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 61/9/99تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

فرآیند نحوه بررسی قراردادهای شرکت پشتیبان نظامات انفورماتیكنطق پیش از دستوردستور جلسه : 

بررسی اساسنامه ملكی –دریافت پنج در هزار هزینه ساخت در پرونده های جاری مرتبط با شناسنامه فنی 

 سایر مواردطرح برخی نامه های واردهبررسی تعرفه ها خدمات مهندسینجدید صندوق رفاه مهندسین

ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد که هیأ 61/9/99با نام و یاد خدا و برکت شنیدن آیاتی از کالم الهی جلسه مورخ 
 نتایج گفتگوها و تبادل نظر اعضاء به شرح این صورتجلسه، ثبت می گردد : 

  

 نطق پیش از دستور موارد ذیل مطرح گردید: ت در فرص 

آقای دکترفرشیدیانفر از حضور خود بعنوان دبیر علمی دومین همایش منطقه ای حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و 

دادند و اعضا بر این نکته تاکید نمودند که  شی ارائهگزار،آن برای سازمان نظام مهندسی ارزشمنددست آوردهای بسیار 

 م مهندسی نیازمند بازنگری است. ریت سازمان نظاوانین مرتبط با این مقوله با محوق

دسی ی سازمان نظام مهنآقای دکتر مزینانی مطالبی مهم را پیرامون انتخابات و در نهایت شکل گیری ترکیب شورای مرکز 

 و تمامی حاضرین جلسه به تاکید از تالش های ایشان در این زمینه قدردانی نمودند.  بیان نموده

 
  تبط با تفاهم نامه های منعقده سازمانرمصوبات قبلی در خصوص تدوین شیوه نامه های اجرائی مآقای دکتر مقدم آریایی پیرو 

بازآفرینی و معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به تببین موضوع پرداخته و در نهایت مقرر 
 بت به اقدامات پیش رو همکاری نمایند. گردید کارگروه های مرتبط به شرح زیر تشکیل گردیده و نس

 تر معظمی دکتر کاظمی  و دک –با سازمان بازآفرینی متشکل از آقایان دکتر مقدم آریایی همکاری کارگروه تدوین شیوه نامه اجرایی -6
دکتر  تشکل از آقایانشهرداری  مشهد م برنامه ریزی  وتوسعه منابع انسانیبا معاونت  همکاری کارگروه تدوین شیوه نامه اجرایی-2

 دکتر مزینانی و مهندس حسین پور –مقدم آریایی 
 فرآیندهای مذکور همراهی و همکاری کامل نمایند پیگیری  نوبری بعنوان دبیر هیات مدیره درمقرر شد آقای دکتر -3
 
  ر گروه دانتخابات گروه های تخصصی به دلیل کاندیدا بودن ی مبنی بر استعفا از هیات نظارت نامه آقای دکتر موسوی تقی آباد

انتخابات مذکور با اکثریت آراء انتخاب  نظارت وصول و مورد موافقت قرار گرفت و در ادامه آقای دکتر کاظمی بعنوان عضو هیاتبرق، 
 شدند. 

 
 یژه سامانه و به وعقد قرارداد با شرکت های پشتیبان تیم های انفورماتیکی موضوع  سازمان، با حضور مدیران مالی و انفورماتیک

 ساجام مورد بحث و تبادل نظر جامع قرار گرفت و نتایج زیر به تصویب اکثریت مطلق آراء رسید:
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 –حسین پور  -موسوی تقی آبادی -پایش نظامات انفورماتیکی سازمان متشکل از آقایان دکتر / مهندس مزینانی تشکیل کمیته-6

 باغبانزاده ) به نمایندگی از بازرسین سازمان(  –جامی االحمدی 
شرکت مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان مبنی بر عقد قرارداد با  29/3/99مورخ  933232نامه شماره  4و3تاکید بر بندهای  -2

 آزمون آنالین ساجام ره در خصوص تولید زیر سیستم هیات مدی 23/1/99و  69/3/99رخ بات موداده پردازان نگین شفق پیرو مصو
ان نگین شفق در چهارجوب آئین نامه مالی سازمان نسبت به ه عقد قرارداد با شرکت داده پردازنسبت ب تصویب اکثریت مطلق آراء-3

 ریال  166.666.666به مبلغ  "ات پشتیبانی ساجامخدم "ودن خدمات ایشان جهت موضوع انحصاری ب
 2بند  ردتم های جدید در سامانه ساجام ) مندرج شد کمیته پایش ساجام نسبت به مجریان موضوع توسعه و تولید زیر سیسمقرر  -4

م رچه سریعتر موضوع اعالبر اساس تصویب هیات مدیره نسبت به ضرورت هنامه یادشده مدیر فناوری اطالعات( بررسی جامع نموده 
 د. نظر نماین

 
  دسترسی و امکان تا در صورت نیازمقرر شد به جهت کاهش بار پردازش و سهولت در تبادل داده ای وسرعت سامانه ساجام  ،

 هرروز مسدود گردیده و بدین ترتیب ظرفیت داده پردازی  64الی  9کاندید شدن مهندسین جهت پذیرش نظارت ساختمان ها از ساعت 
 با سرعت بیشتر گردد. و ی به پرونده های جاری مصروف پاسخگویدر همین ساعات  سامانه

 
: با توجه به هماهنگی با هیأت محترم بازرسی کل مستقر در سازمان تا زمان اخذ پاسخ شفاف از وزارت راه و شهرسازی  مقرر گردید

 صرفاً پنج در هزار از پرونده هائی اخذ گردد که منجر به صدور پروانه نشده اند. 

 

  وق تا ملکی ساختمان مقرر گردید مبلغ ف –پس از بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی دریافت وجوه قانونی صدور شناسنامه فنی
سقف یک میلیارد ریال مطلقاً بصورت نقدی دریافت گردد  و مبالغ بیشتر از رقم فوق حداکثر در یک بازه شش ماهه و در قبال ضمناتنامه 

 باشد . بانکی معتبر قابل تقسیط
 

 : بدیهی است اسناد مالی نظیر چک یاسفته مشمول عنوان ضمناتنامه بانکی نمی گردد.  6تبصره 
:  انجام موضوع فوق بصورت موکد نیازمند ارتباط و اتصال پرونده مالی و فنی پروژه ها به یکدیگر است تا در صورت عدم 2تبصره 

 فنی پرونده ها مسدود گردد.  –وصول مبالغ تقسیط شده، پیشرفت ستادی 
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 ی و فاالحمدی نسبت به براورد هزینه ساخت و اجرای ساختمان در شهرستان ها به تفکیک درجات کی یمقرر شد آقای دکتر جام

 –در هزار صدور شناسنامه فنی  3 ین فرادستی مبلغ پایه جهت اخذ وجهنموده و چهارچوب قوان کمی آنها گزارش جامعی را تدوین
 ملکی در شهرستانها نیز تعیین شود. 
جاری خواهد شد. اطالع رسانی این زمان به عهده روابط استان  یدر تمامی شهرستانها 6/66/99بر اساس این مصوبه فرآیند فوق از 

 ه به هیچ عنوان تمدید پذیر نیست. عمومی سازمان خواهد بود و زمان یاد شد
 
 دفاتر نمایندگی شهرستانها مبنی بر کمبود مهندسین با ظرفیت و تعداد کار و صالحیت سای ی از روبا توجه به نامه های دریافت

مبحث دوم    4-3-64 و   3-3-64  تصویب نمودند تا طبق بندهای متناسب پروژه ها و انبوه تقاضاهای مردمی در این زمینه اعضاء 
ریعتر باید به تصوییب هیات چهارنفره استان رسیده و در چهارچوب مقررات ملی ساختمان اقدام نمایند. بدیهی است این موضوع هرچه س

 قوانین اجرایی گردد. 
 
 

 


