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طرح برخی نامه هاي وارده -29/2/97مورخ 	400/21864	مظاهریان به شماره
گزارش  جلسه :  

در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران خالصه اي از اقدامات در هفته گذشته از جمله حضور جناب آقاي دکتر مظاهریان در مشهد و جلسات -1
کمیته مناسب سازي محیط و 5کمیسیون ماده ی، شوراي پدافند غیر عامل، شهرداري به اتفاق ایشان، جلسات امور زیر بنائبا مدیرانمشترك 

رد و آمارهاي ارجاع کار نظارت و ... ارائه دادند. شهري، عملک
)در نطق پیش از دستور آقاي مهندس بشیر گزارشی از وضعیت وجوه امانی در اختیار سازمان ارائه و پیشنهاد دادند که حسب مذاکرات 1-1

ه اتخاذ شود. کمیته بودجه الزم است تا یکسري تصمیمات در این جلس
) آقاي مهندس باغبانزاده نسبت به وجود برخی رویه هاي زائد و زمانبر (که بعضاً خالف قانون نیز هستند ) در مدیریت ارجاع کار تذکر 2-1

دادند. 
) آقاي دکتر سیفی ضمن تائید نظرات آقاي مهندس باغبانزاده پیشنهاد دادند که چنانچه هیأت رئیسه زمان کافی براي اصالح ساختار و3-1

حذف فرآیند هاي زائد در امور مهندسین ناظر را ندارد کمیته اي بدین منظور تشکیل شود. 
) آقاي مهندس کامران توضیح دادند که نرم افزار جامع ظرفیت مهندسین به زودي راه اندازي خواهد شد که انشاا... باعث تسهیل فرایند 4-1

ردند به دلیل مراجعات بسیار زیاد در طی سه هفته گذشته فرصتی براي اصالح فرآیند ها و کاهش مراجعات خواهد گردید. ضمن ابنکه تائید ک
ها نبوده که بعد از کاهش مراجعات قطعاً نسبت به شناسائی فرآیند هاي زائد و اصالح آنها اقدام خواهد شد. 

به بیر مناسبادر حوزه خدمات مهندسی اشاره و خواستار اتخاذ تدیآقاي مهندس صالحی پویا نسبت به وجود تخفیفات سنگین و دالل)5-1
ل این موضوع شدند. حجهت 

در ادامه دستور اول جلسه در خصوص مطالبات و سرمایه گذاري هاي قبلی سازمان در برخی شرکتها و... توسط جناب آقاي مهندس کامران -2
شهرك ارغوان، شرکت بین المللی هشتم، صندوق مشترك شوراي مرکزي نظام شد. ایشان به وضعیت سرمایه هاي سازمان در مجموعهحمطر

نظام مهندسی، صندوق تعاون و رفاه، رهن ساختمان انجمن ماده مهندسی ساختمان ، شرکت بازرسی خدمات مهندسی آرمان، شرکت تعاونی 
و بررسیو پیشنهاد دادند که کمیته اي به جهت صندوق مشترك نظام مهندسی و آزمایشگاه مکانیک خاك و سایر موارد مطرح کردند،27

تعیین تکلیف سرمایه هاي سازمان تعیین شود .
گیري و پیاقدام نموده ، آقاي مهندس توتونچی پیشنهاد دادند که واحد حقوقی سازمان نسبت به انجام مکاتبه با کلیه موارد اشاره شده)1-2

الزم را صورت دهند و گزارش نهائی به هیأت مدیره ارائه شود. 
مصوبه : مقرر شد کمیته اي متشکل از آقایان مهندسین کامران، پور حسینی، اسدي، شوقی طوسی و دکتر موسوي تقی آبادي نسبت به بررسی و در

، شرکت بین المللی هشتم، صندوق مشترك ت عمران مهندسان خراسانصورت لزوم مکاتبه در خصوص بازگشت سهام و سرمایه هاي سازمان در شرک
شرکت بازرسی خدمات مهندسی آریان و ... و همچنین مطالبه سازمان از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك اداره راه ،توسعه نظام مهندسی ساختمان

... به جهت عودت وجوه واریزي قبلی اقدام نمایند. شهرسازي و و 
جلسه موضوع بررسی ریز تعرفه و ساختار شکست تعرفه خدمات مهندسی توسط جناب آقاي مهندس کامران مطرح شد.ادامهدر -3
هیأت مدیره اختیاري در خصوص ساختار شکست ندارد. ،شیوه نامه جدید ابالغیآقاي دکتر سیفی تاکید کردند که حسب) 1-3
آقاي مهندس پور حسینی به نامه آقاي دکتر شیبانی به یکی از استان ها مبنی بر لغو مصوبه هأت چهار نفره در خصوص ساختار شکست ) 2-3

اشاره کردند. 
و تاکید ابالغ شده بود اشاره مسکن و شهرسازيتوسط وزیر وقت79مهندس پیراسته به وجود جدول قبلی ساختار شکست که در سال ) 3-3

که هنوز دستوري مبنی بر لغو این جدول واصل نشده است. کرد
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شدهاتخاذدر هیأت مدیرهحاضرمهندسین عمرانتعداد که تحت تاثیرهیأت مدیره هاي قبلی تصمیماتسابقه بهآقاي دکتر محسنی) 4-3

اشاره کردند. 
 در نهایت مقرر شد در خصوص تعرفه خدمات مهندسی کارگروه بررسی تعرفه مجددا تشکیل جلسه داده و پیشنهادات خود را به

هیأت مدیره ارائه نمایند. 
محترم راه و شهرسازي تعرفه به هیأت چهار نفره ارائه شود.وزارتبالغیهدر خصوص تعرفه خدمات مهندسی گاز مقرر شد بر اساس ا

مطرح شد. 97در ادامه جلسه موضوع بررسی حق عضویت اعضاء جهت تهیه بودجه سال ) 4
با توجه به اینکه سقف حق عضویت حقیقی و حقوقی سازمان استان نسبت به استان هاي همتراز کمتر است مقرر پس از بحث و تبادل نظر و

ت به ارائه به هیأت مدیره اقدام نماید. شد کمیته بودجه در اصالح حق عضویت بررسی الزم را انجام داده و نسب
در خصوص وضعیت بودجه سازمان در مورد حقوق پرسنل بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد بررسی الزم جهت شناسائی واحد ) 5

انجام و پیشنهادات جهت کاهش پرسنل به هیأت مدیره انجام شود .،جدیدهاي غیر ضروري حسب ابالغیه 


