بسمه تعالی

خالصه مذاکرات هفتادو چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/01/13
جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید .
سخنان پیش از دستور :
مهندس فرنیا :
-

توقع ما از جنابعالی این است که ما به عنوان رئیسی که همه جانبه و همه سویه قضایا را نگاه می کنید در
مسائل و موضوعات مختلف هم به همه گرایش ها و همه مهندسان نگاه کنید .بنده نامه ای از جنابعالی
درخصوص نظارت ناظر معماری که ناظر هماهنگ کننده هست دیدم خوشحال شدم که شما پیگیر هستید
که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را رعایت بشود که در آن ذکر شده ناظر هماهنگ کننده عمران یا
معماری می باشد ،ولی اگر به دو جنبه حقیقی و حقوقی به این مسئله توجه داشته باشیم .ما در موضوع
حقوقی عمدتاً اگر چهار گرایش توسط یک شرکت صورت بگیرد در یک رنج کاری شاید مشکلی نداشته
باشیم اما واقعاً وظایف یک ناظر هماهنگ کننده به خوبی برای یک مهندس معمار روشن و واضح هست و
تشریح شده است؟ آیا ما آگاه سازی کردیم در زمینه پایدار سازی گودها ؟ ماحصل پیگیری های بنده در
این خصوص  ،آقای مهندس غرضی در سال  97دعوت نامه ای را برای مهندس عبدالعلی زاده وزیر وقت
مسکن و شهرسازی زدند و ایشان در آن تاریخ پیرو ماده  119آیین نامه اجرایی که تبصره دارد فهرست
خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطالع عموم آگهی خواهد شد آمدند
جدولی را در قالب درصد ناظرین هماهنگ کننده ها معماری ،عمران ،تأسیسات مکانیکی و برقی ارائه
کردند به نظام مهندسی کشور برای آقای مهندس غرضی در سال  97بیست سال پیش خواهشم این است
که این موضوع استعالم شود که آیا در حیطه اختیارات وزیر بوده یا نبوده ؟ چون در تبصره نگفته است که
تقسیم بندی این قضیه صورت گیرد ،آماده است مبانی حق الزحمه  ،ما در استان های دیگر شاهد هستیم
که این درصد متفاوت است خود هیأت مدیره استان طی مذاکره با هیأت پنج نفره تغییرات را می دهداگر
جدول را مالحظه کنید در گروه الف هماهنگ کننده  6معماری  34درصد یعنی  37درصد از حق الزحمه
نظارت یک پرون ده گروه الف به ناظر معماری تعلق می گیرد در گروهای مختلف در گروه الف ب ج و دال
اگر رشته معماری به عنوان ناظر و ناظر هماهنگ کننده باشد درصد حق الزحمه  34 34 34 37درصد
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خواهد بود ابتدا گروه الف و ب عمدت ًا در حال حاضر شامل پرونده های زیر  1044متر است که شامل این
ال اجرایی
ال در پروژه های کوچک که درصد معماری زیاد است عم ً
موضوع نباشد کاری که کردیم  ،عم ً
نیست بی فایده و عبث است  ،تک ناظره هست و منطق هم ندارد در پروژه های بزرگ توافق می شود (
خطاب به مهندس سعیدیان ) شما اگر می خواهید قانون را لحاظ کنید االن ما یک توافق نامه ایی با هیأت
 0نفره منعقد شده در سال  70که کارهای گروه دال همین االن در سازمان انجام می شود به طوری که
برق به یک شرکت ،معماری به یک شرکت دیگر ،اگر برق و عمران در گروه دال به یک شرکت داده شود
مجموع  4400به اضافه  13می شود  3100درصد  ،معماری و مکانیک که شامل ناظر هماهنگ کننده هم
هست می شود  05/0درصد یعنی در شرایطی که حق الزحمه مالک تقسیم پول نیست ما  31درصد به
ناظر حقوقی معماری و مکانیک بیشتر از ناظر سازه و برق پرداخت می کنیم .حاال که چرا درصد برق 14
درصد یا  11درصد است مکانیک بیشتر است اینها موضوعاتی است که باید مهندسان تأسیسات با هم این
موضوع را حل و فصل کنند نمی خواهم نظر بدهم ولی واقع ًا برای یک ساختمان گروه دال اگر که موضوع
 34درصد را برای نظارت معماری در نظر بگیریم شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده را مطالعه کنیم از
جمله گزارشات پایدارساز ی و موضوعات این چنینی متوجه می شویم که برداشت مهندس عبدالعلی زاده
این بوده که ناظر هماهنگ کننده ناظر عمران بوده و اگر همین برداشت نبوده ما باید استعالم جدیدی
بکنیم استناد به قانونی که بیست سال پیش صورت گرفته به نظر بنده ابهام دارد همانند سایر موارد قانونی
که در حال حاضر وجود دارد بنده به شدت اعتراض دارم
 توزیع غذا به اعضای هیأت مدیره و عدم توزیع آن به پرسنل عادالنه نیست .اگر پروتکل کرونا رعایت می شودسرو میوه در جلسه هم بی معنی است
 در رابطه با نامه های اداره کل و شهرسازی که خطاب هیات مدیره سازمان است بعضاً مشاهده شده کهجنابعالی در مواردی شخصاً به نامه های وزارت راه و شهرسازی پاسخ داده اید در مورد این موضوع هم توضیح
داده شود؟
 درخواست رسیدگی عاجل به قطعی سایت سازمان را دارم. در جلسه ای که برای تشکیل فراکسیون تشکل ها و انجمن ها برگزارشد مدعوین توسط چه کسانی انتخابشدند ؟ از آن فراتر بنده که عضو کمیسیون انجمن ها و تشکل ها بودم نقش اینجانب چه بوده است؟ در مورد
این موضوع هم توضیح داده شود؟
مهندس میرجعفری :
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-

درخواست تشکیل هر چه سریعتر کمیته پنج نفره استان تهران جهت افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال
 77را دارم.

-

بحث رعایت پروتکل های بهداشتی است روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا درب ورودی سازمان تب سنج
انجام می شد ولی اخیر ًا این مورد از نظردور مانده است که خواهشاً الزام استفاده از ماسک از درب وروی
سازمان تأکید گردد.

-

پاسخگویی تلفنی به اعضاء بسیار کمرنگ و از نظرها دور مانده است خصوص ًا در طبقه سوم خدمات
مهندسی و واحد عضویت و صدور پروانه درخواست رصد تعداد تماس و تعداد را پاسخ را دارم.

-

تکلیف اعضای هیأت مدیره با تعارض منافع چیست؟ باالخره تعارض منافع برای اعضای هیأت مدیره وجود
دارد یا خیر؟ رسیدگی شود.

-

در خصوص بودجه و هزینه های سازمان با توجه به نامه خزانه دار محترم سازمان تاکنون چه تمهیداتی
درنظر گرفته شده است.

-

درخصوص نامه های اداره کل که خطاب به هیأت مدیره است این موضوعات بررسی و تصمیم گیری آن
در اولویت ها قرار گیرد.

-

درخص وص مصوبات شورای شهر بعضاً برخی از مصوبات با قوانین نظام مهندسی در تضاد است رسیدگی
گردد.

مهندس الهی فر :
-

خواهش می نمایم سازمان نسبت به صحبت وزیر امور خارجه آقای ظریف موضع گیری کند هر چند
دوستان تعابیر مختلف دارند.

-

شورای شهر یکسری مصوبات ارائه می دهد و ای ن مصوبات با قانون در تعارض است مدت هاست این اتفاق
افتاده تعهدات ناظران فرم آتش نشانی لطفا این موضوع را از شهرداری پیگیری نمایید.

-

در خصوص مشکالت ژئوتکنیک و جوش و بتن و شیوه نامه آزمایشگاه میبایست به آن توجه ویژه ای داشته
باشیم.

گزارشات امور جاری
مهندس سعیدیان :
-

درخصوص ناظر هماهنگ کننده که یکی از مطالبات مهندسان معمار بوده است ،با جلسات متعددی که با
شهرداری داشتیم سعی در اجرای قانون داشته ایم که موضوع محقق شد.
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-

متأسفانه مشکل سایت بخاطر یک اشتباه در حوزه پرداخت بوجود آمد که با مسئولین مربوطه برخورد الزم
صورت گرفت.

-

مکاتبه ای با اداره کل و با اعضاء جلسه ای هیأت پنج نفره انجام شده است پیگیری می مینمایم این جلسه
هر چه زودتر جهت افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال  77تشکیل گردد.

-

درخصوص موضوع تب سنج و ماسک تذکرات جهت انجام موضوع داده شده است.

-

درخصوص پاسخگویی تلفنی اختیارات تام به مهندس میرجعفری داده میشود تا موضوع را پیگیری نمایند.

-

درخصوص تعارض منافع مکاتبات الزم انجام شده و بزودی پاسخ را از اداره کل دریافت مینماییم.

-

مصوبات شورای شهر را که در تعارض با قانون نظام مهندسی است قطعاً پیگیری خواهیم کرد.

-

درخصوص نظام نامه دفاتر نمایندگی این وعده را می دهم هر چه زودتر در دستور کار هیأت مدیره قرار
گیرد.

-

درمورد ساختمان ارغوان طرح موجود آن با توجه به کاربری و نیازهای سازمان قطعاً همخوانی نداشت و
احتما ًال بعد از تکمیل دچار تخریب می شد .علی ایحال گزارش روند پیشرفت پروژه در آینده نزدیک به
اطالع اعضاء هیأت مدیره خواهد رسید.

مهندس سعیدیان :
وارد دستور می شویم
در ارتباط با حسابرس داخلی گزارشی خدمتتان ارائه دادیم و مصوبه ای هم در آن جا گرفته شد و در این وضعیت در
سازمان در روال منطقی و قانونی انجام دهیم مناقصه آن طبق دستور هیأت مدیره انجام شد این را اجازه می خواهم در
دستور قرار گیرد و از عبور کنیم و وارد دستورات بعدی شویم.
مناقصه برگزار شد با صورتجلسه کمیسیون ،این مصوبه ایی بود که ما تاریخ  77/44/44داشتیم مصوبه کمیسیون این
بوده که انتخاب شده مناقصه آن برگزار شده پنج موسسه براساس قیمت هایی که موسسات داده اند نتیجه را هم اعالم
کنید و نشان دهید برای مالیات طی مذاکره با مشاور حقوقی الیحه اعتراض را تا  6تیر ارسال می کنیم
باعنایت به کامل بودن مدارک و محتویات پاکتهای الف :تمامی شرکت کنندگان پاکت های ب :مربوط به اعالم قیمت
آنها و قرائت و درنهایت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین با قیمت پیشنهادی کمتر از سوی اعضای
کمیسیون معامالت به عنوان برنده مناقصه محدود انتخاب شده به عنوان حسابرس داخلی سازمان در سال  77به ترتیب
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موسسات حسابرسی گواهان اکشین به عنوان نفرات دوم و سوم برگزیده شده اند همچنین مقرر شد تصمیم شرکت
مناقصه سایر شرکت کنندگان نیز به ایشان داده شود با این وجود مدیریت شرکت یکتا روش امین انتخاب شدند  0تا
قیمت آمد پایین ترین آن برنده شده است و به ترتیب نفر بعدی دوم و سوم شدند.
مهندس صابر :
دوم و سوم به جهت اینکه اگر نفر اول با ما قرارداد منعقد نکرد با نفرات دوم و سوم قرارداد منعقد گردد .قیمت 314
پایین ترین بوده است.
مهندس سعیدیان :
 314پایین ترین بوده است شروع قیمت ها از  314تا  364بوده است
مهندس اکبریان راد :
سفته زمانی قابل قبول است که در هیأت مدیره مصوب گردد حتما ضمانت نامه باید باشد چک یا سفته با تصویب در
هیأت مدیره قابل قبول است.
مهندس سعیدیان :
ما در واقع سه تا خواسته داشتیم  -1بحث حسابرسی داخلی بود  -4از وضعیت نقدی به تعهدی را برای ما انجام دهد
برای ما آموزش بدهد یکی از خواسته های بازرسان بود و هم خود هیأت مدیره به این موضوع تاکید کرده بود
در مجموع این سه تا خواسته مجموع آن مبلغ  314تومان قیمتی است که داده شده است در واقع این سه تا خواسته در
این مبلغ تجمیع شد در مصوبه قبلی هیأت مدیره در تاریخ  77/44/44درخواست انجام هر سه این کارها خواسته شده
است .
مهندس میرجعفری :
عدد مناقصه سال گذشته چقدر بود ؟
مهندس سعیدیان :
فقط حسابرس داخلی  194تومان بوده است ماهانه  14میلیون بعد از تمدید بوده است.
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االن با این مبلغ حسابرسی داخلی انجام می دهد به اضافه نقدی به تعهدی را هم عملیاتی می کند آموزش کارکنان را با
سیستم ما را هم اصالح می کند از نقدی به تعهدی که یکی از خواسته هایمان بوده است.
مصوبه  :پیاده سازی تغییر روش ثبت اسنادحسابداری از روش نقدی تکمیل شده به تعهدی و طراحی و شناخت و مستند
سازی کنترل مالی صورت پذیرد.
مهندس صابر :
سال گذشته فقط حسابرسی داخلی و ممیزی اسناد بود االن تغییر روش حسابداری از نقدی به تعهدی و همچنین اقدام
نظام کنترل مالی ایجاد کند رویه سازی کند استانداردها را و روشها را پیاده سازی کند
مهندس سعیدیان :
هر کدام یک قیمتی دارد به این شکل نیست که همین حسابرسی داخلی طبق مناقصه قبلی  404میلیون است
مهندس کریمی آنچه :
چند نکته است دقت بفرمایید مناقصه قبلی برگزار شده بود برنده آن مشخص شده بود بنابراین سازمان هیچ گاه نباید
بدون حسابرس داخلی باقی بماند این هم مصوبه مجمع است که سازمان باید حسابرس داخلی داشته باشد در مدتی که
حسابرس قبلی را ترخیص کردند تا حسابرس جدید انتخاب شود ( خطاب به مهندس سعیدیان ) سازمان چند ماه است
که حسابرس ندارد؟ چون هنوز تصویب نشده است ؟ هر زمان تصویب شد از آن موقع می خواهد شروع به کار کند
چندمین ماه که سازمان برخالف مصوبه مجمع حسابرس ندارد.
موضوع بعدی حسابرس قبلی ساالنه  134تومان دریافت می کرده است دو تا از این کارها را انجام می داده یعنی
حسابرسی داخلی را انجام می داده و بررسی سیستم مالی را هم انجام می داده یک کار اضافه شده و آن تبدیل نقدی به
تعهدی است که مهندس هم فرمودند حدود  04 ، 34میلیون تومان است  134قبلی به اضافه  04می شود  444تومان
می شود چرا یک حسابرس با مبلغ  314میلیون تومان برنده مناقصه شده است؟ بنابراین لطف ًا این دو سوال را پاسخ
دهید ؟ چه مدت بدون حسابرس هستیم و چرا اینکه چرا باالی دو برابر شده است ؟
مهندس صابر :
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درست است ما قراردادی با حسابرس داخلی نداشتیم اما االن از اول سال مستقر هستند و شروع به کار کرده اند بدون
قراردادولی آن موردی که فرمودید حسابرس قبلی بنده پایان سال با ایشان کار کردم و عمالً به شخصه هیچ گونه
اطمینان خاطری از حسابرس قبلی ندارم.
مهندس کریمی آنچه :
شما به این موضوع دقت نکردید مناقصه ایی برگزار شد حسابرس جدید انتخاب شد شما اگر تمایل به ادامه کار با
حسابرس قبلی را داشتید با نداشتید ،این وسط یک حسابرس انتخاب شده است
مهندس خطیبی :
( خطاب به مهندس سعیدیان ) بنده یک خواهشی دارم حتماً اگر مصوبه ای خواستید بگیرید ،االن سه سال در هیأت
مدیره عنوان می شود که اقدام خواهیم کرد و اقدام نمی شود بنده به شرطی این مورد را امضاء خواهم کرد حاال بقیه
اعضای هیأت مدیره خواستند امضاء کنند مخیر هستند مانند اختیاراتی که می دهند ولی بنده چیزی را امضاء می کنم
که قطعاً در آن حسابرس باید ترازی که برای هیأت مدیره می آید را قبلش امضاء کند پیش از اینکه بنده امضاء کنم این
وظیفه حسابرس داخلی است.
استدعا میکنم در قرارداد ایشان درج شود چون من مطالعه کردم سه مورد از ایشان درخواست شده  :حسابرسی داخلی ،
طراحی و پیاده سازی روش ها ،تغییر روش نقدی تعدیل شده به تعهدی آیا توافق انجام شده است ادعا نکند که 04
میلیون اضافه تر پرداخت کنید این مهمترین موضوعی است که باری را از دوش ما بردارد که ما هر چقدر برای حسابرسی
هزینه کنیم ضرر نمی کنیم من با عدد مشکلی ندارم چهارصد میلیون بشود ششصد میلیون ولی امضاء کند،
رئیس جنابعالی و خزانه دار شما اولین امضاء هستید اول برای شما و خزانه دار بعد به ترتیب برای هیأت مدیره این
مشکل بوجود خواهد آمد و این کار را انجام دهید.
مهندس سعیدیان :
خدمتتان عرض کنم که اینکه حسابرس باید امضاء کند که امری طبیعی است که االن هم امضاء می کند اسناد و
مدارکی که شکل می گیرد و که حاصل آن ایجاد تراز است بدون امضاء حسابرس ما نیست هیچ سندی بدون امضاء
حسابرس داخلی ما عبور نمی کند .تصور من این است حسابرسی که سال جاری انتخاب می کنیم بخواهیم که تراز سال
گذشته را امضاء کند
مهندس خطیبی :
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تراز را جهت امضاء به من مدیر تحویل می دهید سیزده تا امضاء دارد کسی از اعضای هیأت مدیره امضاء نمی کند برای
اینکه اطمینان به عملکرد ایشان ندارند.
مهندس سعیدیان :
تصور من این است از حسابرسی که در سال جاری انتخاب می کنیم بخواهیم که تراز سال گذشته را امضاء کند
مهندس خطیبی :
حسابرس تراز سال جاری مربوط به خود را امضاء کند  ،سال مالی خودش را امضاء و تحویل نماید اینکه شما می فرمایید
تراز سال گذشته را مالحظه کنید چه تعداد امضاء داشت ؟ هر سال اعالم می کنیم که ما لحاظ می کنیم و باز به تعویق
می افتد در مهر و امضاء اسناد حسابداری اصالً تراز قید نشده است ما داریم هزینه می کنیم بیست میلیون بیشتر هزینه
کنیم بنده به عنوان مدیر تراز را مطالعه می کنم و در نهایت امضاء نمی کنم ،وقتی حسابرس بخواهد تراز را امضاء کند
تراز را با دقت بیشتری مالحظه می کند مسئولیت دارد بعدها می توانیم ادعا کنیم که به شما مبلغی را بابت این موضوع
داده ایم .سوالم این است در زمان وثیقه چهل میلیاردی اگر حسابرس داشتیم این اتفاق رخ نمی داد.
اشکالی ندارد تراز سال قبل را امضاء کند  .خواهشم این است که شما آن همین حسابرس قبلی رو تراز سال  75را باید
چند وقت دیگر در صحن هیأت مدیره می آورید که آیا آن وقت حسابرس امضاء می کند یا خیر ؟
مهندس سعیدیان :
آن کسی که سندها را تک به تک امضاء می کند تراز را هم امضاء خواهد کرد .مشکلی که در این موضوع ممکن است
بوجود آید این است کسی که سندها را تک تک امضاء می کند تراز را هم امضاء خواهد کرد مشکلی که بعض ًا ممکن است
ایجاد شود این است که تراز ما برج پنج یا شش آماده می شود
دکتر شکیب :
آیا یکبار این را انتخاب کردیم و مجدد می خواهیم انتخاب شود اگر انتخاب شده چرا می خواهیم او را کنار بگذاریم و این
را انتخاب کنیم لطفاً رئیس یا مهندس صابر این مورد را توضیح دهند؟
مهندس سعیدیان :
ما خیلی شفاف عرض کردم همان گونه که در جلسه قبل هم عنوان کرده بودیم ما فرایند قانونی انتخاب حسابرس را به
درستی و طبق قانون انجام دادیم االن به این نقطه رسیده ایم و االن از هیأت مدیره مصوبه را می خواهیم.
8

مهندس رادمهر :
در دوره خزانه دار قبلی یک استعالم قیمت بوده ،که انجام شده است و آن کسی که به عنوان نفر برتر انتخاب شد کسی
بود که در زمانی که آن سوء جریان مالی اتفاق افتاد خودش حسابرس بود بنابراین کمیسیون معامالت این موضوع را
نپذیرفت علتش همین بود که دوباره تکرار شد.
مهندس شکیب :
این را توضیح دهید ما نمی توانیم برای یک موضوع دو تا مصوبه داشته باشیم
مهندس رادمهر :
در هیأت مدیره اصالً مطرح نشد در کمیسیون معامالت بود چون این اتفاق افتاد دوباره کمیسیون مناقصه را برگزار کرد
مهندس شکیب :
چرا قیمتش دو برابر افزایش یافته است
مهندس رادمهر :
بخاطر اینکه خواسته هایشان افزایش یافته است.
مهندس کریمی آنچه :
موقعی که این اتفاق ( پانزده میلیارد تومان ) افتاد اصالً سازمان حسابرس داخلی نداشته است مرحون به صحت نیست
ولی مهمترین بحث من این است که در زمانی ما حسابرس نداشتیم از سال گذشته تا حاال چه تعدادی سند بدون امضاء
حسابرس صادر شده است؟
مهندس اکبریان راد :
یک موضوعی را مهندس کریمی آنچه مطرح کردند برایم شبه ایجاد کرد مگر می توانیم مناقصه ای برگزار کنیم برنده
مشخص بشود در آن وقت می تواند از سازمان شکایت کند مگر اینکه مستندی داشته باشیم برای کنار گذاشتن آن االن
مستندی وجود دارد ؟ قانوناً مشکلی پیش نمی آید؟
مهندس سعیدیان :
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انشاء ا ...مشکل خاصی ایجاد نمی شود .قانوناً مشکلی پیش نخواهد آمد.
مهندس صابر :
در مناقصه ،مناقصه گذار در رد یا قبول دخل و تصرفی ندارد یکی از بندهای مناقصات رد یا قبول است مستندی ذکر
نشده است ،تشخیص کمیسیون معامالت بوده است باید تشریفات و مقررات را طی کند در نظام نامه هم درج شده که
اگر کمیسیون معامالت استنباط کند که در پشت پرده مواردی باشد اینها مواردی است که در پیش بینی شده است
مهندس کریمی آنچه :
خانم مهندس رادمهر عضو کمیسیون معامالت منتخب هیأت مدیره حضور داشته  ،معاون مالی حضور داشته ،بنده
خزانه دار حضور داشتم رئیس سازمان مهندس طاهری حضور داشته صورتجلسه شده برنده مناقصه مشخص شده است.
دکتر فشارکی :
دو سال است که طبق قانون مالیاتها گزارش های مالی باید به تأیید حسابرس داخلی برسد.
مهندس خطیبی :
شرط امضاء تراز دوره خود را حتماً در مصوبه قید شود ،مکلف شود به طوری که تراز دوره خود ( تراز سال مالی مربوطه )
را تأئید ،امضاء و به هیأت مدیره تحویل نماید.

مهندس خطیبی :
صورتجلسه باالتر از کمیسیون است وقتی کمیسیون می خواهد موردی را تأیید کند تمام موارد از جمله ریال و موارد
دیگر مشخص شده باشد
مهندس اکبریان راد :
( خطاب به مهندس رادمهر ) حضور در جلسات را حتم ًا لحاظ کنید
مهندس رادمهر :
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در ادوار گذشته بین کسی که در جلسه حضور داشته و کسی که حضور نداشته تفاوت قائل بودیم و به غایبین نصف حق
الجلسه تعلق می گرفت.
مهندس اکبریان راد :
این موضوع را حتم ًا مصوب کنیدو مصوبه داشته باشد چرا ما تعهد بدهیم ؟
مهندس خطیبی :
حتماً در جلسات هیأت مدیره تعداد حاضران ،غایبین ،ترک جلسه ،عدم رأی باید مشخص شود این را مد نظر داشته
باشید و درج شود ایرادی ندارد ممکن است بنده هم به دلیل مخالفت با یک موضوع از جمله موضوع مالی جلسه را ترک
کنم حتماً اینها شفاف سازی شود.
مهندس کریمی آنچه :
تکلیف اسناد که چه تعداد از اسناد امضاء نشده است ( خطاب به رئیس) تکلیف اسناد امضاء نشده مشخص نشده است ؟
مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع انتخاب حسابرس داخلی در دستور کار جلسه قرار گرفت ( 16رای موافق از  44نفر
حاضر ) و با بند یک از مصوبات جلسه مورخ  77/44/11کمیسیون معامالت مبنی بر انتخاب موسسه حسابرسی یکتا
روش امین با مبلغ  3،144،444،444ریال و با شرط تایید و امضا تراز مالی سال مربوطه موافقت گردید 19( .رای موافق
از  17نفر حاضر )

مهندس سعیدیان :
با توجه به اینکه انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی را در پیش داریم و الزم است هر چه زودتر در مورد این
موضوع تصمیم گیری کنیم دو تا مورد است که باید به آن بپردازیم اولی بند  6است که مربوط به انتخابات گروههای
تخصصی است بند 9را خواهش ًا رأی دهید که در ابتدای دستور قرار گیرد.
مهندس اکبریان راد :
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وضعیت بودجه درآمد و هزینه هایمان به هیچ عنوان با یکدیگر تطابقی ندارد و این مشکل بسیار عدیده است و این را
درصحن هیأت مدیره مطرح کنیم تا بتوانیم هر چه سریعتر تصمیم گیری کنیم هر چه زمان طوالنی تر شود مطمئن ًا
قطع ًا این مشکالت انباشت بیشتری می شود خواهشم این است که در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
مهندس سعیدیان :
حتم ًا این قول را به همه می دهم در جلسه آینده بودجه را مطرح خواهیم کرد تا همه در جریان جزئیات قرار گیرند
بودجه ای هم که کمیسیون پیشنهاد داده است هم مالحظه کنند تا بتوانیم تصمیم گیری اساسی کنیم.
مهندس رادمهر :
بند  9در خصوص انتخاب عضو کمیته رسیدگی به شکایات انتخابات هشتمین دوره انتخابات گروه های تخصصی است.
طبق نظام نامه گروههای تخصصی سازمان های نظام مهندسی استان ها ابالغیه شورای محترم مرکزی در ماده 6
رسیدگی به شکایات در بند 4قید است که درخصوص وصول شکایاتی به هیأت اجرایی شکایت واصل شده می بایست به
کمیته رسیدگی به شکایات متشکل از رئیس سازمان ،یکی از بازرسین سازمان و دبیر هیأت مدیره ارسال و ظرف مدت
یک هفته مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه اعتراض به هیأت اجرایی انتخابات اعالم گردد .االن در این خصوص چون
هیأت مدیره محترم دبیر سازمان را به عنوان هیأت اجرایی انتخاب کرده بود و طبق استعالمی ما از شورای مرکزی طی
مکاتبه صورت گرفته شده درخواست کردند که این موضوع در هیأت مدیره مطرح شود و هیأت مدیره یک نماینده به
جای دبیر معرفی کند.
مهندس کریمی آنچه :
به چه دلیل ؟

مهندس رادمهر :
چون دبیر به عنوان هیأت اجرایی انتخاب شده است
مهندس خطیبی :
از اول انتخاب ما اشتباه بوده به دلیل اینکه نظام نامه را کامل مطالعه نکردیم.
مهندس رادمهر :
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چون هیچ کس کاندیدا نبود اگر به یاد داشته باشید فقط بنده و خانم جمالی بودیم .االن الزم است که یک نفر که خود
درخواست شرکت در گروه های تخصصی را ندارد و کاندیدا هست خود را بعنوان کاندید معرفی کند.
مهندس مومنی مقدم :
فکر کنم که همان هیأت اجرایی را جا به جا کنید شما خواهشاً در هیأت رسیدگی به تخلفات باشید چون ترکیب
جایگزین ندارد ،ترکیب رئیس و دبیر هیأت مدیره باید در آنجا باشد ،هیأت مدیره فرد دیگری را به جای هیأت اجرایی
منسوب کند.
مهندس سعیدیان :
ما با موضوعی که جایگزین یکی از نفراتی که انتخاب کردیم با توجه به ایراد قانونی که اداره کل گرفت ما میخواهیم
جایگزین خانم مهندس رادمهر با توجه به اینکه دبیر در این فرآیند حضور دارند و به خاطر ایجاد تضاد جایگزین را
میخواهم مشخص کنیم.
مهندس موسوی :
خطاب به رئیس االن ما در مرحله جابه جایی افراد در هیأت اجرایی نیستیم توصیه می کنم نه بنده و نه فرد دیگری
جایگزین خانم مهندس رادمهر شود به دلیل اینکه به نحوی پیش رفته ارتباطات و اموراتی که اقدام شده است خود باعث
اخالل در کیفیت اجرای انتخابات خواهد شد من شخصاً جایگزین خانم مهندس رادمهر نیستم.
مهندس لطفی پور :
ما اگر بخواهیم نامه ای که از شورای مرکزی دریافت کردیم را مبنا قرار دهیم .طبق چیزی که قید شده در کمیته فوق
که همان کمیته رسیدگی به شکایات است به صراحت ذکر شده شخص دیگری از اعضای هیأت مدیره در کمیته
رسیدگی به شکایات حضور پیدا کند یعنی حضور شما در هیأت اجرایی به قوت خود باقی است در کمیته رسیدگی به
شکایات شخص دیگری ،این استنباط بنده از دو خط آخر است.
مهندس فرنیا :
عجله ای نیست چون کمیته رسیدگی به شکایات است
مهندس مومنی مقدم :
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شورای مرکزی در مورد موضوعاتی که به استان ها پیشنهاد می دهد مدعی نیست مصوب می کند ابالغ می کند خود
استان استعالم را انجام داد ما بررسی کردیم اگر بخواهیم طبق نظام نامه عمل کنیم در نظام نامه کامالً مشخص است که
وظیفه رئیس سازمان و دبیر سازمان در کمیته رسیدگی به شکایات است این تذکر اداره کل صحیح است نمی شود که
یک نفر د ر هر دو سمت حضور داشته باشد االن بخواهیم طبق نظام نامه عمل کنیم خانم مهندس باید در کمیته
رسیدگی به شکایات باشد بنابراین هدف انجام کار است یک فرد دیگر از اعضای هیأت مدیره قبول زحمت کند خانم
مهندس رادمهر هم به عنوان دبیر سازمان به ایشان کمک می کند در ادامه مسیر و انجام انتخابات ولی هیأت مدیره یک
نفر را برای هیأت اجرایی انتخاب کند این موضوع پیچیده ای نیست که بخواهیم به تعویق بیفتد و نقش حقوقی در
چهارچوب کمیته رسیدگی به شکایات قرار می گیرند.
مهندس لطفی پور :
در ادامه تأئید فرمایشات مهندس مومنی مقدم هیأت مدیره در این انتخاب یک اشتباهی کرده که شیوه نامه و نظام نامه
خوب مطالعه نکرده است االن باید تصمیم گیری کند که آیا می خواهد اشتباه را برای همیشه ادامه دهد و یا اینکه در
این مرحله که متوجه اشتباه شده می خواهد اصالح کند ؟ این دیگر در اختیار هیأت مدیره است .
دکتر شکیب :
آیا این موضوع خیلی فورس ماژور است .به نظر من االن با توجه به حضور رئیس و دبیر مجدد استعالم دیگر صورت گیرد.
و در صورت استعالم جدید در دستور هفته آینده آورده شود.
با توجه به اینکه یک سری امورات در این خصوص دنبال شده ،پیگیری شده و اقدام شده است و امکان واگذاری وجود
ندارد.

مهندس نبی ئی :
ال مشخص است عالرغم اینکه تالش وافر
طبق اظهارات مهندس مومنی مقدم اگر بخواهیم به نظام نامه عمل کنیم کام ً
خانم مهندس رادمهر ولی مغایر با نظام نامه خواهد بود پس واضح و روشن است که باید تعیین تکلیف کنیم ولی اگر
بخواهیم به هفته دیگر موکول کنیم چه اتفاقی رخ می هد آیا نظام نامه تغییر می کند البته نظر خود خانم مهندس را هم
باید در نظر بگیریم.
مهندس رادمهر :
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بنده موافقم.
مهندس یگانگی :
پیرو فرمایش مهندس نبی ئی اگر منع قانونی داریم که باید صرف نظر کنیم ولی اگر منع قانونی نداریم خانم رادمهر
مسئولیت هر دو موضوع را به عهده گیرند.
مهندس رضوی :
نامه ای که شورای مرکزی ( مهندس خرم ) ارسال کردند کمیته را مسئول اعالم کرده است خود خانم مهندس هم
نظرشان بر جابه جایی است به نظر بنده برای اینکه ترتیبات برگزاری جلسات هم رعایت شود مهندس سعیدیان می تواند
درخواست و پیشنهاد جا به جایی ایشان را بدهند فرد دیگری قبول مسئولیت کند در قسمت کمیته رسیدگی به شکایات
از محضر خانم مهندس رادمهر استفاده کنیم.
مهندس سعیدیان :
با توجه به اظهارات نماینده اداره کل راه و شهر سازی اصالح الزم است که انجام شود با توجه به اینکه در آن مقطع به
موضوع اشراف نبوده است تصمیمی گرفته شده با تذکری اداره کل در جلسات متعدد و بررسی های بعمل آمده این مورد
الزم شد که این اقدام صورت گیرد.
مهندس رادمهر :
برای اینکه ترتیبات قانونی این موضوع به درستی انجام گردد با احترام به رأی هیأت مدیره و اعتمادی که به بنده داشتید
با توجه به شیوه نامه از هیأت اجرایی انتخابات استعفاء می دهم.
مهندس سعیدیان :
آیا کسی کاندیدا هست ؟
مهندس رئیسی :
بنده کاندیدا هستم.
مصوبات:
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 -4با پیشنهاد ریاست سازمان بند  9دستورجلسه در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و با توجه به مکاتبه
صورت گرفته با شورای مرکزی و استعفاء خانم مهندس رادمهر از هیات اجرایی انتخابات گروههای تخصصی ،آقای
مهندس رئیسی بعنوان شخص جایگزین به تنهایی در این خصوص کاندید شدند که پس از رای گیری بصورت دستی
( 17رای موافق از  17نفر حاضر ) ایشان بعنوان نماینده هیات مدیره در هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره گروههای
تخصصی سازمان انتخاب گردیدند.
مهندس سعیدیان :
تصمیم گیری در خصوص بند  6برگزاری آنالین هشتمین دوره انتخابات گروههای تخصصی که این مورد را هم رأی
گیری کنیم.
مهندس رادمهر :
اعضای هیأت اجرایی انتخابات سرکار خانم مهندس جمالی و آقای مهندس رئیسی اصل از هیأت مدیره و خانم مهندس
رسولی و خانم رضایی و خانم مهندس حسینیان به عنوان کارشناسان هیأت اجرایی منتخب هیأت رئیسه هستند.
همچنین در این هیأت آقایان دکتر عبدالملکی و آقای مهندس لطفی پور به عنوان ناظران اداره کل راه و شهرسازی
حضور دارند و به درخواست هیأت اجرایی از بازرسان محترم سازمان هم تقاضا شد که نماینده شان باشند که آقایان
مهندس لشگری بعنوان نماینده بازرسان هستند همچنین هیأت اجرایی از حراست وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد
و آقای دکت ر جاللوندی را به عنوان نماینده مرکز حراست در سازمان نیز در حال حاضر هیأت اجرایی هستند و جلسات
منظمی را برگزار کردند این هیأت پیشنهادی داشتنددرخصوص اینکه انتخابات آنالین و الکترونیکی برگزارشود
الزمه این امر این بود که مکاتبه ای در خصوص نحوه برگزاری آنالین انتخابات با شورای مرکزی صورت گیرد و اقدام
گردید و شورای مرکزی با برگزاری الکترونیکی شدن انتخابات موافقت کرد و مصوبه دیگری که نیاز است گرفته شود که
هیأت مدیره محترم موافقت کند با این روش برگزاری انتخابات بنده از آقای مهندس رادفرما درخواست دارم که
توضیحات خود را درخصوص نحوه برگزاری آنالین انتخابات به اعضای محترم هیأت مدیره ارائه فرمایند.
مهندس شکیب :
تشکر می کنم از اینکه در مبحث قبلی هم قانون مند عمل کردید اشاره کردید مکاتبه کردید با شورای مرکزی استعالم
گرفتید و با استعالم موافق ت شده که آنالین برگزار شود این چیزی که در نظام نامه شورای مرکزی است واضح عنوان می
کند که باید رأی گیری به صورت برگه کاغذی صورت گیرد من به عنوان عضو شورای مرکزی اصالً در شورای مرکزی
مطرح نشده است اگر با امضای مهندس خرم یا نوابشان آمده است آنها خودشان یا در هیأت رئیسه تصویب کردند یا نظر
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شخصی خودشان است من خواهشم این است که همان طور که شما آنجا قانون مند عمل کردیداینجا هم تا زمانی که
نظام نامه شورای مرکزی تغییر نکند قاعدت ًا ما نمی توانیم غیر از آن چیزی که در نظامنامه آمده است عمل کنیم.
االن اگر شما بخواهید آنالین این امر صورت گیرد برخالف نظامنامه شورای مرکزی است حتی رئیس شورای مرکزی هم
خودسرانه نمی تواند اعالم کند و قاعدت ًا باید مصوبه شورا داشته باشد.
مهندس مومنی مقدم :
به عقیده من از پیش قضاوت نکنیم طبق نظام نامه شورای مرکزی صراحتاً آمده است برگزاری و نحوه چگونگی انتخابات
با تصویب هیأت مدیره ،استعالم شورای مرکزی هم که شما انجام دادید ما هم همین پاسخ را دادیم .که بعد از پیشنهاد
شما با توجه به وضعیت کرونا و وضعیت فعلی پیشنهاد مناسبی است ولی پیشنهاد می شود مطابق نظام نامه در نظام نامه
استان مطرح تا درآنجا نظر بدهند اگر دکتر شکیب نامه را با دقت مطالعه کنند شائبه ای باقی نمی ماند.
تبصره  4ماه  6نظامنامه به صراحت مد نظر است در این تبصره به صراحت آمده است نحوه برگزاری انتخابات با تصویب
هیأت مدیره است که در هیأت مدیره هم مطرح شد
دکتر شکیب :
به شورای مرکزی موافقت می شود که به صورت الکترونیکی برگزار شود به اطالع می رساند این سازمان مکاتبات خود را
مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و آنالین اعالم می دارد قاعدش این است که مصوبه شورای مرکزی را
ندارد.

مهندس کریمی آنچه :
در ماده  5ذکر شده امکان اخذ برگه رأی نظام نامه شورای مرکزی که ابالغ شده است برگزاری انتخابات گروههای
تخصصی که در شورای مرکزی مصوب شده با نامه آقای جواهری تختی هم ابالغ شده است در واقع مصوبه شورای
مرکزی ابالغ شده است چون نظام نامه ها مصوبه شورای مرکزی است .امکان اخذ برگه رأی برای شرکت در انتخابات در
ماده  - 5اقدام به دریافت برگ رأی و انداختن آن در صندوق آراء نحوه اخذ رأی ،تهیه برگه های رأی ،شمارش آراء و
تنظیم مطابق روش هایی خواهد بود که هیأت اجرایی استان تنظیم می نماید نظام نامه برگه رأی را به کرات در ماده 5
ذکر کرده است
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مهندس رادمهر :
در ماده شش نظام نامه تبصره دو ذکر شده است که در صورتی که برگزاری انتخابات توسط هیأت مدیره سازمان به
صورت الکترونیکی مورد نظر باشد فرایندهای مربوط به رأی گیری الکترونیکی تدوین و به تصویب هیأت مدیره استان
رسیده شود.
مهندس کریمی آنچه :
این خیلی خوب است مثل هیأت مدیره استان که الکترونیکی برگزار می شود نه آنالین الکترونیکی اگر خاطرتان باشد
هیأت مدیره آمدند کارت و دستگاه گذاشته شد الکترونیکی بود آنالین با الکترونیکی متفاوت است
مهندس خطیبی:
پیشنهاد می کنم برای اینکه شبه ای ایجاد نشود مدیر اجرایی و نائب اول و رئیس شورا در این جلسه حضور دارند به
اضافه نماینده اداره کل راه و شهرسازی پیشنهاد می کنم که در هیأت مدیره مطرح شود تا در هیأت مدیره یک حرکت
انقالبی در سطح کشور اقدام کند و این را موافقت کنیم و سپس به شورای مرکزی ارسال کنیم تا انتخابات سه ماه زمان
است در اولین جلسه شورای مرکزی هم این را به عنوان الگو قرار می دهند.
مهندس لطفی پور :
به چه منظور بحث انتخابات آنالین مطرح شد؟ با توجه به اینکه بنده عضو ناظر برگزاری انتخابات هستم ،بخاطر شرایط
کرونا و با توجه به اینکه ممکن است در تاریخ مدنظر که اواسط تابستان خواهد بود امکان تجمع را نداشته باشیم این
مورد را شورای مرکزی باید مشخص کند منظورتان الکترونیک آنالین است یا فقط به صورت الکترونیک باید باشد بعد از
اینکه شورای مرکزی این مورد را مشخص کرد آن وقت هیأت مدیره باید دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخابات را
مشخص کند
این دو مورد بود که مطرح کردم مورد سوم این است که آن چیزی که برای اداره کل مهم است فارغ از تصمیمات هیأت
اجرایی و هیأت مدیره محترم می گیرد  -1بحث صحت در احراز هویت چه به صورت آنالین و چه به صورت الکترونیک و
 -4بحث امنیت انتخابات از لحاظ شمارش آراء در بحث انتخابات بصورت آنالین مهندس رادفرما بهتر می توانند توضیح
دهند حتم ًا در نهایت یک نفری خواهد بود که به آراء دسترسی خواهد داشت یعنی آن کسی که به عنوان ناظر سیستمی
قرار دارد در نهایت یک فردی وجود دارد که  ipو یا کدهای نهایی را تعریف کرده و آن هم می تواند دسترسی لحظه ایی
به آراء داشته باشد اگر صحت انتخابات از حیث احراز هویت و از نظر امنیت شمارش آراء مورد تأئید و تصمیم هیأت
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مدیره است برای اداره کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر برای برگزاری آنالین منعی وجود ندارد ،مشروط به این است که
شورای مرکزی الکترونیک را آنالین بپذیرد.
مهندس رستم زاده :
آنالین به چه صورت است توضیح دهید؟
مهند س سعیدیان :
مهندس رادفرما فرایند را توزیح می دهد
مهندس رادفرما :
قطع ًا بنده به عنوان فردی که مشغول انجام این خدمت هستم با تقبل این کار یک دردسر مضاعفی را برای خودم و
واحدهای زیر مجموعه ام ایجاد خواهم کرد اما مطمئنم که با تالش و کمک های اعضای هیأت مدیره این احتمال وجود
دارد که صددرصد به شکل قابل خوبی ارائه دهم.
در خصوص انواع انتخاب عرض کنم اولین مسئله ای که به گفته هیأت اجرایی با آن موجه شدیم این بود که بخواهیم
انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم چه باید بکنیم؟ همه از انتخابات الکترونیکی ایده های در ذهن داریم که روش های
مختلفی است یکی از مهمترین روش های الکترونیکی چیزی است که در هیأت مدیره دوره هشتم تجربه کردیم و در
انتخابات شورا یاریهای شهر تهران به این شکل که ما محلی مراجعه می کنیم و لیست از پیش تعیین شده از کاندیدا در
حافطه دستگاهها وجود دارد حافظه دستگاهها شناسایی می کند رأی گیری می کند بدون لمس کردن رأی در سیستم
صندوق ذخیره می شود و می توانیم آنالین این رأی را شمارش کنیم این مورد یک سری دستگاههای اخذ رأی به شکل
شبکه

 ATMمی خواهد که حمل و نقل آن یک مقدار مشکل است و در انتخابات هیأت مدیره هم درگیر این موضوع

بودیم که باید حتم ًا باتری های  stanbayگذاش ته باشیم سیستم برق اظهاری می خواهد که اگر برق قطع شود این
دستگاه کار بتوانند کار کنند روش های مختلف آن را توضیح نمی دهم همه از نزدیک این روش را لمس کردند و ارجاع
آن را مالحظه کردند ما قیمت اولیه ای اخذ کردیم ،اجاره هفتاد دستگاه از مسئولین طرف قرارداد با وزارتخانه کشور
حدوداً برای ما دویست میلیون تومان هزینه نقل و انتقال این دستگاهها و هزینه های جانبی خود این دستگاه است البته
این قیمت قبلی از قیمت فعلی اطالع ندارم.
موضوع دیگر این است که به جای استفاده از دستگاههای بزرگ تر می توانیم به روش شورای مرکزی در اجالسی که در
سال گذشته برگزار شد استفاده کنیم یعنی اعضای ما به مراکز اخذ رأی مراجعه کنند در آنجا از یک سری لب تاپ هایی
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استفاده کنند که آن لب تاب ها تمام مشخصات اعضای رأی گیری را دارد و با اخذ انتخابات آراء می توانیم این رأی
گیری را انجام دهیم  ،متأسفانه در این رابطه نتوانستیم قیمت بگیریم
اما روش آنالین به چه صورت است ؟ و اینکه ما چگونه آنالین برگزار کنیم ؟ چند نکته بسیار مهم وجود دارد آیا
سیستم های سخت افزاری برای این حجم شرکت کننده وجود دارد .آیا رأی هر شهروند محفوظ می ماند و آیا هویت
شخص رأی دهنده مشخص نمی شود؟ اینها سواالت کلیدی است یک سری مزایا دارد از جمله :کاهش هزینه ها ،باال
رفتن درصد مشارکت ،صرفه جویی در وقت ،برگزاری آسان انتخابات و امکان نمایش زمانهای مختلف که البته شامل ما
نمی شود .یک سری معایب در اذعان عمومی وجود دارد یکی اینکه اینها قابل اعتماد نیست امکان حک شدن سایت ها
وجود دارد ،این برگه ها ها قابل استناد نیست ،نداشتن سرعت اینترنت مناسب در بعضی از نقاط
برای تک تک اینها جواب وجود دارد وقتی می گوییم امکانات نیست اصالً قرار نیست از امکانات سازمان استفاده شود قرار
است از سیستمهای اطالعات استفاده شود کما اینکه ایران خودرو در آخرین ثبت نام خود نشان داد که چقدر می تواند
عملکرد خوبی داشته باشد
مجوزه های الزم که ما باید از مجوزهای الزم برای این نرم افزار اخذ کنیم .احزار هویت :چیزی که دولت جمهوری
اسالمی ایران به آن اکتفا کرده و از آن استفاده می کند احراز هویت و تطابق موبایل با اعضاء و ارسال کد امنیتی در مورد
ارسال امنیتی هم برمی گردیم به یک سری کدهای رمز گذاری شده سخت افزاری و خیلی موارد دیگر
ما پیشنهاد کردیم می توانیم انتخابات نظام مهندسی را آنالین برگزار کنیم آنالین یا الکترونیکی به این معناست که هر
کسی از محیط کار ،از منزل و دفتر کار خود بتواند در این انتخابات شرکت کند و نتیجه رأی را مشاهده کند
طبق نظامنامه ما باید یک اقدامی می کردیم چه الکترونیکی اگر قرار باشد انتخابات را الکترونیکی هم برگزار کنید چه به
روش شورای مرکزی در اجالس و چه به روش هیأت مدیره دوره هشتم در هر صورت نیاز به اخذ مصوبه است بدون اخذ
مصوبه نمی توانیم انتخابات را برگزار کنیم.
حاال ما مصوبه را در کمپین به صورت آنالین که در نظامنامه یک فرایند وجود دارد اعالم کردیم اگر قرار باشد انتخابات
الکترونیکی یا اینترنتی یا آنالین برگزار کنیم باید از اعضای هیأت مدیره مجوز اخذ کنیم هدف از این اقدام چیست ؟
اجرای انتخابات الکترونیکی هیأت رئیسه گروههای تخصصی با جلب مشارکت حداکثری که در متن قانون است ( 4:9:03
) اخذ تأئیدیه برگزاری را از شورای مرکزی اخذ شود اگر برخی نقد می کنند و اظهار می کنند قید شده الکترونیکی،
شورای مرکزی هم الکترونیکی را اعالم کرده است حاال اگر بخواهیم آنالین هم برگزار کنیم همان طور که نماینده محترم
اداره کل راه و و شهری هم می فرمایند ما موظف به اخذ استعالم برای برگزاری آنالین هستیم.
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یعنی به صرف اینکه آنها درخواست کردند الکترونیکی ،الکترونیکی برگزارشود ما یک گردش کار تولید کردیم ما
می خواهیم به این روش عمل کنیم هر فردی که وارد سامانه می شود با وارد کردن کد ملی و شماره عضویت فعال بودن
و غیر فعال بودن آن مشخص می گردد این می شود یک مرحله از لحاظ فعال یا غیر فعال بودن قانون مشخص کرده که
هر عضو می تواند تا انتهای یک سال نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام کند پس کسانی که تا پایان سال  75حق
عضویت خود را پرداخت کرده باشند می توانند از گام اول ما عبور کنند
گام دوم شماره همراه و ارسال کلمه عبور به همراه اطالعات ثبت شده برای احراز هویت و ورود به سامانه است
ما می خواهیم اطالعیه ای مبنی بر اینکه هیچ کس نمی تواند در انتخابات شرکت کند مگر اینکه موبایل به نام خودش
باشد این احزار هویت است که کشور برای خیلی از سامانه های دیگر این را پیاده سازی کرد .این مورد هم نهایت باید دو
ماه یا سه ماه زودتر اطالع رسانی شود تا اعضاء نسبت به این موضوع شکایتی نداشته باشند در این خصوص دو یا سه
تبصره وجود دارد ،که اگر شماره موبایلشان به نام خودشان باشد .سرویس آنالین اخذ شماره موبایل و نام و نام خانوادگی
صاحب امتیاز وجود دارد حتی اگر تالیا یا سرویس هایی موبایلی هم که خیلی معروف نیست این اقدام صورت گیرد بعد از
همه این مراحل لیستی باز می شود فرد می تواند در یکی گرایش ها اسامی کاندیدا را جستجو کند یا براساس نام و نام
خانودگی یا کد نمایش و مورد دیگر با مشاهده عکس کاندایا و بعد از انتخاب این براساس آن تعداد انتخابی که از قبل
تعیین شده با کلیک دکمه ثبت رأی دوباره یک فرمت باز می شود تأییدیه دریافت کند و هر لحظه می تواند شماره
نفرات آنالین را در آن مشاهده کند  .قول می دهم طبق نظر الکترونیکی نمی توانیم نتایج را نشان دهیم فقط می توانیم
تعداد اعضاء را نشان دهیم .در نمایش آنالین می توانیم نمایش رأی ها را نشان دهیم به عنوان مثال در رشته عمران هر
شخصی چه تعداد رأی آورده است ،این در سیستم رأی گیری الکترونیکی مرسوم نیست باید در آخر انتخابات نتایج را
اعالم شود ما هر چیزی را که تعریف کنند می تواند مشاهده کنند در این خصوص یک سری مشکالت و ابهامات وجود
دارد برای تولید سامانه یکی از ابهامات این است که هر کسی با حضور در منزل خود می تواند نسبت به دادن رأی اقدام
کند اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون نمی تواند به این صورت عمل کنند عده ای عنوان کردند که مهندسی که
پشت پروانه اش نام تعدادی مهندس است با دریافت شماره موبالیشان و دعوت از آنها نسبت به دادن رأی برای آن افراد
هم اقدام کند همه ما مطلع هستیم با مراجعه به نزدیکترین شعبه اخذ رأی با هماهنگی سایر مهندسین و تجمع ها
موجبات اخذ رأی توسط مهندسان ذکر را خواهد داشت ،برای رفع این مشکل ما تمام ipخارج از کشور را مسدود می
کنیم و اجازه نمی دهیم که از  ipیک رأی صادر شود به عنوان مثال اگر منشی دفتری با حضور در یک دفتر حقوقی با
هر  ipمی تواند فقط یک رأی بدهد به این شکل نیست که با صد  ipو صد شماره موبایل در محدوده زمانی  07ثانیه
بتواند کد را آن فرد به منظور اخذ دریافت کند.
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یکی دیگر از مواردی که وجود دارد این است که چه شخصی می خواهد این امنیت را برقرار کند ؟ نهادهایی زیر نظر
فناوری اطالعات وجود دارند که سامانه ها را الک و مهره و رمز گذاری می کنند و به آنها برچسب امنیتی می دهند ما از
اعضای هیأت مدیره وکمیته اجرایی درخواست کردیم که زودتر به ما این اجازه را بدهند اگر بخواهیم این کار را انجام
دهیم باید سامانه تولید شده را دو ماه در نوبت سامانه افتال نگه داریم تا  ( certificateگواهی های الزم ) مانند
ایزو  4941و  ...تا گواهی محصوالت را از وزارت فناوری اطالعات دریافت کنیم
یکی دیگر از سواالت این بود که چه کسانی به این رأی گیری دسترسی دارند ؟
ما قصدمان این است که تمام رأی ها را کد گذاری کنیم هیچ کس نتواند مشاهده کند ما تنها با مجوز و امضای هیأت
اجرایی یا رئیس سازمان بتوان بعد از برگزاری انتخابات کد گذاری شده را بازگشایی کرد به طوری در کل دنیا مرسوم
است االن اداره مالیات اگر می خواهی سامانه های آنالین شما را بپذیرم باید سامانه را تأییدیه بزنم الک و مهر کنم یا
حتی گزارشات را الکترونیکی قبول کنم به طوری هنوز عده ای معتقدند باید صفحات سوابق را پرینت گرفته ،به دلیل
اینکه سامانه ما مورد تأئید اداره مالیات نیست به محض تأئیدیه سامانه مورد تأئید اداره مالیات قرار گیرد نسخه های
کاغذی هم حذف می گردد.
یکی از نکات مثبت این است که ما براحتی می توانیم از این سامانه استفاده کنیم یکی از مشکالتی که ما داریم این است
که هر دوره برای مجمع عمومی باید یک سری توکن اخذ کنیم ولی یا این نرم افزارهایی که بر روی موبایل ها و یا انواع
تبلت ها نصب می شود تمام اعضاء می توانند آنالین در مجامع عمومی کار کنند سازمان نظام مهندسی دارای یک سامانه
نظر سنجی بسیار قوی می شود که می تواند در ابعاد گسترده نظر سنجی را برگزار کند و در واقع سرس نرم افزار هم در
اختیار سازمان باشد تا در صورت امکان موارد مختلف بتواند از آن استفاده کرد قطعاً از قبل اجرای آزمایشی خواهیم کرد
و ساعت برگزاری را اعالم کردیم که از ساعت  5الی  44می باشد تا نسبت به این موضوع اعضای هیأت مدیره نظر خود را
اعالم نمایند .اعالم نتایج را به تفکیک بیان کردیم شیوه نامه و فرایند برگزاری حدود دو یا سه هفته هست که در اختیار
اعضای هیأت مدیره قرار دادیم .تا هر آنچه که آنها به ذهنشان خطور می کند که خدای نکرده مد نظر ما نبوده اضافه
بکنید و یا هر ابهامی که وجود دارد سوال شود تا بتوانیم اگر موافق کلیت این طرح هستند بتوانیم با اخذ مصوبه کار را
پیش ببریم.
مهندس خطبیی :
ضمن تشکر از هیأت اجرایی هر دو بزگوار  ،هم هیأت مدیره ای که نماینده بودند و آقای مهندس رادفرما و بقیه همکاران
که در سازمان این فرایند را اجرا کردند به عقیده بنده یک انقالب و اقدام ارزنده است و باید از استان تهران شروع و ما به
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عنوان الگو در سطح کشور یکبار برای اولین بار مطرح شویم چون همیشه از شهرستان ها به سمت استان تهران سوق
داده می شود االن از استان تهران به سایر استان ها
چند تا موضوع هست که می خواستم خدمتتان مطرح کنم
-

برآورد هزینه انتخابات ما ساالنه حدود دویست میلیون است این عدد برای سازمان چه میزان است ؟
مهندس رادفرما :
ما عدد ذکر نکردیم برآورد اولیه با تمام مجوزها حدود سیصد میلیون با سرس می باشد
مهندس خطیبی :
سرس یکساله یا دائمی
مهندس رادفرما :
سرس دائمی
مهندس خطیبی :
این مورد باید در گزارش لحاظ شود وقتی شما این گزارش را ارائه می دهید اعضای هیأت مدیره باید از میزان
عدد مطلع باشند به طوری که اگر سیصد میلیون تومان هست مطلع باشند که این مبلغ را می خواهند سرمایه
گذاری کنند .

-

در صورت تصویب شیوه نامه به شورای مرکزی برای اظهار نظر ارسال می شود که اعضای هیأت مدیره باید
تصمیم گیری کنند که با توجه به اینکه کلیات موضوع خوب است آیا ipبرای نفری که از استان خارج شده
است تصمیم گیری کنند و تا در هیأت اجرایی مکتوب کنند به عنوان مثال اگر بنده خارج از استان تهران بودم
می توانم رأی بدهم یا نمی توانم ؟ که این هم باید تصمیم گیری کنیم و ذکر کنیم تا مشخص شود

-

بحث شماره تلفن هاست خواهشم این است که بعد از جلسه آن مجموعه ایی که فرمایید اطالعات را چک می
ک ند و می تواند حتی تالیا و ایرانسل را در اختیار ما قرار دهد چون سازمان تأمین اجتماعی سالیان سال مشکل
داشت چون برخی خدمات شامل خدمات محرمانه کشوری می شود که اگر بتواند این خدمات را ارائه دهد که
مشکلی نیست.
مهندس رادفرما :
وب سرویس فینوتک آینده است پیرو جلسات متعدد که بنده هم حضور داشتم
مهندس خطیبی :
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موضوع دیگر اینکه اعضای هیأت اجرایی باید عین  ipامروز تصمیم گیری کنند .موضوع دیگر بسیاری از از
اعضای ما شماره تلفن هایی که در سامانه عضویت سازمان ثبت کردند به نام خودشان نباشد این مورد هم هیأت
مدیره تصمیم گیری کند این مستلزم اطالع رسانی است که باید به اعضاء فرصت داده شود با توجه به بحث
کرونا که دولت می خواست یارانه را زودتر پرداخت کند .صفی در تمام مراکز ایجاد شد تا با مراجعه به مراکز
بتوانند خط جدید دریافت کنند این مورد را هم هیأت مدیره باید یک تصمیم درست بگیرد
اگر هیأت مدیره خواستار چنین اقدامی است باید به همه اعضاء با ارسال پیامک اطالع رسانی کند که هم در
واحد عضویت همه اطالعات عوض شود که این طور نباشدکه فقط برای برگزاری انتخابات از اعضاء چنین
درخواست کنیم که به عنوان مثال بنده ملزم به دریافت یک خط به نام خودم باشم با توجه به محدودیت ها
برای برخی اعضاء و دچار مشکالت باشند و اینها را از حضور در انتخابات محروم کنیم اگر این تا آیتم هزینه ،
 ipخارج از استان و شماره همراه را امروز هیأت مدیره تصمیم گیری و به این اضافه کنیم این یکی از
دستاوردهای خیلی زیبای هیأت مدیره دوره هشتم خواهد بود.
مهندس رادفرما :
در تبصره  4آمده است  :سازمان باید نسبت به اعالم این موضوع که تنها اعضایی که امکان ارائه رأی بصورت
الکترونیکی دارند که شماره موبایل احزار شده متعلق به خودشان باشد را ،بصورت مداوم و در زمان مناسب قبل
از انتخابات پیشنهاد دو ماه قبل از برگزاری از طریق سایت و پیامک اطالع رسانی کند
مهندس گودرزی :
موضوعی در این تبصره  7بود و آن اینکه ما در زمان برگزاری مجمع دوره اول برگه رأی گیری برخی اعضاء در
اختیار برخی دیگر قرار گرفت به طوری که نشان داده شد که کی چه رأی داده است مثبت یا منفی
آیا در اینجا هم این مورد در نظر گرفته شده است دسترسی به  ipآدرس  ،شماره همراه و حتی نحوه رأی
دادن افراد داریم .این در ارتباط با رأی ها به چه صورت است به صورت مخفیانه و مشخص نباشد و در اختیار
قرار نگیرد مانند یکی از مواردی که در حالت کاغذی است به این صورت است که بنده به آن شکلی که تمایل
دارم رأی می دهم آیا در اینجا چنین چیزی در نظر گرفته شده است.
مهندی رادفرما :
منظورتان کدام انتخابات است ؟
مهندس گودرزی :
در مجمع
مهندس رادفرما :
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ال ثابت نشد
هیچ وقت این موضوع ثابت نشده است یک ادعای شد ولی اص ً
مهندس گودرزی :
در بحث توکن ها ظاهراً چنین اتفاقی رخ داد
مهندس رادفرما :
مطلع هستید که امکان جا به جایی توکن ها هست قطعاً یک نفری حتی اگر رأی کاغذی هم داشته باشید اگر
بخواهیم در این خصوص تجسس کنیم ممکن است اثر انگشت یا موارد دیگر هم وجود داشته باشد
یک نفری که قطع ًا آن فرد رئیس سازمان است می تواند از سیستم رأی گیری گزارش بگیرد ولی این امکان تا
قبل از پایان رأی گیری به صورت کد گذاری شده برای هیچ احدی وجود نخواهد داشت
مهندس گودرزی :
سوالم را به این ترتیب مطرح کنم در واقع آیا گزارش گیری مبنی بر این هست که فرد نشان می دهد که این
فرد به چه اشخاصی رأی داده است یا همین موردی در سامانه هست ؟
مهندس رادفرما :
هم در روش کاغذی و هم در روش الکترونیکی مشخص است ما اینجا قید کردیم نام نام خانودگی شماره
عضویت ساعت ثبت رأی و  ipهر شرکت کننده رأی را نوشتیم بصورت یک فایل جهت بهره برداری الزم به
هیأت اجرایی بعد از انتخابات تحویل می گردد
مهندس رادمهر :
بعد از انتخابات این اقدام صورت می گیرد درخصوص شکایات باید دسترسی باشد کسی که ادعا می کند که به
عنوان مثال این تعداد رأی داشتم.
مهندس میر جعفری :
سیستمی که بر روی موبایل پیاده می کنید برای ارسال پیامک این خوب است ولی ایرادی که دارد و آن این
است که در روزی که این کار صورت می گیرد ممکن است به دلیل تراکم پیامک ارسال نگردد و یا اینکه عضو
ادعا کن د که کد را دریافت نکردم و پاسخگویی تلفنی هم امکان پذیر نباشد این ها مشکالتی است که یکی از راه
حل هایی آن این باشد که انتخابات را دریک روز برگزار نکنیم .یا دسته بندی رشته ها هر هفته به یک رشته
اختصاص یاید به عنوان مثال هفته اول رشته عمران ،هفته دوم رشته برق و هفته سوم معماری و  ...تا باایجاد
فاصله  ،تراکمی که از سیستم مرکزی یا از سایت برای رأی دهنده ارسال شود تراکم پیدا نکند و مشکل بوجود
نیاید .به عقیده من در ارسال پیامک دچار مشکل می شویم.
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نکته دی گر این است که در ارتباط با این انتخابات سوالم این است اگر بخواهیم رأی محرمانه باقی بماند چه
اقدامی باید صورت گیرد؟
مهندس رادفرما :
شما می تواند هیچ وقت آن آراء را دریافت نکنید ولی اگر فرض ًا کسی شکایت کرد اعالم می کند که بنده نسبت
به آراء مربوطه شکایت دارم باید کسی آراء را دریافت کند و در سیستم الکترونیکی شمارش کند این دسترسی
همیشه به این انتخابات وجود دارد بنده اعتقادی به برگزاری انتخابات آنالین ،الکترونیکی یا دستی ندارم .بنا به
وظیفه خودم باید تمام موارد را اعالم کنم ،در خصوص ارسال پیامک این موضوع نقطه قوت است هیچ وقت
پیامک دچار اختالل نمی شود
مهندس سعیدیان :
ما در بعضی انتخابات ها مورد داشتیم منظورم انتخابات نظام مهندسی نیست در انتخابات دیگر مشاهده شده که
ممکن کسی اعتراض کند مبنی بر اینکه به ان صندوقی که رأی دادم صفر شد خودم که می دانم به این شخص
در این صندوق رأی دادم به هر حال ممکن است با یک درخواست شکایت بااعتراضی مواجه شویم که حتی یک
مقام قضایی بخواهد کنترل کند
مهندس رادمهر :
االن هم می توانیم مصوب کنیم که غیر از موارد شکایت اصالً کدگذاری بازگشایی نگردد در هیأت مدیره مصوب
شود فقط در مورد شکایت و فقط مربوط به همان رشته کدگذاری بازگشایی شود.
مهندس موسوی :
با توجه به اینکه قرار است انتخابات به صورت اینترنتی برگزار شود و مجوز آن هم از شورای مرکزی اخذ گردد
این سواالتی که برای اعضای هیأت مدیره مطرح است قطعاً برای اعضای شورای مرکزی هم مطرح خواهد بود
بنابراین در مصوبه تمام زوایا و ابعادی که برای صحت ،امنیت ،کنترل و نظارت چنین امری که بسیار هم
ارزشمند است با توضیحات بیش از چیزی که مهندس رادفرما فرمودند نیازمند این است که شورای مرکزی
کامالً با یک نگاه باز و روشنی بتواند تصمیم بگیرد
عنوان اینکه انتخابات الکترونیکی باشد در حقیقت مفهوم عامی است ما باید مغز اینترنتی یا وب بیس را مطرح
کنیم
نکته دیگر بحث شماره تماس هر فرد است به هر حال شماره تماسی که فرد برای صدور پروانه در اطالعات
آدرس و تلفن خود درج نموده مالک صالحیت فرد است و آن میبایست مالک عمل قرار گیرد چه به نام فرد
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باشد یا نباشد (خطاب به مهندس رادفرما) تأئیدیه گرفتن از شورای مرکزی وظایف شماست که در مصوبه تمام
موارد باید ذکر شود
مهندس رادفرما :
رمز گذاری عیناً در تبصره  0آماده است دسترسی به اطالعات اخذ شده با رمز گذاری ما درصورت درخواست
کتبی رئیس سازمان از شرکت ارائه دهنده خدمات سرور امکان پذیر می باشد ما به دلیل اینکه نمی دانستیم در
این جلسه رویکرد هیأت مدیره در خصوص انتخابات چیست؟ ذکر شده جامع و عام یعنی الکترونیکی
بنده هر چه که در توانم بود و مطلع بودم در این گزارش آورده ام خوشحال می شوم که نظرات اعضاء هیأت
مدیره را هم جویا شوم.
مهندس فرنیا :
اگر اینکه بخواهیم انتخابات را به صورت دستی برگزار کنیم .آیا می توانیم همان شهریور انجام دهیم ؟ یا با
توجه به موج سوم کرونا به مشکل برمی خوریم با توجه به اینکه خانم مهندس رادمهر فرمودند در غرب آسیا
نداشتیم بعید می دانم در انتخابات مهم به این شکل باشد حتی در آمریکا حضور رأی دهنده در پای صندوق
رأی باید انجام شود که مورد ارزیابی قرار گیرد که حضور و مشارکت رأی دهنده ها به نمایش گذاشته شود اگر
این چیزی است که در انتخابات وجود دارد و توجه کرده باشید درسایت های نظر سنجی اینکه بهترین بازیکن
فوتبال آسیا چه کسی است ؟ کشوری که اینترنت آن خیلی فعال است همه به آن بازیکن ها رأی می دهند و
نظر سنجی معموالً معتبر نیست این یک مقدار موارد حاشیه ای دارد احساسم بر این است طبق فرمایش
مهندس گودرزی امنیت رأی وجود ندارد  ،درخواست کتبی رئیس به معنی است که ممکن است نفر بعدی که
به عنوان رئیس انتخاب می شود از این نحوه عملکرد ناراضی بوده و مشکالت و اتفاقاتی بوجود آید.
و سوال آخر خرید وب سرویس برای ما چه فایده ای دارد در چه انتخابات دیگری می توانیم از آن استفاده کنیم
و مجوز را برای چه مکان هایی داریم؟
مهندس نبی ئی :
میخواهم مطلع شوم آیا ممکن است برای یک نفر پیامک تکرار شود ؟ ده بار درخواست دهم و ده بار پیامک
دریافت کنم.
مهندس رادفرما :
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وقتی یکبار در رأی گیری شرکت کردید سیستم قفل می شود چون بعضی افراد دارای دو صالحیت هستند به طور مثال
در رشته ترافیک و عمران این موضوع مشهود است و سیستم در این مقطع برای یک رشته اجازه رأی می دهد قفل
می شود
مهندس نبی ئی :
درصد حک شدن این سیستم چقدر است ؟
مهندس رادفرما :
انتخابات ما انتخابات مهمی نیست این موضوع در کشوری اروپای شرقی بسیار اتفاق افتاده است.
این که مهندس فرنیا می فرمایند مطلع نیستم که بتوانیم در شهریور انتخابات را برگزار کنیم از این وب سرویس به
عنوان یک اپلیکشن در تمام مجامع عمومی با نظرسنجی می توان استفاده کرد و در انتخابات بعدی می توان از آن
استفاده کرد ،حتی عالوه بر انتخابات گروههای تخصصی انتخابات بعدی هیأت مدیره هم می تواند سوق داده شود.
مهندس الهی فر :
ضمن تشکر از همه دستندرکاران برای انتخابات الکترونیکی ،برخالف فرمایش مهندس موسوی به عقیده بنده مهندس
رادفرما کامل توضیح دادند اقدام اقدام بسیار خوبی است ولی من با فرمایش مهندس فرنیا موافقم قبل از برگزاری
انتخابات الکترونیکی در تمام دنیا افراد سطح سنجی می شوند حاال می خواهیم به استناد موبایل این انتخابات را برگزار
کنیم آنها افراد را دعوت می کنند امضاء می گیرند و بعد مجوز برای آنها صادر می گردد برای رأی دادن
این نکته مهمی است که من اینجا چنین چیزی را مشاهده نکردم من این مدل صحت سنجی را اصال نمی پسندم صیانت
از آراء را بنده به این شکل حساب نمی کنم موارد مختلف هم بسیار مشاهده کردم حتی در موارد دستی هم مشاهده
شده ،تا چه برسد که بخواهیم الکترونیکی انتخابات را برگزار کنیم .متعجبم که به چه دلیل سایر اعضاء می خواهند
چنین مسئولیتی را قبول کنند حتی به عقیده بنده سازمان ظرفیت مناسب هم برای این موضوع ندارد برای این امر
ظرفیت مناسب نداریم .همه به اشکاالت سیستم های الکترونیکی هم واقفیم روزی باالی  44نفر بدون اغراق به بنده پیام
می دهند که چرا وضعیت سیستم الکترونیک سازمان نابسامان است ؟
مهندس کریمی آنچه :
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دو تا موضوع هست که نباید براحتی از آن عبور کنیم اولی ما نمی توانیم مصوب کنیم و ارسال کنیم جهت اعالم نظر به
شورای مرکزی به عنوان یک پیشنهاد رئیس سازمان به عنوان یک الیحه به شورای مرکزی ارسال کند شورای مرکزی هم
تصویب کند و ابالغ کند این کار پسندیده ای است  ،اینکه شورای مرکزی ما این موضوع را مصوب کردیم حال صحه
گذاری کنید دستورالعملی که وزارتخانه صادر کرد تدوین نظام نامه و ابالغ آن با شورای مرکزی است رئیس سازمان
پیشنهاد بدهد این مورد اینکه تصویب کنیم بعد اعالم کنیم که خوب است انشاء ا ..که شورای مرکزی صحه بگذارد این
اصالً امکان پذیر نیست
-

دسترسی به رأی اشخاص موضوع ساده ایی نیست که این شخص چه رئیس سازمان چه عضو هیأت مدیره باشد
این شخص را به عنوان ادمین سیستم نام گذاری کنیم .به هر حال یک شخصی قطعاً وجود دارد که دسترسی
به رأی ها دارد و این کار ،کار پسندیده ای نیست به طوری که شبه ایجاد شود که کارمندان سازمان در مجمع
به این شخص رأی ندادند به آن شخص رأی دادند یا اینکه گفته شود در انتخابات گروههای تخصصی به ا لیست
Aرأی نداند به  Bلیست رأی دادند.
مهندس خطیبی :
پیرو فرمایش مهندس کریمی آنچه من کلیات فرمایش شما را قبول دارم ولی هر نوع تغییری مستلزم یک سری
سختی ها است تغییر کردن ما انسان ها سختی های مضاعفی دارد یادمان باشد اگر بگوییم رئیس مکاتبه ای با
اداره کل و شورای مرکزی کند آن وقت اظهار می کنیم چرا رئیس خودسرانه عمل کرده است یک شیوه نامه در
هیأت مدیره عنوان شده اگر هیأت مدیره در مورد کلیات این موضوع بحث دارد باید به شورای مرکزی ارسال
کنیم شاید در شورای مرکزی کالً مورد قبول واقع نشد پیشنهادم این است که به رأی گیری گذاشته شود.
مهندس میرجعفری
من مجدد تأکید می کنم اگر می خواهد مصوب شود در یک روز برگزار نگردد ما همه خطاها را در یک روز
جمع می کنیم و این مشکل ساز خواهد شد
مهندس مومنی مقدم :
اگر بخواهیم یک نوآوری و با حرکت به سمت جلو قدم برداریم .نامه نگاری مجدد با شورای مرکزی در واقع توپ
را در زمین شورای مرکزی پرتاپ کرده ایم اگر قبول داریم و میخواهیم که انجام شود به هرحال نطقه نظرات و
باگ ها و مشکالتش بررسی شود.
اگر قبول نداریم و می خواهیم به شوراب مرکزی واگذار کنیم تأخیر یک ماهه یا دو ماهه خیلی موثر نیست
دوستان زحمت کشیدند ما اعتماد کردیم به هیأت اجرایی این کار کار خوبی است با توجه شرایط فعلی جامعه
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ال منطقی است که باید
با توجه به موضوع کرونا معلوم نیست بعداً در چه شرایطی باشیم بعضی از ایرادات کام ً
برطرف شود و شروع کنیم.
مهندس سعیدیان :
این موضوع را جمع بندی کنیم تا به یک نتیجه برسیم.
مهندس تیموری :
نیاز به اصالح دارد
مهندس رادفرما :
در انتها یک نکته عرض می کنم اعضای محترم هیأت مدیره تصور می کنند که آراء شان در انتخایات هیأت
مدیره در دسترس نبود تمام سیستم الکترونیکی انتخابات وزارت کشور قابل رصد کردن است و همه مطلع
هستند که چه شخصی به چه کسی رأی داده است
مهندس فرنیا:
در انتخابات اینکه چه تعداد مهندس چند نفر پای صندوق رأی حضور می یابد .بنده یا هر عضو هیأت مدیره به
ناظر بر صندوق ها هستیم یک برآوردی داریم نگرانی وجود دارد اینکه تنها توسط رئیس سازمان موافق نیستم.
از هیأت مدیره باشد .با توجه به تغییر ریاست سازمان ممکن است درخواست آمار آراء توسط ریاست قبلی
درخواست شود
مهندس کریمی آنچه :
ادمین هم باشد همین مشکل را داریم
مهندس رادمهر :
برای این کار هر کسی مد نظر هیأت مدیره است پیشنهاد بدهید.
مهندس سعیدیان :
با توجه به گذشت زمان و عدم رأی ادامه این بحث را به جلسه بعد موکول کنیم.
مهندس تیموری :
بعد از تکمیل و اصالح فرایندها در جلسه بعد مطرح شود .این فرایند با شیوه نامه و نظام نامه چه فرقی دارد ؟
فرایند دیگر مقدمه و توضیح ندارد.
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