سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

خالصه مذاکرات شصتمین ( )06جلسه هیات مدیره دوره هشتم به تاریخ 89/11/60
جلسه با تالوتی چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور:
مهندس گودرزی:گزارشی از کارهای انجام شده در یک سال گذشته در راستای شفاف سازی دفاتر نمایندگی ارائه می دهم:
 -1نمایش ارجاع کارهای روزانه به دو روش کلی و جزئی که در هر دو صورت رتبه شخص انتخاب شده بررای کلهره
اعضا قابل نمایش است.
 -2نمایش صف ارجاع نظارت طبق شرایط ذیل:
 هر شخص حقهقی و حقوقی قادر به دیدن صف ارجاع دفاتر و رشته هایی که خود در آن فعالهت دارند. هر عضو دفتر نمایندگی قادر به دیدن ارجاع خود آن دفتر می باشد. مدیران سازمانی ،اعضای ههات مدیره و مدیر سهستم امکان رویت صف کلهه دفاتر و کلهه رشته ها را دارند. فهلتر صف ارجاع بر اساس نام دفتر ،شخص (حقهقی یا حقوقی) حداقل متراژ و گروه نقشه. رویت امتهاز هرشخص با قابلهت نمایش جزئهات فرمول برای آن شخص. نمایش دلهل عدم ارجاع کار به شخص در صف. -3اضافه نمودن بخش کنترل نقشه به سامانه:
 بارگذاری نقشه ها توسط طراح یا دفتر انتخاب کنترل کننده توسط سرکنترل کنترل نقشه ها توسط کنترل کننده ثبت اظهار نظر بر روی نقشه ها توسط کنترل کننده و امکان ارجاع مجدد به طراح -4تغههرات فرمول ارجاع کار
 جایگزینی عدم حضور به جای ظرفهت مجازی که در فرمول قبل وجود داشت. تغههر ضریب بومی به 17.1 -1امکان برقراری ارتباط با نرم افزار شهرداری جهت ارسال و دریافت اطالعات
 دریافت :در این وضعهت اطالعات دستور نقشه در قالب وب سرویس به صورت سهستمی در سامانه ثبت مریشود.
 ارسال :در این وضعهت اطالعات پروژه و طراحان و ناظران انتخاب شده در قالرب وب سررویس بره صرورتسهستمی ارسال می شود.
 -6اهم اقدامات و مصوبات:
الف :در حوزه سامانه ماده  33دفاتر و ارجاع کار نظارت:
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 امکان رویت ارجاع کار روزانه امکان رویت صف ارجاع بارگذاری نقشه های طراحی و اتوماسهون کنترل نقشه و بازرسی های ساخت اعمال ضریب  1731به  17.1جهت اعضای بومی و عدم حضور (بجای ظرفهرت مجرازی) در نهروه مهاسربامتهاز ارجاع کار نظارت
 برقراری ارتباط با نرم افزار شهرداری ها اصالح و تکمهل ثبت الکترونهکی گزارش های مرحله ای ناظران اعمال کارکرد کلهه اعضای حقهقی و حقوقی فعال در شهر تهران در کارکرد آن ها در دفاتر نمایندگی.ب :در سایر حوزه ها:
 ثبت گزارش شرکت های خدمات آزمایشگاهی مطالعات ژئوتکنهک در کلهه شهرستان های استان تهران پهشنهاد راه اندازی دفاتر جدید در 9شهرستان استان تهران(شریف آباد ،صفادشت ،کهالن و آبسررد،فرون آیراد،نصهر شهر ،صباشهر ،وحهدیه –فردوسهه ،شاهدشهرو جوادآباد
 منطقه بندی دفاتر نمایندگی به 6منطقه و انطباق با تقسهمات اداره کل راه و شهرسازی راه اندازی موقت بازرسی سازه و گود با بازرسان قبلی شهرستان های استان تهران از آبان مراه (99تقریبرا 313بازدید در شهرسان های اسالمشهر  ،رباط کریم ،باغستان ،شرهریار و شرهرقدس انجرام شرده و اهرم ایررادات
مشخص شده است).
مهندس یگانگی:
 -1در همه ارگان و سازمانی آسهب هایی داریم .در مرحله اول باید این آسهب ها شناسایی و سپس درمران شرود .طری
یک و دو هفته اخهر نشست خصوصی اعضا سازمان و اعضای ههات مدیره با ریاست سازمان بوده است کره خرود
بنده هم جزو همهن افراد بودم .از بهن مراجعهن به اتاق ریاست حدود  13الی  63درخواست بوده کره در نهایرت 4
الی  1مورد اقدام شده است.
 -2قبل از اینکه نامه ای به ادار ه کل راه و شهرسازی ارسال شود و یا دستوری در ههات مدیره مطرح گرردد ،در گرروه
ههات مدیره مطرح و ارسال گردد تا به اطالع و بررسی اعضای ههات مدیره برسد.
 -3عدم وجود نظام واحد بهن دفتر مرکزی سازمان با دفاتر شهرستان ها می باشد .که باید یکپارچه و هماهنگ شود.
 -4در خصوص مواردی که قبال در صهن ههات مدیره مطرح و مصوب شد از جمله فهشی شدن طراحری  ،شناسرنامه
فنی و ملکی و مواردی از این مورد ،آیا اجرایی شدند یا خهر ؟
 -1چقدر به اعضا و مالکهن توجه داریم و به مشکالتشان بررسی و توجه می شود؟
 -6گزارشی هم در خصوص ساختمان ارغوان داده شود.
مهندس آزاد :مشاور انتخاب شده است و غهررسمی کار اصالح گردیده است و موارد دیگری هم نهاز به تایهد اعضای ههرات
ههات مدیره می باشد و باید مصوبه بگهرد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

مهندس رادمهر :نامه ای در خصوص مفاد مصوبه ای برای ساختمان ارغوان که در جلسه پهشهن مصوب گردیرد  ،در اختهرار
اعضای ههات مدیره جهت امضا قرار می گهرد.
مهندس خطهبی:
 -1از خزانه دار مهترم سوالی دارم؟ حسابرسی دوره هفتم چه شرد؟ مشرکل حسابرسری دوره هفرتم چهسرت؟ اگرر
مشکلی دارد به اعضای ههات مدیره بگویهد و اگر هم نهاز به مصوبه ای دارد مهدههم تا مشکل حل شود.
 -2در خصوص برگزاری مجمع اسفند سال  ،99از اداره کل نامه ای در این خصوص به سازمان ارسال گردیرده اسرت
و توصهه شده که برگزاری آن به سال بعد موکول گردد .چرا ما از این واژه "توصهه" به نفع خودمران اسرتفاده مری
کنهم ؟
 -3در خصوص تعرفه سال  ،99آیا در ههات مدیره کسی را برای ارائه تعرفه سال 99به شورای مرکرزی مکلرف کررده
اید؟
 -4از مهندس طاهری (ریاست قدیم) و مهندس گودرزی تشکر می کنم و اما در جریان باشهد که هرگونه تغههراتری در
خصوص دفاتر نمایندگی نهاز به مصوبه ههات مدیره دارد و پهشنهاد می دهم شهوه نامره ارجراع کرار بره دفراتر بره
صهن ههات مدیره بهاید.
 -1مراسم تودیع و معارفه معاونت ها در جلسه ههات مدیره انجام شود.
مهندس طاهری:
 -1در خصوص نظام نامه جلسات ههات مدیره تذکر می دهم که دستورهای بندهای مانده در دسرتور جلسرات حتمرا
مطرح شود به عنوان مثال درخصوص دستور جعل پرونده های اسالمشهر ههچگونه اقدامی صورت نگرفتره اسرت،
چرا که مصوبه ههات مدیره را می خواهد.
 -2درخصوص نهوه ارجاع پروژه های باالی 1333متر ،چرا مجدد به روسای دفاتر برگردانده شده است؟
 -3ریاست و اعضای ههات رئهسه در خصوص عزل و انتصاب افراد اختهاراتی ندارد.
گزارش امور جاری سازمان:
مهندس سعیدیان:
 -1در این دوره انتصاباتی را داشتهم ،که در زمان خودش،به آقای طاهری پاسخ خواهم داد .ایرن انتصرابات برر اسراس
چهارچوب و ضوابط انجام گرفته است ومادامهکه مصوبه جدیدی صورت نپذیرفته است ،مصوبه قبلی مالک عمرل
خواهد بود و همچنان برای ما حجت است.
 -2درخصوص شفاف سازی دفاتر گامی است که از ماه ها قبل شروع شده و ادامه دار خواهد بود .
 -3در خصوص توجه به مالکان  ،سامانه ثبت شکایات مالکان در سازمان فعال می باشد و هدف ما رضایت مالکان می
باشد.دستور ارتقا سامانه ها داده شده است .حتی مشاوره حضوری هم برای مالکان مهها می باشد.
 -4درخصوص پروژه ارغوان ،مشاور انتخاب شده است و به صورت ف عرال کرار مری کننرد و ترا آخرر سرال پهمانکرار
انتخاب شود تا پروژه به سرعت پهش رود.
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 -1بندهای باقی مانده در دستور ههات مدیره به نوبت انجام خواهد شد و در دستور کار جلسرات ههرات مردیره قررار
خواهد گرفت.
 -6درخصوص کارهای باالی 1333متر که از زمان مهندس طاهری شروع شده است و ما اصال قصرد چنرهن برنامره و
موضوعی را نداشتهم .حتما برای شناسایی سهستم و افراد مربوطه نهاز به کنترل بوده است تا بتوان تصمهماتی گرفتره
شود و به مرور زمان به حالت قبلی خود بازخواهد گشت.
مهندس صابر :بنا به قول اینجانب مبنی بر ارائه گزارش 3ماهه عملکرد خزانه دار به اعضای ههات مدیره  ،گزارشی مقردماتی
را برای شما ارائه خواهم داد:
 -1سرلوحه کارم شفافهت و انضباط در کار می باشد ،در حال حاضر بنده  3وظهفره حسابرسری داخلری ،امرور مرالی و
خزانه داری را همزمان انجام می دهم و تمام تالشم این است که ایرادات کار را بررسی و رفع نمرایم ترا از اترالف
انرژی و وقت جلوگهری به عمل آید .تا آخر امسال طبق روال قبلی امرور انجرام خواهرد گرفرت و از سرال بعردی
برنامه و تغههرات را در جهت بهبود اجرا خواههم کرد.
 -2در حال حاضر صورت اموال نداریم که بررسی خواهد شد.
 -3اقدامات قانونی در خصوص شناسنامه فنی و ملکی که باعث بوجود آمردن جررائم مالهراتی و غهرره شرده اسرت را
بررسی خواههم کرد.
 -4شفاف سازی در عملکرد مالی دفاتر را خواههم داشت که برای هر دفتر حسابی جداگانه افتتاح شود تا درآمد ها برر
اساس موضوع واریزی مشخص شود.
 -1درخصوص حسابرسی داخلی به نوعی تبدیل به حسابرسی مدیریتی شود.
 -6بهث تن خواه داری و کارپردازی که مشکالت بسهاری دارد و سندهایی را داریم کره بایرد براسراس شرهوه نامره ای
تدوین شود.
 -.تغههر روش حسابداری را خواههم داشت.
 -9درخصوص نظام نامه مالی و معامالتی اینجانب پهشنهاداتی در خصوص سقف های معامالتی دارم باید اصرالحاتی
صورت پذیرد.
 -9ساماندهی حساب های بانکی را خواههم داشت که حساب های غهرضروری بره حسراب هرای اصرلی انتقرال داده
شود.
 -13سعی می کنهم کلهه پرداخت ها به صورت الکترونهکی صورت پذیرد.
 -11ایجاد واحدی تهت عنوان درآمد هزینه خواههم داشت که بتوان هزینه ها را چک کرد.
 -12ایجاد اپلهکهشن موبایل جهت پرداخت های مالکهن .
 -13درخصوص مصوبه جرائم مالهاتی ،قرارداد کارشناس مربوطه منعقد شده است .
 -14در خصوص حسابرسی دوره هفتم  ،مناقصه چاپ شده است و فکر می کنم تا 13روز دیگرر اسرناد آن را دریافرت
خواههم کرد.
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 -11در خص وص بودجه سال آینده ،کمهسهون طرح و برنامه باید روشی برای کنترل هزینه ها و افزایش درآمرد داشرته
باشد.
دکتر شکهب ( خطاب به مهنردس سرعهدیان)  :انتصرابات و تغههراتری داشرتهد ،ایرن تغههررات برر اسراس چره مبنرایی بروده
است؟گزارشی درباره عملکرد آن افراد به ما بدههد.آیا این افراد را خودتان انتخاب کرده اید یا کسی بره شرما تهمهرل کررده
است؟خواهش می کنم فرآیند این انتخاب را به ما بگوید و شفاف سازی در این زمهنه صرورت پرذیرد .انتخراب در سرازمان
باید شورایی باشد  ،پس ما اینجا چه کاره ایم؟ مگر قرار نهست 21نفر اعضای ههرات مردیره سرازمان را هردایت و مردیریت
کنند؟این حکم ها وجاهت قانونی ندارد  .چه کسی به شما این اختهار را داده است؟ با این روند اوضاع سازمان را پهچهده تر
خواههد کرد .
جلسه وارد دستور شد :
مهندس رادمهر :همانطور که استهضار دارید طبق نامه ای در تاریخ  99/11/12با موضروع معرفری کاندیردای کمهتره اخرالق
پایش حرفه ای به تمام اعضای ههات مدیره ارسال گردید و آخرین مهلت آن  22بهمن بوده است .که در حرال حاضرر ایرن
افراد معرفی شده از سوی اعضای ههات مدیره مراحل استعالم در واحد های شورای انتظامی  ،بازرسان و شورای مرکرزی و
ادارات مربوطه در دستور کار قرار گرفته است و در زمان حصول نتهجه به سمع اعضای ههات مدیره خواهم رساند.
با پیشنهاد ریاست سازمان بند  2دستورجلسه با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص برگززاری هشزتمین دوره انتخابزا
گروه های تخصصی سازمان در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)
مهندس سعهدیان :با توجه به نظام نامه گروه های تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان ها درخصوص بند4ماده: 4
 -1پهشنهاد می دهم اعضای علی البدل را به عنوان ههات اجرایی انتخاب شود.
 -2نکته ای را به دوستان اعالم کنم اینکه افرادی که در ههات اجرایی قرار می گهرند نمی توانند کاندیدای گرروه هرای
تخصصی باشند.
مهندس موسوی :با توجه به پایهن آمدن کارایی کمهسهون ها و باتوجه به اینکه افراد عضرو در کمهسرهون هرا اعضرای ههرات
مدیره هستند پهشنهاد می دهم که مهدان را برای افراد دیگر غهر از اعضای ههات مدیره باز کنهم.
مهندس رادمهر :در جهت فعال شدن کمهسهون ها ،کمهته ها و کارگروه هرا از هفتره آینرده گرزارش تصرویری در خصروص
برگزاری جلسات ،صورتجلسات و دستور جلسات کمهسهون ها،کارگروه ها و کمهته های گرروه هرای تخصصری در سرایت
سازمان قرار خواهد گرفت.
مهندس صابر :پهشنهاد می دهم انتخاب اعضا گروه های تخصصی به دوره  99موکول کنهم.
مهندس فرنها :علت تاخهر انتخاب اعضای گروه های تخصصی در دوره هفتم مرداد مراه دوره قبرل از انتخابرات گرروه هرای
تخصصی ،ههات اجرایی را انتخاب کردیم منتها یکی از اعضای این گروه استعفا داد و به همهن علت ایرن موضروع  6الری.
ماه به تاخهر افتادو باتوجه به تجربه در دوره قبل این اتفاقات مثل گذشته اتفاق نخواهد افتاد  .همچنهن در قرانون ذکرر شرده
است که اعتبار این گروه  3ساله می باشد و پهشنهاد می دهم که قبل سال رای گهری شود.
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مهندس سعهدیان :پهشنهاد می دهم که در این جلسه  2نفر از اعضای ههات مدیره به عنوان اعضای گروه تخصصری انتخراب
کنهم .
دکتر فشارکی :پهشنهاد می دهم که دو انتخاب کارشناس و اعضای ههات مدیره باهم انجام پذیرد.
مهندس رادمهر  :با توجه به اینکه ههچکدام از اعضای ههات مدیره تمایلی به کاندیدای عضرویت ندارنرد پهشرنهاد مری کرنم
خانم مهندس جمالی و بنده در این امر کاندیدا شویم.
موضوع " اتخاذ تصمیم درخصوص برگزاری هشتمین دوره انتخابا
و مهندس جمالی در این خصوص کاندید شدند که با نظر اعضای هیا
بعنوان عضو هیا

مدیره هیا

اجرایی انتخابا

گروه های تخصصی که خانمها مهندس رادمهزر
مدیره جهت نحوه رای گیری(دسزتی) ایشزان

یادشده انتخاب گردیدند(اتفاق آرا)

مهندس فرنها :انتخاب کارشناس ها به دونفر تفویض شود.
مهندس خطهبی :این دو نفر خودشان کارشناس هارا انتخاب نمایند.
مهندس یگانگی :این دو نفر خودشان کارشناس ها را انتخاب نمایندو به رای گهری اعضای ههات مدیره بگذارند.
مهندس عبدالملکی(نماینده وزارت راه و شهرسازی در سازمان)  :برای جلوگهری از شائبه  ،انتخراب ایرن  3نفرر در اختهرار
اعضای ههات رئهسه باشد.
موضوع " درخصوص سه نفر کارشناسان سازمان هیا

اجرایی پس از بحث و بررسی انتخاب ایشان به هیا

رئیسزه

سازمان تفویض گردید 22( .رای موافق از  22نفر حاضر )
با پیشنهاد ریاست سازمان بند  4دستورجلسه با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش تعرفه خدما

مهندسی سال

 2911در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)
مهندس سعهدیان :این یکی از مطالبات همه اعضا و خود ما بوده است .قبل از سال جدید مطرح و مصوب شرود .پهشرنهاد
می کنم این موضوع را به کمهسهون مبهث  2و کمهسهون طرح و برنامه واگذار کنهم تا پهشنهادات خود را مطرح نمایند.
مهندس مهرجعفری:
 -1خواهش می کنم که اگر پهشنهادی در این جلسه مصوب شد ،پهشنهاد این جلسه در کمهته  1نفرره مطررح شرود و
سپس به شورای مرکزی برده شود که از لهاظ مقررات و ضوابط می توان انجام داد یا خهر ؟
 -2در صورت پهشنهاد مطروحه کلهه خدمات مهندسی ذکر شود.
 -3درخصوص تعرفه  99پهشنهاد  ،قهمت تمام شده ساخت که در دوره پهشهن  3مهلهون تومان بود ،پهشنهاد مری دهرم
به این قهمت تمام شده ساخت قبلی تاکهد کنهم یا پهشنهاد قهمت ساخت جدید را مالک عمل قرار دههم.
مهندس موسوی :در تکمهل مطالب آقای مهرجعفری ،روش هایی که برای تعههن خدمات مهندسی در سال هرای قبرل انجرام
شده است  ،همان روش دنبال شود.
مهندس خطهبی:
 -1شرکت شهریگ شرح خدمات را تازه شروع کرده است و تا مراحل آنالهز قهمت توسط شرورای مرکرزی و مراحرل
دیگر ،بعهد می دانم تا قبل سال به دست ما برسد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

 -2پهشنهاد می دهم ظرف یک هفته دوستان شاخص های تعدیل را بزنند و در ههات مدیره مصوب شود و آن مصوبه
به صورت پهش فرض به دست شورای مرکزی برسد.
مهندس طاهری:
 -1باتوجه به اینکه اواخر قرارداد شرکت شهریگ می باشد و با تمههداتی که در شورای مرکزی اتفاق افتاد  ،این روند
با تاخهر انجام شدو الزم به پهگهری ریاست و اعضای ههات رئهسه می باشد.
 -2از ریاست خواهش می کنم که در این کمهته  1نفره که موضوع حق الزحمره مهندسرهن مطررح مری باشرد از نقراط
مثبت این موضوع حمایت شود تا مهندسهن به حقشان برسند.
 -3در خصوص افزایش تعرفه ای که در هفته گذشته داشتهم  ،الزم است این موضوع رایزنی شود که که پس از مطرح
شدن برگردانده نشود .
 -4در مورد نهوه افزایش تعرفه ،پهشنهادی که مبنای علمی داشته باشد بدههم تا بتوانهم آنجا دفاع کنهم.
مهندس مومنی مقدم:
 -1هفته پهش جلسه ای با شرکت شهریگ داشتهم و با توجه به روند آن فرآیند طوالنی طی می شود .عالوه بر پهشنهاد
مهندس طاهری و مهندس خطهبی ،می توانهم موارد مطروحه را به طور موازی پهش ببریم .
 -2پهشنهاد می دهم به صورت علی الهساب درخواست افزایش  21الی  33درصدی را برای همه مهندسهن نسبت بره
تعرفه موجود اعمال کنهم .این دو پهشنهاد را به صورت همزمان مطرح کنهم تا حداقل یکری از آن هرا قبرل از عهرد
مصوب شود.
مهندس کریمی آنچه :با توجه به افزایش قهمت ها از جمله اتومبهل و موارد دیگر زندگی ،حرق الزحمره مهندسرهن نهراز بره
افزایش دارد .پهشنهاد من این است که در کمهسهون مبهث دوم ارجاع شود و پس از بررسی در هفته آتری در جلسره ههرات
مدیره مطرح گردد و مصوب بگهرد و سپس به ههات 1نفره ارسال گردد.
مهندس راقی :ما هرسال در ماه های بهمن و اسفند با مشکل افزایش تعرفه ها و مواردی از این قبهل مواجه هستهم .یرک برار
برای همهشه این موضوع را پهگهر باشم و مسئولهت آن را به عهده بگهریم و در اصرل ایرن موضروع وظهفره اصرلی شرورای
مرکزی است و باید با آن ها بابت این تعلل برخورد شود و از آن ها پرسهده شود که چرا پروسه انقدر طوالنی شده است.
به نظر بنده فشار را روی مشاور بهشتر کنهم.
مهندس مومنی مقدم :یک نفر را به عنوان مسئول پهگهری انتخاب کنهم .اینجانب پهشنهاد پهگهری ایرن موضروع را اعرالم مری
کنم.
مهند س الهی فر :شرکت شهریگ بر روی شرح خدماتی کار می کند که به تایهد شورای مرکزی نهست .آنها ایرن خردمات را
قبول ندارند .چندین بار این موضوع را در کارگروه ها و جلسات در این خصوص مطرح کردم .اگر به شرکت شهریگ اتکرا
کنهم به شدت به چالش می خوریم و در سال جدید هنوز تعرفه نخواههم داشت.
مهندس رادمهر :نمایندگان گروه های تخصصی شورای مرکزی با شرکت شهریگ جلساتی را مداوم برگزار می نمایند کره از
اعضای ههات رئهسه گروه های تخصصی هستند و چندین نفر از این اعضا از سازمان خودمان می باشد .به نظرم گروه هرای
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تخصصی در این خصوص که حتما باید در این زمهنه کار کرده باشند نقطه نظررات خرود را از طریرق نماینرده خودمران از
جمله مهندس مومنی مقدم به این شرکت سریعا ارائه نمایند.
مهندس الهی فر :باید پله پله به جلو پهش رویم و روی شرح خدماتی کار کنهم که مورد تایهد شورای مرکزی باشد کره طبرق
گفته خودشان این مبنا مورد تایهدشان نهست .
مهندس رادمهر :مشکل در اینجاست که ما در ههات رئهسه قبلی طبق جلسات و مذاکرات انجام شده با تمام روسای سرازمان
ها در خصوص افزایش تعرفه کلهه استان ها به نتهجه واحدی رسهدند که مصروب شرد و شرورای مرکرزی قررار برود همران
مصوبه را به وزارتخانه ارائه نمایند اما در وزارتخانه بصورت ناگهانی و نامشخص درصد تعههن شرده تعردیل شرد و پرس از
ابالغ ما متوجه شدیم .این استنباط وجود دارد که دولت تمایلی در خصوص افزایش تعرفه مهندسهن در حردی کره سرازمان
های نظام مهندسی درخواست دارند و کارشناسی می کنند ،ندارد.
مهندس طاهری :در خصوص شرکت شهریگ توضههاتی می دهم تا ریاست و اعضای ههات رئهسره در جریران کرار قررار
گهرند:
 -1پس از انتخاب شرکت شهریگ کارگروهی 3نفره در شورای مرکزی که شامل 2نفر از شرورای مرکرزی و 1نفرر از
استان تهران تشکهل گردید که من خودم جزو اعضای آن بودم .شورای مرکرزی ایرن شررح خردمات را از جاهرای
مختلف جمع آوری کرد و سپس به مشاور شهریگ ارسال شد اما رسمی تهویل داده نشد تا به عنوان مبنرای کلری
قرار نگهرد و خودش هم روی آن کار کند  .تا مراحلش طی شود درونش خلل ایجاد شده است.
 -2در خصوص تعدیلی که در تعرفه خدمات مهندسی سال  99رخ داد  ،این مورد در همران زمران بره ریاسرت وقرت
اعالم گردید  .می توان قبل سال تمام حق الزحمه به همراه ما به التفاوت آن را به تمرام مهندسرهن پرداخرت کنرهم.
همچنهن نرم افزاری در این خصوص طراحی گردیده است  .خواهش می کنم این موضوع سرعت داده شود.
مهندس سعهدیان :مهندس خطهبی و مهندس راقی در هفته آتی طرحی را پهشنهاد دهند  .همچنهن طرحری را هرم بره عنروان
زیردستی داشته باشهم.
مهندس خطهبی :من این آمادگی را دارم برای هفته بعد که بر اساس شاخص های مبنرا  ،پرهش بهنری  3ماهره چهرارم و اول
سال  99گزارشی با درصد حق الزحمه ارائه دهم و طبق مبهث دوم فقط برای  4گرایش برای طراحی و نظرارت مری باشرد
ارائه و هم چنهن پهگهری آن را در کمهسهون روسای شورای مرکزی در اولهن جلسه به عهده بگهرم.
مهندس سعهدیان :پهشنهاد می کنم در این خصوص کمهسهون مبهرث دوم برا همکراری مهنردس خطهبری زحمرت انجرام را
بپذیرد.
مهندس موسوی :پارسال افتخار همکاری در این خصوص را داشتم و با سهاست مهندس خطهبی و روشی کره گفرتن موافرق
هستم و اعالم همکاری می کنم.
مهندس یگانگی :با توجه به اینکه اعضای ههات رئهسه قبلی در ههچ کمهسهونی عضو نبودند  ،اکنون به آنها جهرت همکراری
در کمهسهون ها و استفاده از تجربه شان پهشنهاد عضویت در کمهسهون ها را دههم.
مهندس رادمهر :بنده اینجانب اعالم آمادگی خود را برای دو کمهسهون تلفهق و ماده  2.اعالم می دارم.
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مهندس سعهدیان :ان شاهلل در جلسات آتی پهگهری می شود .در دستور جلسات ههات مدیره قرار خرواهم داد و الزم مهبهرنم
کمهسهون ها در جلسات بعدی ههات مدیره گزارش یکساله کمهسهون را ارائه دهند.
موضوع" اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش تعرفه خدما

مهندسی سال  2911مطرح و مقزرر گردیزد آقزای مهنزدس

خطیبی برای هفته آینده گزارشی در این خصوص جهت تصمیم گیری به هیا

مدیره ارائه نماید  29( .رای موافزق از

 29نفر حاضر )
م هندس خطهبی :درخصوص برگزاری انتخابات گروه های تخصصی  ،مهندس کریمی آنچه و مهندس رضروی بررای گرروه
های تخصصی خودشان کاندید هستند یا خهر؟ این سوال را جهت جلوگهری از شائبه می پرسم ترا ابهامرات و شرائبات را از
بهن ببریم.
مهندس کریمی آنچه :هنوز تصمهمی در این خصوص نگرفته ام.
دکتر شکهب :آقای صابر قرارداد مشاوری را که در خصوص کاهش جرائم مالهاتی بود را لطفا در داخل گروه اعضرای ههرات
مدیره قرار دههد تا از آن مطلع شویم.
مهندس سعهدیان :بنده از این موضوع که اطالعات ،مصوبات و مدارک به بهرون از سازمان درز مری کنرد نراراحتم .انتخراب
مشاور در خصوص جرائم مالهاتی داللی نهست و با مشاور به صورت قانونی قرارداد داریم و از واحد حقروقی هرم تایهدیره
قانونی آن را اخذ کرده ایم و و آقای دکتر شکهب شما پهش بنده بهایهد تا مدارک را نشانتان دهم .
دکتر شکهب :این قرارداد به اعضای ههات مدیره نشان داده شود .اقای رئهس چرا باید حضوری خدمت جنابعالی برسرم؟ در
گروه اعضای ههات مدیره قرار دههد.
مهندس نبی ئی :خواهش می کنم احکام انتصابات و نامه ها و موارد دیگر به کارتابل و یا در گروه اعضای ههات مدیره قررار
داده شود تا زودتر در جریان اخبارقرار بگهریم .خهلی از اخبار سازمان در شبکه های مجازی زودترر از خودمران پخرش مری
شود.
جلسه در ساعت 24:41دقیقه و با صلواتی برمحمد و آل محمد به پایان رسید.

هیات مدیره
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سرکار خانم  /جناب آقای دکتر/مهندس

ساعت اولین ورود

ساعت آخرین خروج

جمع ساعات حضور

1

علی کریمی انچه

15:34:01

17:47:34

02:14:00

2

سیدمحمد هاشمی

15:36:32

17:47:36

01:59:00

3

الهه رادمهر

15:31:52

17:47:37

02:16:00

4

کامبیز رضوی

15:53:22

17:47:32

01:31:00

5

بهمن مؤمنی مقدم

16:35:29

17:47:39

01:12:00

6

حسین اکبریان راد

15:36:34

17:47:40

02:11:00

7

بیژن خطیبی

15:30:08

17:47:42

02:09:00

8

حمزه شکیب

15:38:23

17:47:43

02:09:00

9

سیدعلیرضا میرجعفری

15:50:30

17:47:44

01:57:00

10

سعید سعیدیان

15:49:24

17:47:45

01:58:00

11

کامران تیموری

15:30:00

17:47:47

02:04:00

12

محمد طاهری

15:51:20

17:47:33

01:56:00

13

مهیار فرنیا

15:45:34

17:47:48

01:33:00

14

اباصلت اصغری

15:49:39

17:47:50

01:58:00

15

غالمرضا آزاد منجیری

15:31:06

17:47:51

02:10:00

16

مجتبی آمری نیا

15:50:43

17:47:53

01:52:00

17

بی تا جمالی

15:48:38

17:47:54

01:57:00

18

حسام الدین راقی

16:04:02

17:47:56

01:33:00

19

جهانگیر رستم زاده

15:30:49

17:47:58

01:49:00

20

مجتبی صابر

15:53:20

17:47:59

01:43:00

21

مجید گودرزی

15:39:06

17:48:01

02:05:00

22

علی اکبر نبی ئی

15:51:10

17:48:02

01:28:00

23

سیامک الهی فر

15:50:48

17:48:06

01:54:00

24

حسن یگانگی

15:59:20

17:48:08

01:49:00

