سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

بسمه تعالی
خالصه مذاکرات نود و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 00/10/10

جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور :
دکتر شکیب:
 -1درخصوص نامه ای که آقای عبدی برای آقای مهندس محبت خواه ارسال نموده پرونده دو میلیارد و چهارصد
میلیون تومانی مواردی را ارائه می نمایم که سه بخش دارد
بخش اول :در خصوص شرکت طرح آبادی نو هست که چقدر از مبلغ واریزی مانده و چه اقداماتی برای این موضوع انجام
شده است .بخش دوم :در این نامه خواستند که از کلیه ی اعضای هیأت مدیره نیز شکایت نمایند سکوت ما یعنی ماهم
مقصر هستیم .بخش سوم :گزارشی از اضافه پرداختی های سال  79نیز به صورت مکتوب ارائه نمایید.
 -2در خصوص ساختمان ارغوان درخواست دارم که یک تحقیق و تفحص ویژه از ابتدای قرارداد و مبلغ پرداختی
انجام شود که فرآیند این موضوع به چه شکل بوده که مبلغ قرارداد از بودجه ی سازمان بیشتر است.همچنین
دوستان هیأت مدیره اعالم کردند به چه شکل می باشدکه این موضوع به ریاست و خزانه دار تفویض شده
است؟اعالم شده یکی از بازرسان در فرآیند اجرایی پروژه دخیل بودند.اگر به این شکل هست درخواست دارم
لطفا پیگیری نمایید.
 -3علت تغییر معاونت امور دفاتر را توضیح دهید و اینکه اگر ایشان تخلفی انجام دادند تخلفشان اعالم شود و
همچنین شرح وظایفشان در حوزه ریاست را ارائه نمایید.
مهندس رستم زاده:
الزم است تشکر کنم از ریاست و هیأت رئیسه سازمان و بقیه دوستان در هیأت مدیره بایت اتفاقات خوبی که در سازمان
استارت خورده است مثل :بحث چهارناظره شدن ،صدور فیش های نظارت ،مجریان ذیصالح
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بنده یک سری موضوعات را در سازمان آسیب شناسی نمودم که ارائه می نمایم
 -1بحث اول راجع به مهندسی است که عضو سازمان می شود و بعد از سالها تالش و رسیدن به مرحله ی ارائه ی
خدمات پروانه ی خودش را می فروشد و بجای اینکه از سواد و تجربیات آنها استفاده شود پروانه دست افرادی
می افتد که هیچ اطالعاتی ندارند .پیشنهاد بنده این است براساس ماده  11قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان ما یک راهکاری در این خصوص به وزارت مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی ارائه نماییم.
 -2ساخت و ساز شهرستان های تهران که بسیار بی کیفیت است .در شهر تهران از زمانی که ارجاع کار نظارت
توسط سازمان انجام شد کیفیت ساخت و ساز بسار باال رفت ولی متآسفانه در شهرستان ها ضعیف است.طی
نامه ایی که هشت ماه پیش نماینده وزارت راه و شهرسازی اعالم نومدند  %56کاهش کیفیت ساخت و ساز در
شهرستان ها را داشتیم.درخواستم دارم که نظارت و بازرسی وِیژه در ساخت و سازهای شهرستان ها داشته
باشیم.
مهندس فرنیا:
بازرس سازمان طی نامه ای به ریاست و رونوشت به اعضای هیأت مدیره درخواست برگزاری مجمع فوق العاده نموده اند
که این پیشنهاد بازرس برای برگزاری مجمع جزء موارد قانونی می باشد .لطفا این موضع در جلسه هیأت مدیره مطرح
شود.
مهندس رادمهر:
اعضایی که بصورت آنالین در جلسه حضور دارند آقایان مهندس مومنی مقدم  ،مهندس اصغری ،مهندس اکبریان راد و
مهندس میرجعفری هستند.
مهندس آمری نیا:
ظاهراً سایت سازمان در این تعطیالت قطع می باشد یک سر ی افراد می خواهند ثبت نام کنند یا نقشه آپلود نمایند و
یا کارهای دیگر که این موضوع ممکن است بعد از تعطیالت صف طوالنی را ایجاد نماید لطفا پیگیری شود.
مهندس سعیدیان:
سایت سازمان غیرفعال ن می باشد فقط مراجعه حضوری نداریم و تمام کارها بصورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می
شود .بنده این موضوع را مجدد پیگیری می نمایم.
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امور جاری :
مهندس سعیدیان :
در وهله ی اول به دلیل اتف اق خوبی که امروز در سازمان رقم خورد از تمامی شما عزیزان تشکر می نمایم موضوع مهم
صدور فیش های خدمات مهندسی که از امروز در سازمان عملیاتی شد فقط با حمایت و کمک شما دوستان انجام شد
که انشاهلل به حمایت شما عزیزان بتوانیم این موضو ع را در سازمان تثبیت و گسترش نماییم .طبق تفاهم نامه مورخ
 77/56/11تقریباً عمده ی خواسته های سازمان که در آن تفاهم نامه داشتیم عملیاتی شد به غیر از امضاء دیجیتال که
انشااهلل اگر امروز برسیم با پیشنهادی که معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دادند این موضوع را هم شروع نماییم و وارد
فرآیند اجرائی شدنش شویم .تفاهم نامه ی دوم نیز در ماه جاری عملیاتی می شود که در حال رایزنی با پشتیبان
سامانه ها هستیم .یک کارگروه مشترکی هم مقرر شد تشکیل شود که این کارگروه از هفته ی گذشنه شروع بکار خود را
آغاز نموده است و موضوعات تفاهم نامه بخصوص تفاهم نامه ی دوم را رسد می کند.
 -1در ارتباط با نامه ی آقای عبدی به اطالع دوستان برسانم که این نامه هنوز بدست ما نرسیده است و ما در
فضای مجازی این نامه را رویت کردیم هرچند آقای عبدی بصورت شفاهی با بنده صحبت کردند .برداشت خود
بنده از این نامه این است که این موضوع به انسجام ما در هیأت مدیره بر میگردد و اگر ما انسجام خوبی داشته
باشیم شاهد این اتفاقات نمی باشیم .با ت وجه به مذاکراتی که انجام دادیم این موضوع در حال رفع می باشد و
بنده مشکل جدی در این زمینه نمی بینم .بخش بیشتری از این پرداختی ها را خودشان واریز نموده اند و تا
این هفته بخش قابل توجه دیگری هم بر میگردد و یک میلیارد دویست از این مبلغ باقی مانده که در یک هفته
ی آینده مبلغ بیشتری واریز می شود.
 -2در خصوص موضوعاتی که در سال 79اتفاق افتاده چون بحث سیستم  BIBو شبا هم اضافه شده است نمی
توان گفت که اصال مشکلی وجود ندارد چون بخشی از این سیستم در اختیار سازمان است و بخش دیگرش در
اختیار سیستم بانکی کشور است .سازمان با توجه به تغیراتی که در الگوریتم شبا انجام دادیم مشکالت شبا را به
صفر نزدیک نمودیم.شاید موضوع شبا را در به درگاهی که در بانک ملت ایجاد نمودیم انتقال نماییم.
در ارتباط با سال  79و سالهای دیگر هم این موضوع کم و بیش وجود داشته و در تراز های هرساله هم آثاری از این
مشکالت نشان داده می شد ولی مثل امشال موضوع واضح بود خیلی توجه نمی شد.بنده دستور دادم که آمار دقیق
را بررسی نمایند و شکتها و نفراتش را کنترل نمایند ولی فرآیند به شکلی بوده که اگر شرکتی پرداختی داشته باشد
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صفر می شده است .بنده این موضوع را پیگیری می نمایم و گزارش آن را به هیأت مدیره و دستگاه های نظارتی
ارائه می نمایم
 -3بحث پروژه ی ارغوان هم سازمان طبق مصوبه ی اولین جلسه ی سال دوم هیأت مدیره عمل نموده است و هیچ
قدمی خارج از چارچوب مصوبه و قانون برنداشتیم .در تمامی موارد از انتخاب مشاور و پیمانکار کمیسیون و
معامالت سازمان حضور داشته است و مناقصات و فرخوانی که برگزار کردیم را تأیید نمودند .قرارداد هم امضاء
شده است و طی روزهای آینده تحویل زمین انجام می شود و عملیات اجرایی آن هم استارت می خورد.
 -1موضوعاتی که در خصوص چهار ناظره شدن است هم بنده در خصوص افزایش تعداد کار در دفاتر با آقای
مهندس عبدی صحبت کردم و ایشان هم استقبال کردند .انشااهلل پیگیری میکنیم تا انجام شود.
 -6راجع به بانک شهر هم مشکل تا حدودی حل شده است و در زمان معین گزارش آن داده می شود.
 -5در خصوص بازرسی در شهرستان ها نیز در طبقه سوم سازمان یک واحد بازرسی با یک مسئول مجزاء جدیداً
شروع بکارش را آغاز نموده است و در همبن مدت هم با کنترل های انجام شده بازخورد خوبی داشته است.
مهندس رضوی:
امروز آقای مهندس خطیبی نکته ای را درخصوص جلسه فردای شهریگ توی گروه مجازی هیأت مدیره گذاشتند لطفا
یک توضیحی راجع به برنامه ی زمانبندی آن ارائه نمایند.

مهندس خطیبی:
پیرو جلسه ای که در هیأت مدیره بود و گزارش شهریگ را ارائه نمودیم و همکاران عزیز هم در گروه های مختلف در
هفت رشته گزارش را ارائه نمودند.
شورای مرکزی کمیته راهبری مبانی تعرفه را برای دوره ی جدید شورای مرکزی انتخاب کردند و آقای مهندس خرم
رئیس شورای مرکزی ابالغیه ها ره به سراسر کشور ارسال نمودند و اعضای کمیته راهبری مشخص شد و طبق تفاهم با
شرکن شهریگ برای ن شد که استان تهران ظرف دو هفته و شوری مرکزی نیز ظرف دوهفته موضوعات را جمع بندی
نماید برای اینکه ما بتوانیم از این مدت زمان یک ماهه حداکثر استفاده را انجام نماییم در شورای راهبری مقرر شد
جلسه ای مشترک با حضور استان تهران و گروه های تخصصی شورای مرکزی که بازوان مشورتی شورا هستند تشکیل
شود که اولین جلسه فردا تشکیل می شود یک برنامه زمان بندی نیز در گروه (مجازی)هیأت مدیره قرار دادیم که
دوستان می توانند با کاربری و رمز خود وارد شوند .هفته ی دیگر جلسه دوم و نهایی تشکیل می شود و استان تهران
4

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

موضوعات را جمع بندی نما ید و بعد از تصویب و امضاء هیأت مدیره استان تهران سریعاً برای شورای مرکزی ارسال
نماید.
مهندس صابر:
در مورد پرداخت های حق الزحمه ی مهندسان سرویس های مالی سازمان اتوماتیک نمی باشد و نیمه دستی انجام می
شود .بنده طی یک نامه ای به ریاست سازمان درخواست نمودم که سرویس های مالی سازمان بازنگری شود و باید
سرویس های مالی کامالً اتوماتیک باشد که خطا کمتر شود و در جهت امنیت و کنترل این کار ضروری است.
بطور مثال ناظر درخواست ت مدید را در سامانه خودش برای سازمان ارسال می کند این درخواست برای مالک با شناسه و
قبض پیامک می شود .ممکن است ناظر درخواست تمدید را چندین بار تکرار نماید و هر بار برای مالک پیامک ارسال می
شود .موردی که ما برخورد کردیم مالک دوبار پرداخت وجه را انجام داده بود .وقتی این واریزی انجام می شود پروسه
صادر شدن سند نیز دستی انجام می شود که این موارد باید سیستمی شود.
مهندس سعیدیان:
 -1موردی را یکی از دوستان اشاره کردند که سازمان یکی از بازرسان را هم وارد فرآیند اجرائی پروژه ارغوان
نمودیم .سازمان طی یک نامه ای به بازرسین محترم سازمان درخواست نمودیم که در فرآیند اجراء به عنوان
بازرس نظارت داشته باشند و همچنین خواستیم که یک نماینده در موضوع خرید دفاتر و یک نفر هم در
موضوع ارغوان معرفی نمایند که معرفی نیز نمودند .خواستیم به اطالع دوستان برسانم که همچنین اتفاقی
نیوفتاده است.
 -2ما تیمی را در سازمان مستقر نمودیم که آنها با همه ی شرکتها و افراد حقیقی که از شناسه ملی سازمان در
پرونده های خود استفاده کردند مذاکره و مکاتبه کردند و مبلغ سال  71که حدود هفت میلیارد تومن بود
نزدیک شش میلیارد آن را صفر کردند به این ترتیب بقیه سالها نیز مشکلشان رفع شده است و تعدادی نیز
هرچقدر مذاکره و مکاتبه نمودیم حاضر به انجام این کار نشدند و طبق پیشنهاد واحد حقوقی سازمان کلیه
خدمات سازمان را برایشان غیر فعال و بالکشان کردیم .تا مشکلشان رفع شود.
مهندس صابر:
بنده چند روز پیش موضوعی را در فضای مجازی خواندم که نوشته بود سازمان مجدداً ملکی را وثیقه گذاری نموده است
خواستم به اطالع برسانم این مشکالت مالیاتی سازمان مربوط به سالهای گذشته می باشد.
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دکتر شکیب:
درخواست بنده این است که تحقیق و تفحص ویژه راجع به قرارداد ساختمان ارغوان انجام شود.
مهندس رادمهر:
بند ه چون نماینده هیأت مدیره در کمیسیون معامالت هستم نیز این درخواست را دارم که همین امروز یک تیمی برای
تحقیق و تفحصص پرژه ی ارغوان انتخاب نماییم.
مهندس سعیدیان:
امروز موارد مهمی در دستور داریم انشااهلل ظرف یکی دو جلسه ی آینده این موضوع را عملیاتی می نماییم.

وارد دستور می شویم:
مهندس سعیدیان :
با توجه به صحبت هایی که راجع به تراز شده است وارد رآی گیری می شویم که اگر رآی نیاورد از دستور خارج می
نماییم .موضوع از همه لحاظ شفاف شده است.بحث شناسنامه فنی و بقیه ی اصالحات هم انجام شد .به این ترتیب وارد
رآی گیری می شویم.
مهندس رستم زاده:
یکی از مهمترین وظایف هیأت مدیره سازمان براساس ماده  16قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب تراز است
که با توجه به عدم تصویب تراز سازمان الرأس می شود .معافیت های مالیاتی سازمان حذف می شود و سازمان  %25هم
جریمه می شود خواستم دوستان این موضوع را در نظر بگیرند.
مهندس سعیدیان:
ابتدا دوستانی که بصورت مجازی در جلسه حاضر هستند رآی گیری را آغاز می نمایند.
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آقایان :مهندس خرم ،مهندس مومنی مقدم ،مهندس اصغری و مهندس تیموری آنالین هستند و سه نفر رأی دادند.
13نفر هم در جلسه حضور فیزیکی دارند.
دکتر لطفی پور:
طبق بند  13ماده  16قانون وظیفه ی تأیید تراز به عهده هیأت مدیره است و آن کسی که می تواند تراز سازمان را
بررسی و تصویب نماید مجمع عمومی سازمان است و این کاری را که اعضای هیأت مدیره باید انجام دهد صرفاً تأیید تراز
است و اشتباهات و مشکال تی که در تراز است را هیأت مدیره باید بذذیرد و در مجمع عمومی ارائه نمایند .و موضوع تأیید
نشدن تراز را به شورای مرکزی اعالم می نمایید باید استناد قانونی نیز ارائه نمایید.در صورتی می توانید به شورای مرکزی
ارسال نمایید که بعد از دوبار اصالح در مجمع عمومی رآی نیاورد.
وظیفه هیأت مدیره تأیید تراز می باشد و در خصوص اشکاالت باید هیأت مدیره پاسخگو باشند .هیأت مدیره در مقام
بررسی و تصویب تراز نیستند.
مهندس سعیدیان
رآی گیری تراز را انجام می دهیم
تراز سازمان با  21رآی موافق از  21رأی تأیید شد.
مهندس سعیدیان:
دوستان اگر موافق باشند امضاء دیجیتال را در دستور بیاوریم لطفا رأی گیری انجام شود.
موضوع امضاء دیجیتال با  21رآی موافق از  21نفر در دستور جلسه قرار گرفت.

معاونت برنامه ریزی و سیستم ها:
امضاء دیجیتال یک تفاوت جدی با امضاء الکترونیک دارد که بصورت رمزگذاری در سطح کشور استفاده می شود.
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ویژگی های امضاء دیجیتال :محرمانگی ،یکذارچگی  ،اصاللت و انکار ناپذیری
دالیل استفاده از امضاء دیجیتال برای سازمان -1 :ارتقاء سطح امنیت ورود کاربران به سامانه ها  -2امکان ارتباط
سیستمی با سامانه های شهرداری تهران  -3امکان حذف گواهی امضاء  -1امکان ارتباط سیستمی با سازمان ها و ادارات
دولتی.
سازمان یک تفاهم نامه ای را با شهرداری در تاریخ  11مردادماه منعقد نمودند که سازمان در آن تفاهم نامه متعهد شد
در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دولت الکترونیک و به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات فنی و مهندسی
و صدور پروانه و گواهی ساختمانی با استفاده از همکاری و ظرفیت نرم افزاری شهرداری تهران ،تا تاریخ 77/51/35
اقدامات الزم را جهت اخذ و فعالسا زی امضای الکترونیکی کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار و نیز مرتبط با فرآیند
صدور پروانه بعمل آوردضمناً ارائه هرگونه خدمات مهندسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار بعد از تاریخ مذکور
منوط به فعالسازی امضای الکترونیک خواهد بود.
با توجه به سیاست گذاری نظام صنفی رایانه ای کشور مبنی بر ضرورت اتصال تجارت الکترونیکی به بانکداری الکترونیکی
با استفاده از امضاء دیجیتال و تعیین هویت افراد از آنجائیکه صدور گواهی امضاء اعضا سازمان از طریق مراجع ذیصالح
صورت می گیرد ،این امضاء در سایر مراجع نیز مورد تأیید است بنابراین پیش بینی می شود مورد استقبال اعضاء قرار
می گیرد.
روش های پیاده سازی امضاء دیجیتال در سازمان مهندسی ساختمان استان تهران
روش اول  :در این روش مسئولیت تهیه کلیه پیش نیاز های پیاده سازی امضاء دیجیتال شامل :تهیه تجهیزات و مدیریت
گواهی ،توزیع توکن بر عهده سازمان می باشد
مزایای روش اول  :امکان ارائه توکن و خدمات مربوط به امضاء دیجیتال به اعضا از طریق مراجعه به سازمان نظام
مهندسی
مشکالت روش اول :عدم رسمیت گواهی و امضا صادر شده توسط سازمان در سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط ،هزینه
باال ،هزینه جهت پشتیبانی و نگهد اری و تعمیر تجهیزات سخت افزاری بصورت مستمر و دائمی.صرف هزینه جهت
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مراجعه به سازمان ،ساماندهی مراجعه اعضا به سازمان جهت پاسخگویی در خصوص اشکاالت احتمالی گواهی و توکن
صادر شده.
روش دوم :صدور گواهی امضا الکترونیک روی کارت های هوشمند عضویت اعضا حقیقی و استفاده از سایر امکانات بالقوه
کارت های هوشمند.
الزامات و نیازها  :تجهیز سامانه عضویت و صدور کارت به امکان صدور گواهی معتبر از طزیق وب سرویس شرکت
پیمانکار ،تهیه کارت خوان با امکان اتصال  USBبه کامذیوتر و لب تاپ ،خرید ماژول  ،SDKتجهیز سامانه های سازمان
به امکانات زیر ساخت کلید عمومی امضا دیجیتال ،آموزش اعضا در خصوص نحوه استفاده از امضاء دیجیتال ،الزام جهت
ثبت امضاء دیجیتال با کارت هوشمند عضویت ،اختصاص پرسنل واحد عضویت جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی.
مزایای روش دوم :امکان ارائه کلیه خدمات از طریق کارت عضویت ،از آنجائی که گواهی صادرشده توسط سرویس مورد
تایید مرکز ریشه صادر می گردد بصورت کشوری مورد تأیید است ،هزینه تبدیل کارتهای عضویت به کارت هوشمند با
قابلیت ثبت امضاء دیجیتال از تهیه توکن و ملزومات آن کمتر است ،سهولت بیشتر از نظر صدور و ابطال گواهی ،در
اختیار ب ودن پنل مدیریت صدور و ابطال در سازمان ،امکان بهره گیری از گوشی های هوشمند یا تبلت با قابلیت ، NFCt
امکان اتصال کارتهای هوشمند به گوشی موبایل از طریق مبدل ،OTG
با توجه به اینکه اعضا حقوقی کارت عضویت هوشمند ندارند باید پیش بینی های الزم جهت صدور کارت جدید انجام
شود.
روش سوم :صدور گواهی امضاء دیجیتال و تهیه توکن توسط دفاتر رسمی و پیشخوان دولت صادر می گردد و مراحل
ذیل توسط سازمان انجام می شود.
خرید ماژول  ، SDKتجهیز سامانه های سازمان به امکانات زیر ساخت کلید عمومی امضاء دیجیتال ،اعالن عمومی به اعضا
جهت مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر رسمی جهت اخذ توکن و امضاء دیجیتال ،آموزش اعضا در خصوص نحوه
انجام امضاء دیجیتال و حفاظت توکن شخصی بصورت فایلهای آموزشی ،الزام تعضا جهت ثبت امضا دیجیتال و استفاده از
توکن ،اختصاص پرسنل واحد عضویت جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی.
مزایای روش سوم :انجام کلیه مراحل صدور گواهی و خرید توکن توسط دفاتر رسمی و پیشخوان دولت ،،از آنجائی که
گواهی صادرشده توسط سرویس مورد تایید مرکز ریشه صادر می گردد بصورت کشوری مورد تأیید است،خرید توکن
شامل امکانات متنوعی مانند :قیمت  ،سرعت و کیفیت سخت افزاری و چند امضاء بودن می باشد که در صورتیکه خرید
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به عهده مهندس باشد انتقادات به سازمان منتفی می گردد ،افزایش سرعت و پیاده سازی امضاء دیجیتال با تمرکز بر
تجهیز سامانه.
روش سوم در فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران پیاده سازی شده است
ارائه توضیحات از پاورپویت پیوست
مهندس خطیبی:
سه روش ارائه شد که روش اول هفتصد میلیون بخش خصوصی می باشد.
روش دوم پانصد میلیون روی کارت عضویت انجام می شود و روش سوم که با شصت میلیون کلیه دفاتر و ادارات دولتی
بدون خرید توکن و هزینه ی زیاد انجام می شود آیا این روش با این مبلغ می تواند با بخش خصوصی رقابت نماید؟
معاونت برنامه ریزی و سیستم ها  :در روش سوم سازمان چهل و پنج میلیون برای امکانات هزینه می نماید وپانزده
میلیون هم برای خرید ماژول هزینه می شود .ولی در روش اول همه ی تجهیزات را سازمان تهیه می نماید حتی نیاز به
یک تیم مستقر در سازمان برای پشتبانی داریم.
مهندس کریمی آنچه:
به نظره بنده روش اول وجود ندارد چون نوشته شده عدم رسمیت گواهی امضاء صادر شده توسط سازمان در سایر ارگان
ها و نهاد های دولتی.
هدف ما از امضاء دیجیتال این است که سیستم توکن را اجرائی کنیم که رسمیت داشته باشد.
 -1اضافه کردن امضاء دیجیتال به توکن چه مزایایی برای سازمان دارد؟
 -2شرکت پندار کوشک ایمن چگونه انتخاب شده است؟
مهندس سعیدیان:
به دلیل اینکه د ر شهرداری این کار انجام شده طبق تفاهم نامه امضاء شده سازمان الزام دارد که این موضوع را عملیاتی
نماید.
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مهندس صابر:
در خصوص انتخاب شرکت ذکر شده در اینترنت سرچ کنیم بحث امضاء دیجیتال را شرکتهایی که از سازمان تجارت
الکترونیک زیرمجموعه وزارت صنعت مجوز دریافت کرده اند مشخص است که کالً هفت شرکت می باشد که شرکت
پندار کوشک ایمن هم یکی از این هفت مورد است .چون در زمان معاونت وقت برنامه ریزی سیستم ها برای این روش
مبلغ هفتصد میلیون برآور د شده بود باید در دستور جلسه هیأت مدیره آورده می شد که در حال حاضر آقای حسینی
تحقیق کردند و سه روش را مطح نمودند.
مهندس رستم زاده:
بحث امضاء دیجیتال آیا فقط برای گواهی امضاء است یا برای ارسال گزارش های مرحله ای و یا رآی دادن هم استفاده
می شود؟
مهندس فرنیا:
روش اول استناد قانونی ندارد به نظره بنده باید در این موضوع بررسی بیشتری انجام شود.
مهندس آمری نیا:
به نظره بنده خارج از روش امضاء دیجیتال باید دایره کاربردش در سازمان هم بررسی شود.
مهندس سعیدیان:
ما یک تفاهم نامه با شهرداری منعقد نمودیم که بستر ارتباط با شهرداری  ،ارتباط الکترونیک باشد.
به دلیل اینکه این شرکت پندار کوشک ایمن با شهرداری قراردا دارد ارتباط با سازمان راحت تر است و این پشتیبانی در
سازمان هم انجام می شود.
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مهندس خطیبی:
آیا ما همین هزینه شصت میلیون را مصوب نماییم نیاز به به موضوعات و مبلغ بیشتری نمی باشد.

مهندس رادمهر:
با توجه به تفاهم نامه با شهرداری این روشی که شما پیشنهاد دادید با همین مبلغ شصت میلیون انجام می شود ؟ و
مبلغ دیگری نیاز ندارد.
مهندس خطیبی:
پیشنهاد بنده این است که جلسه ای با شهرداری داشته باشید که دلیل اجبار برای امضاء دیجیتال چیست.

مهندس سعیدیان:
دوستان اگر موافق هستن رآی گیری در خصوص تفویض اختیار به هیأت رئیسه انجام شود.

مهندس رادمهر:
برای رأی گیری  16نفر در جلسه هستند 1نفر آنالین با  23نفر رأی گیری را آغاز می کنیم.
آقایان :مهندس اصغری ،مهندس خرم ،مهندس میرجعفری ،مهندس مومنی مقدم ،مهندس راقی ،مهندس اکبریان راد،
مهندس تیموری ،مهندس طاهری آنالین هستند.
موضوع تفویض اختیار امضاء دیجیتال به هیأت رئیسه ،با  11رأی موافق از  23نفر حاضر تایید شد.
13رأی حاضر و 6نفر آنالین
مهندس آمری نیا:
بنده یک موضوعی را در آخر بیان کنم مقرر شد در جلسه قبل بحث پیشنهاد اعطای تسهیالت بانک ها در دستور آورده
شود که متاسفانه هنوز انجام نشده است
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مهندس سعیدیان:
با توجه به اینکه زمان جلسه اتمام یافته است انشااهلل موضوع در جلسه بعد مطرح می شود.
با ذکر صلوات خاتمه جلسه را اعالم می نمایم.
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