدمات )آقاي مهندس کامران اشاره کردند که در جهت بومی سازي ضو4-1

به مهندسان که شاغل تمام وقت و پس از طی فرآیند قانونیضمن اینکه حسب مبحث دومدر حوزه طراحی استفاده نمود.و مهندسان ترافیک و شهرساز
داد.درصد ظرفیت مازاد تخصیص 50در حرفه هستند به میزان 

شیوه نامه در خصوص سه رشته سکوتمظاهریان مقرر شد که با توجه به ) آقاي مهندس اسدي اشاره کردند که حسب مذاکرات با جناب آقاي دکتر 5-1
با همکاري گروه تخصصی نقشه برداري پروژه هاي استانی انجام شود. ضمن اینکه پیشنهاد می گرددمقیاسترافیک، شهرسازي و نقشه برداري اقدامات در 

قابل آزاد سازي شناسائی و اقدام الزم به جهت ایجاد ظرفیت براي مهندسان نقشه بردار انجام شود. 
فت و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر و با موافقت اعضاء موضوع در اولویت قرار گر

کنندتعهد کهدرصد ظرفیت مهندسان نقشه بردار 50مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با افزایش پیوست3-3-14مصوبه : حسب بند 
13شغل تمام وقت دیگري را تقبل ننمایند موافقت گردید که پس از تصویب هیأت چهار نفره اجرائی خواهد شد. ( در طول یکسال آینده

)راي15راي موافق از 
فنی و ملکی و سهم نحوه عودت وجوه واریزي شناسنامهبحثوزارت راه و شهرسازي 200/21864در ادامه موضوع دستور جلسه حسب نامه شماره -2

جناب آقاي مهندس کامران مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. وسط مهندسین ت
از شناسنامه فنی و ملکی و سهم مهندسینبت به عودت کلیه وجوه واریزي اعمهیأت رئیسه مکلف گردید با برنامه ریزي مناسب نس:مصوبه 

)5 10توسط اداره کل راه و شهرسازي به سازمان استان واریز شده است اقدام نماید. ( 24ماده2) که بعد از تاریخ ابالغ شیوه نامه تبصره
راي)15راي موافق از 

درصد نظارت که در حساب مهندسین بلوکه شده است مطرح و مورد تبادل نظر اعضاء جلسه قرار گرفت. 30آزاد سازي وجوه موضوعدر ادامه در -3
شهرسازي تاکید کردند که پول واریزي به حساب مهندسین متعلق به مالکین می باشد و حسب نامه جناب آقاي دکتر ) نماینده اداره کل راه و1-3

به هیأت مدیره راسا اجازه اقدام در این خصوص را ندارد. ،مظاهریان
موجود در حساب سازمان که توسط مالکین واریز شده را مصداق بارز وجوه امانی دانستند که سریعا می بایست عودت شود. وجوه) آقا دکتر سیفی 2-3

درصد وجوه حق نظارت مهندسین که بابت آزاد سازي مرحله اي در پایان سفتکاري و پایان بهره برداري در حساب ایشان بلوکه شده را مصداق 30ایشان 
ستند. این بخشنامه ندا

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.
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هاي وارده.طرح برخی نامه-97جمع بندي بودجه پیشنهادي سال -فرآیندهاي اجرائی سازمان
درصد حق نظارت مهندسین طرح ارجاع که در حساب ایشان بلوکه شده است 30الزم در خصوص آزاد سازي اقداماتمصوبه : مقرر شد 

راي).14راي موافق از 14انجام شود. ( ذ تصویب هیأت چهار نفره استان پس از اخ
در خصوص تعیین مبالغ حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی پیشنهاد توسط خزانه دار محترم در جلسه مطرح شد. 97در ادامه جلسه موضوع بودجه سال -4

کمیته بودجه به جلسه ارائه شد. 
به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. زارت راه و شهرسازي مبنی بر غیر مجاز بودن حق عضویت متغیر وپس از بحث و تبادل نظر و با توجه به نظر 

ریال، حق عضویت اعضاء 1,000,000ریال ، حق عضویت اعضاء پروانه دار بدون کارکرد 500,000مصوبه : حق عضویت اعضاء بدون پروانه مبلغ 
مهندسین حقیقی عضو ریال ، همچنین حق عضویت 10,000,000ریال، حق عضویت اعضاء حقوقی سازمان 2,000,000پروانه دار داراي کارکرد 

).راي13ازموافقراي13( ریال تعیین شد 1,000,000ی مبلغ تشکل هاي حقوق
بودجه پیشنهادي مقرر شد بودجه کلیاتسه کلیات درآمد و هزینه هاي سازمان مورد بررسی اعضاء محترم جلسه قرار گرفت و ضمن تایید در ادامه جل-5

در جلسات آتی هیأت مدیره ارائه شود. ،میته بودجهکدر تدقیقنهائی پس از 
هاي پرسنل در جلسه و لزوم کاهش سقف اضافه کاریها با توجه به وضعیت منابع درآمدي سازمان به شرح ذیل اخذ با توجه به طرح موضوع اضافه کاري

تصمیم شد. 
. ضمن اینکه پرداختی اضافه کاري هر یک از پرسنل مبلغ پنج میلیارد ریال تعیین گردید97مصوبه : سقف مبلغ اضافه کاري در بودجه سال 

).راي13ازموافقراي13( محترم سازمان به میزان حداکثر یک میلیون تومان در ماه و حداکثر دوازده میلیون تومان در سال تعیین شد


