بسمه تعالی
خالصه مذاکرات یکصد و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/11/52
جلسه با تالوتی آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید.
مهندس الهیفر:
سرود تهنیت خسرو خجسته نسب

بیا که مژده رحمت رسید و خواند سروش

در آمد آن مَه من با هزار وجد و طرب

هالل ماه رجب شد چو از افق پیدا

که مِهر و مَه ز فروغش به حیرتاند و عجب

ز برج علم ،درخشان ستارهای بدمید

به نام خداوند حکیم و شادباش ایام مبارک حلول ماه فرخنده رجب المرجب ،پیامبر اکرم (صلى اهلل علیه و آله) میفرمایند :رجب ماه بارش
رحمت الهى است .خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو میریزد .به برکت این ماه مبارک و تقارن این جلسه با میالد خوش یمن
امام پنجم شیعیان حضرت محمد باقر (ع) ،و آرزوی سربلندی برای اعضای محترم هیات مدیره ،همچنین تبریک سالروز تولد همکار محترم
جناب آقای مهندس احمد خرم و آرزوی سالمتی و سعادت پایدار برای ایشان در تمامی مراحل زندگی ،عرض سالم و احترام خدمت اعضای
محترم اصلی و علی البدل هیأت مدیره ،بازرسان محترم و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دارم.
یکصد وششمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در تاریخ بیست و پنجم بهمنماه سال یکهزارو سیصد و
نود و نه خورشیدی آغاز میکنیم.
با مطالب پیش از دستور در خدمت آقایان :مهندس گودرزی ،مهندس یگانگی و مهندس نبیئی هستیم .آقای مهندس یگانگی اعالم نمودند که
این هفته صحبت نمیکنند.
همچنین مقرر شد منظمترین فردی که در جلسه حضور مییابند را اعالم نماییم ،آقای مهندس خطیبی به عنوان منظمترین فرد در جلسه
معرفی میشوند.
سخنان پیش از دستور :
مهندس گودرزی:
 -1نظام نامه تاسیس و اداره دفاتر نمایندگی بیش از یک سال است که در دستور هیأت مدیره است و هنوز مصوب نشده است ،لطفاً
رسیدگی شود تا بتوانیم آن را اجرایی نماییم.
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 -2مکاتبات اداره کل راه و شهرسازی استان که یکسری مطالبات و تذکرات داده شده است:


نمایش صف و ارجاع کار روزانه سامانه ماده 33دفاتر نمایندگی که در سال اول با پیگیری مستمر اجرائی شد.



نحوه ارجاع کار در دفاتر نمایندگی سازمان که با وجود مکاتبات مکرر و درخواستهای انجام شده تاکنون ارائه نشده
است.



نحوه فعالسازی و غیرفعالسازی اعضاء در دفاتر نمایندگی که با پیگیریهای مستمر ،شیوهنامه مربوطه تهیه و در دستور
هیأت مدیره قرار گرفته و هنوز طرح نشده است.



مدارک ،مستندات و نحوه انتخاب روسای دفاتر که این موضوع بخشی از نظامنامه دفاتر نمایندگی (موضوع )1است که
همچنان بالتکلیف مانده و با وجود مکاتبات متعدد به نتیجه نرسیده است.



تخلف از مبحث 2مقررات ملی در خصوص نحوه پرداخت حقالزحمه مهندسان ناظر در دفاتر نمایندگی سازمان که مکرراً
از سوی کمیسیون دفاتر مطرح و درخواست گردید این فرآیند اصالح گردد که همچنان از هیأت رئیسه سال دوم دوره
هشتم در انتظار دستور ریاست سازمان برای اجرا مانده است.

در تمام موارد فوق کمیسیون دفاتر درخواستها و پیشنهادهای الزم را طی صورتجلسات و مکاتبات مربوطه به ریاست سازمان ارائه نموده
است.
 -3تفویض اختیار خرید دفاتر نمایندگی و تفویض اختیارات مشابه :در خصوص خرید دفاتر وفق ماده 67آییننامه اجرایی قانون نظام
مهندسی به کمیته خرید دفاتر تفویض شده در حالی که طبق ماده 12نظامنامه معامالتی ابالغی شورای مرکزی سقف مشخصی
برای مبالغ تفویض اختیار در نظر گرفته شده که خرید دفاتر بیشتر از آن است و این بند نظامنامه در مکاتبات بعضی اعضای هیأت
مدیره در خصوص پروژه ارغوان هم مورد اشاره واقع شده است .لطفاً در این خصوص از شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی
استان استعالم و درخواست ارائه طریق گردد و تا زمان دریافت پاسخ ،از اقدامات تعهدآور برای سازمان پرهیز شود.
 -4با هدف وحدت رویه در ارائه خدمات مهندسی در سطح استان و کنترل ظرفیت اعضا ،مجدداً پیشنهاد میشود کارکرد مهندسان در
شهر تهران در ظرفیت مصرف شده آنها در شهرستانها و بالعکس لحاظ گردد.
مهندس طاهری:
 -1در مصوبه پخش آنالین جلسات که در فضای مجازی نیز پخش شده است ،صرفنظر از این موضوع بحثی که در هیأت مدیره مصوب
شد با متن مصوبه کامالً متفاوت است .ما در هیأت مدیره مصوب کردیم که جلسات بصورت آنالین پخش شود و پنج نفر موافق
بودند درحالی که در مصوبه نوشته شده است موافقت نگردید  11رأی مخالف ،موضوعی که مصوب شد با موضوعی که نوشته شده
متفاوت است و دلیل اینکه بنده امضاء نکردم نیز همین موضوع بوده است.
 -2موضوع بعدی سود حسابهای بانکی است که بنده از خزانهدار محترم درخواست دارم که سود حسابها علیالخصوص سود بانک
صادرات را سریعاً تعیین تکلیف نمایند ،چون در جلسه قبل نیز سودی را اعالم نمودند که آیا در تراز نیز آمده است یا خیر؟ که اگر
مشکلی دارد سریعاً اصالح نماییم.
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 -3موضوع بعدی در خصوص اشخاص حقوقی که برای پروژههای باالی  3033متر کار انتخابی انجام میشد و تعدادی شرکتهای
حقوقی  2کار انتخابی گرفتند و تعدادی نگرفتهاند ،از ریاست محترم درخواست دارم تا زمانی که آن تعداد افراد کار انتخابی دومشان
را بگیرند موضوع را از طریق وزارتخانه پیگیری نمایید.
مهندس نبیئی:
برای موضوع کارهای انتخابی که آ قای مهندس طاهری فرمودند ،درخواست دارم یک زمانی برای آن تعریف شود .بطور مثال :اعالم نمایند که
سازمان دو ماه دیگر کار انتخابی هیچ شرکتی را قبول نمینماید ،که شرکتها اگر میخواهند کار انتخابی بگیرند زمان خود را تنظیم نمایند.
 -1خروج از ظرفیت کارهای ارجاعی که مالک اقدام به شروع به کار نمیکند و یعد از یکسال یک حداقل حقالزحمه تعلق میگیرد و
مالک نیز انصراف خود را اعالم نکرده است و زمان طوالنی شده است و در حق ناظران اجحاف میشود.
 -2موضوع بعدی جشن روز مهندس است که اگر دوستان برنامهای برای این روز دارند پیشنهاد بدهند ،پیشنهاد بنده این است که به
مناسبت این روز به مهندسان فعال یک کاله ایمنی با آرم سازمان داده شود که باعث فعال شدن بقیهی مهندسان در مجامع و
انتخابات میشود.
گزارش عملکرد کمیته ایمنی:
-1

برگزاری  33جلسه کاری به صورت حضوری و مجازی از ابتدای فعالیت تاکنون.

 -2تهیه و تدوین راهنمای مقابله با پاندمی کرونا در کارگاه های ساختمانی و دفاتر نمایندگی سازمان.
 -3عقد تفاهم نامه با اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با موضوعیت پایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی.
 -4برگزاری مانور بازرسی ایمنی.
 -0برگزاری جشنواره عکس ساختمان ایمن.
 -7تقدیر از برگزیدگان جشنواره عکس ساختمان ایمن.
 -6فراخوان مقاله تاثیر عصر کرونا با فرآیند ارائه خدمات مهندسی ساختمان.
 -8تقدیر و تشکر از مقاالت برگزیدگان فراخوان تاثیر عصر کرونا با فرآیند ارائه خدمات مهندسی ساختمان.
 -1حضور فعال نمایندگان کمیته ایمنی در جلسات ستاد بحران منطقه یک شهرداری تهران و بحث ،بررسی و ارائه تخصصی در حوزه
ایمنی ساختمان های منطقه یک شهرداری تهران
 -13پایش کارگاههای ایمن در سطح شهر تهران و تقدیر و اهدای لوح سپاس به کارگاههای ایمن.
 -11حضور فعال نمایندگان کمیته در جلسات شورای شهر تهران با موضوعیت آتشنشانی و ایمنی و ارائه نظر کارشناسی.
 -12انجام همکاری و شرکت در جلسات سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران در خصوص ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی
ساختمانهای موجود شهر تهران.
 -13برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با موضوعیت پایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی.
 -14برگزاری جلسات تخصصی در حوزه ایمنی تاورکرینها و برنامهریزی برای برگزاری جلسات آموزشی.
 -10همکاری و هماهنگی با واحد بازرسی خدمات مهندسی سازمان جهت بازدید از کارگاههای ساختمانی.
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 -17تهیه کلیپ و پوسترهای مربوط به حوزه ایمنی ،ترویج جهت آگاهی سازی و انتشار در سایت سازمان وفضاهای مجازی مرتبط با
سازمان.
 -16مشارکت در بازنگری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان باموضوع ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا.
 -18تهیه گزارش از فعالیتها و اهداف کمیته ایمنی و درج آن در پیام نظام مهندسی استان.
مهندس الهی فر:
با گزارش اقدامات جاری سازمان در خدمت مهندس میرجعفری ریاست محترم سازمان هستیم.
امور جاری :
مهندس میرجعفری:
ماه مبارک رجب را خدمت اعضای محترم هیأت مدیره تبریک عرض مینمایم .از آقای مهندس نبیئی بابت گزارش عملکرد کمیته ایمنی تشکر
میکنم.
 -1در هفته گذشته یکی از بزرگترین موضوعاتی که انجام شد ،افتتاح دفاتر پیشخوان دولت بود که بعد از سالها بحث و بررسی راجع
به این موضوع و تفاهمنامه های منعقد شده در این خصوص که عملیاتی نشده بود و با پیگیری و تالش خانم مهندس رادمهر و دیگر
عزیزان این اتفاق میسر گردید .هم اکنون  13دفتر پیشخوان کارهای بخش عضویت سازمان را انجام مینمایند .این  13دفتر به
زودی به بیش از  23دفتر گسترش پیدا میکند که قطعاً باعث رضایتمندی اعضا میشود و بزودی شاهد کاهش تراکم و حضور افراد
در بخش عضویت سازمان میشویم.
 -2در خصوص موضوع خرید دفاتر اقای مهندس ه اشمی نماینده هیأت رئیسه جهت پیگیری و خرید دفاتر معرفی شدند که انشااهلل تا
قبل از عید دفاتر خریداری شود .این بحث به کمیسیون دفاتر و هیأت رئیسه سال قبلی وارد است که باید طبق مصوبه خرید دفاتر را
اجرایی مینمودند .انشااهلل با تالش آقای مهندس هاشمی و کمیسیون دفاتر این موضوع سریعتر به انجام برسد.
 -3بحث توزیع ناهار از هفته پیش با همت خانم مهندس رادمهر اجرایی شد و تا االن نیز بخوبی انجام شده است.
 -4در خصوص جشن روز مهندس باید به اطالع برسانم که امسال جشن و کنسرت به دلیل شیوع کرونا نداریم و بیشتر بصورت
رستوران و یا بازدید از مراکز تفریحی انجام میشود .تالش میکنیم با جذب اسپانسر برای استفاده بیشتر اعضا از امکانات رفاهی و
تفریحی این کار را انجام نماییم.
 -0موضوع خودرو های سازمان نیز در دستور است که انشااهلل بتوانیم تا قبل از عید با توجه به ردیف بودجه این خودروها خریداری شود
همچنین این موضوع نیاز به مصوبه هم دارد که هرچه زودتر انجام شود .روز پنجشنبه نظافت خودروهای سازمان و تعمیر ظاهر انها
انجام شد .موضوع نظافت خودروها نیز بر عهده خود رانندهها میباشد.
 -7موضوع کار انتخابی نیز بنده پیگیر آن هستم که زودتر عملیاتی شود و با چند تا از مدیران نیز مذاکره نمودم که انشااهلل هرچه
سریعتر به نتیجه برسد.
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 -6خبر خوبی که می توانم اعالم نمایم این است که موضوع مجمع سازمان حل شد و شیوهنامه اصالح مجمع که آقای مهندس خرم
زحمت آن را کشیدند که به جای مجمع یک شورا تشکیل میشود تا زمان شیوع کرونا ،که انشااهلل در این مجمع که بصورت شورا
است مصوبات خوبی از جمله ابالغیه حقوق هیأت مدیره و ارکان سازمان را که مطرح مینماییم را مصوب نماییم.

وارد دستور می شویم:
مهندس میرجعفری:
آخرین دستور جلسه هفته گذشته بحث و بررسی تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی (شرکت شهریگ) بود که با توجه به پایان وقت
جلسه قبل رأیگیری انجام نشد و این هفته انجام مینماییم .بنده متنی را آماده کردهام و روی مانتیور برای نمایش گذاشته شده است.
مهندس خطیبی:
به نظر بنده برای قرارداد جاری سازمان رأیگیری نمیشود و باید کار را انجام داد .موضوع شرح خدمات مهندسی به تأیید شورای مرکزی
رسیده و برای وزارتخانه نیز ارسال شده است و وزارتخانه با یک بررسی جزئی  %18مصوبه شورای مرکزی را تأیید کرده و برای نظرسنجی
ارسال نمودهاند .آقای مهندس خرم نیز نامهای ارسال نمودند که تا  28بهمن ماه  11باید نظرات ارسال شود که  33بهمن ماه  11آقای مهندس
خرم باید نظریه شورای مرکزی را اعالم نماید .شرح خدماتی که آقای دکتر شکیب میفرمایند و مکانیک و موضوعات این چنینی و شهرسازی
آقای مهندس خرم باید در شورای مرکزی این اصالحات را انجام دهند .شرح خدمات دست وزارتخانه و شورای مرکزی میباشد ،موضوعی که
در اختیار ما هست و طبق ماده  10قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه است ،ارائه تعرفه خدمات مهندسی است و شرح خدمات
براساس آن انجام میشود .یک قراردادی با شرکت شهریگ توسط ریاست وقت و خزانهدار امضاء شده است و بعد از آن جزء اختیارات رئیس،
خزانه دار ،اعضای هیأت مدیره ،رئیس شورای مرکزی ،دبیر اجرایی و چند نفر از اعضای شورای مرکزی امضاء شده است .ما موضوعات میلیاردی
دیگری نیز در سازمان داریم که پرداخت می شود و نیازی به طرح در صحن هیأت مدیره ندارد .برای این موضوع سه بار وقت هیأت مدیره
گرفته ش ده است و هنوز نیز انجام نشده است .پول شرکت شهریگ باید پرداخت شود و بعد از این شرکت ظرف دو هفته جلسهای با کمیسیون
مبحث دوم بگذارد .ما باید ظرف پانزده روز به شرکت شهریگ پاسخ میدادیم که متأسفانه نامهای ارسال نشده است .بنده امروز مجدد با شرکت
شهریگ صحبت کردم و اعالم کردند که مجدد با کمیسیونها جلسه میگذارند .شما نظریه استان تهران را برای شورای مرکزی ارسال نمایید.
شرکت شهریک اعالم نموده است هر گروهی تغییراتی در راستای مواردی که شورای مرکزی داده است اعالم نمایند بنده آن را عملیاتی
مینمایم .این شرکت آمادگی خود را برای انجام موضوعات اعالم نموده است.
مهندس میرجعفری:
ما کارفرمای این پروژه هستیم و پرداخت کننده پول به این شرکت مشاور نیز هستیم .این شرکت مبنای کار خود را دستورالعملی که آقای
مهندس رجبی در دو سال قبل به آنها ابالغ نموده است قرار دادهاند که دارای نقص است .اگر شما به عنوان هیأت مدیره مصوب مینمایید که
این کار انجام شود بنده نیز تأیید مینمایم .بنده استعالمی از واحد حقوقی نمودهام که متن آن به شرح ذیل میباشد:
0

با عنایت به اینکه شرکت شهریگ در مرحله کنونی درخواست  %43حقالزحمه نموده است و رفع کامنتها را منوط به پرداخت آن %43
میداند ،پیشنهاد میگردد با دقت قرارداد مطالعه شود که آیا میتوانیم  %23را االن پرداخت نماییم و  %23مابقی را بعد از اصالح کامنتها
پرداخت نماییم ،لطفاً موضوع بررسی حقوقی شود.
جوابیه واحد حقوقی سازمان :با عنایت به قرارداد منعقده فیمابین  ،پرداخت  %43مبلغ قرارداد پس از انعقاد قرارداد (در قبال اخذ چک ضمانت
از سوی مشاور) بالمانع میباشد .لیکن ارائه گزارش و مستندات و مبانی قیمتگذاری منوط به پرداخت این مبلغ نیست و مشاور موظف به ارائه
آن طی  3روز کاری پس از ابالغ الحاقیه قرارداد میباشد .حال با عنایت به موکول کردن ارائه گزارشات و اعمال و اصالح توضیحات به بعد از
پرداخت  %43اولیه توسط شرکت مشاور ،پیشنهاد پرداخت  %23اولیه در ابتدا و پرداخت  %23پس از اعمال موارد موردنظر سازمان و ارائه
گزارشات به شورای مرکزی و سازمان تهران در جهت حل و برونرفت از این وضعیت منطقی به نظر میرسد.
به نظر بنده این موضوع به رأیگیری گذاشته شود.
مهندس موسوی:
موکول نمودن پرداخت به رفع کامنتها با توجه به ضمانتهایی که داده میشود موضوعیت زیادی ندارد .به نظر میرسد شرکت شهریگ
آمادگی پذیرش هر نوع کامنتی را دارد .آنچه حائز اهمیت است یک شرح خدماتی خوب براساس پیشنهادات سازمان را شرکت شهریگ بتواند
به خوبی انجام دهد.
مهندس صابر:
عالوه براینکه شما بحث پرداخت را میفرمایید ،لطفاً توضیح دهید که بعد از پرداخت چه اتفاقی میافتد و اتمام قرارداد چه تاریخی است و با
انجام ان به چه نتایجی میرسیم .لطفاً این موضوعات توضیح داده شود.
دکتر شکیب:
درخواست دارم آقای مهندس خطیبی از شرکت شهریگ نیز درخواست نمایند که این کامنتها را رفع نمایند.
مهندس رضوی:
در شورای مرکزی یک مصوبه داشتیم و مقرر شد رشتههای مختلف یک نماینده داشته باشند ،و فقط صحبت استان تهران نیست و باید یک
هماهنگی در کل کشور انجام شود و با توجه به زحمتهایی که در چند ماه پیش آقای مهندس خطیبی انجام دادند و سلسله مراتبی تعیین
شد ،درخواست دارم آقای مهندس خطیبی این موضوع را مجدد بررسی کنند که یک هماهنگی در هفت رشته در شورای مرکزی انجام شود که
هم بحث پرداخت و هم بحث خروجی برای کل کشور را در کنار هم داشته باشیم.
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مهندس کریمیآنچه:
بحث پرداخت  % 43نیاز به مصوبه هیأت مدیره ندارد ،یک قراردادی منعقد شده است .آیا این قرارداد مصوبه هیأت مدیر دارد؟ بله دارد .پس
رقم پرداخت باید انجام شود .به نظر بنده مصوبه را به این شکل بنویسیم ،پرداختهای شرکت شهریگ طبق قرارداد انجام شود و شرکت
شهریگ موظف است نظرات رشتههای هفتگانه را رفع نماید.
مهندس فرنیا:
به نظر بنده نیز نحوه پرداخت ربطی به طرح موضوع در جلسه هیأت مدیره ندارد .حتی عنوان موضوعی که آقای مهندس خطیبی ارائه کردند
ربطی به موضوع پرداخت ندارد .در دوره آقای مهندس طاهری تفویضی انجام شد و شما همچنان پیرو آن تفویض در جایگاه ریاست سازمان
میتوانید اقدام نمایید .اگر پرداختی منوط به این است که  % 43در قبال انجام خدمات است که موضوع دیگری است .اگر طبق قرارداد زمان
مهندس سعیدیان است پس باید پرداخت انجام شود .بنده نظرم را شفاف میگویم ،میخواهیم که این کار انجام نشود.
مهندس مومنی مقدم:
بارها راجع به این موضوع بحث کردیم و قرارداد نیز بسته شده است و بعد از قرارداد الحاقیهای انجام شده است .اگر هیأت رئیسه فعلی با
الحاقیه قرارداد مشکل دارند و نیاز به مصوبه دارند ،موردی نیست ،موضوعی که الزم است را مصوبه بگیرد .به نظر بنده پرداخت الزم است تا
موضوع ادامه پیدا کند .شورای مرکزی تکلیف خود را مشخص کرده است .در صحن شورا هفت نفر نماینده در هفت گروه را مشخص نموده
است و به محضی که از استان تهران به شورا ارسال شود نمایندگان تفویض دارند و میتوانند برای وزارتخانه ارسال نمایند .شرط اقدام راجع به
ضمانت نامه شرکت شهریگ درج کامنت نیست که در بند (ج) آورده شده است ،اگر نتواند از وزارتخانه مصوبه مبانی را بگیرد کارفرما میتواند
ضمانتنامه را عودت بدهد .اگر می خواهیم کار انجام شود باید تالش نماییم تا انجام شود و اگر نقص دارد باید رفع نماییم %43 .طبق وظیفه
قراردادی پرداخت شود و بعد موضوعات را جلو ببریم.
مهندس خطیبی:
قراردادی بسته شده و باید طبق آن پرداخت انجام شود .مگر قراردادهای دیگر ما مثل ارغوان ،بندهای آن در صحن هیأت مدیره مطرح شده
است .شرکت شهریگ بعد از امضای الحاقیه این قرارداد با هفت نفر از اعضای هیأت مدیره ،رئیس شورای مرکزی ،نماینده شورای مرکزی و دبیر
شورای مرکزی از تمام شکایات قبلی خود صرف نظر مینماید و ظرف  3روز اسنادی که میخواهید را ارائه میدهد که ظرف  24ساعت این
اسناد را ارائه داده است.
ادامه توضیحات از روی پاورپوینت پیوست
مهندس میرجعفری:
بنده به عنوان عضو هیأت مدیره در رشته مکانیک صحبت مینمایم نه در جایگاه ریاست سازمان:
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 -1افرادی که امضاء نمودند از رشته مکانیک نبودهاند و شما آزاد کردن  %43حقالزحمه این شرکت را منوط به تأیید وزارت راه و
شهرسازی نمودید .حذف بخشی از خدمات نظام مهندسی رشته گاز خیانت به بخشی از مهندسان و اعضایی که در این تفاهمنامه
نبودهاند ،است.
 -2بنده اعالم مینمایم که واحد حقوقی ما نیز قبول نمودهاند که  %23حقالزحمه االن و  %23مابقی آن بعد از رفع کامنتها انجام
شود.
شما درخواست نمودید که موضوع در جلسه هیأت مدیره مطرح شود .چرا  %43حقالزحمهای که ما پرداخت میکنیم ،دستور آزادسازی
ضمانتنامه آن را باید شخص دیگری بدهد.

مهندس طاهری:
همین موضوعی که توی این مصوبه نوشته شده است را شما می توانید از اختیارات خود به عنوان ریاست سازمان استفاده نمایید و به شرکت
شهریگ ابالغ نمایید و همچنین نظرات هر رشته را نیز طی نامهای مکتوب ارسال نمایید و  %43حقالزحمه را نیز آزاد نمایید و دیگر نیازی به
مصوبه هیأت مدیره نیز ندارد.
مهندس میرجعفری:
این کاری که انجام شده است خالف و به ضرر مهندسان است.
مهندس رادمهر:
با توجه به اینکه در دو جلسه وقت زیادی از اعضای محترم هیأت مدیره گرفته شده است و آقای مهندس خطیبی و دوستان نظرات را ارائه
دادند ،در حال حاضر خیلی دیر است که به این نتیجه برسیم که باید در هیأت مدیره مطرح می شد و یا خیر و یا به هیأت رئیسه ارسال شود،
همان روز اول باید این موضوع را مطرح مینمودیم .بهتر است االن این موضوع به رأیگیری گذاشته شود.
مهندس فرنیا:
موضوع جلسه بررسی و تصمیمگیری و تعیین مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی (شرکت شهریگ) است .این مصوبهای که میخواهیم انجام
دهیم منطبق با دستور جلسه نمی باشد .شما باید نقطه نظرات اعضای محترم هیأت مدیره را راجع به موضوع بشنوید و براساس آن مصوبه را
بنویسید .این متن مصوبه نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره نیست.
مهندس سعیدیان:
سازمان قراردادی را منعقد نموده است .اگر شما قصد ندارید آن را انجام دهید یک مصوبه بگیریم .اگر میخواهید طبق قرارداد انجام شود نیازی
به مصوبه هیأت مدیره ندارد .تمام موضوعاتی که شما مطرح نمودید در قرارداد وجود دارد .این الحاقیه قرارداد دوم است.
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مهندس میرجعفری:
نظر بنده این است که این موضوع از دستور خارج شود .اگر هیأت مدیره اعالم نماید که پول پرداخت شود حداقل نظام تهران نظر خود را اعالم
نماید و برای آزادسازی چک ضمانت نظام تهران نظر بدهد.
مهندس تیموری:
یک قراردادی را هیأت مدیره تصمیم گرفتند که انجام شود .هیأت مدیره که کار اجرائی نمیکند و این موضوع را به بازوی اجرایی خود رئیس و
هیأت رئیسه تفویض نموده است .مثل همین الحاقیه ای که اصالً در هیأت مدیره مطرح نشده است .برای الحاقیهای که اصالً در هیأت مدیره
مطرح نشده است باید مصوبه بدهیم؟ اگر تفویض نمودهایم پس باید موضوع را پیش ببریم .اگر تفویض را قبول نداریم پس اعضای قبلی خطا
کردهاند و باید از دستور خارج شود.
مهندس خرم:
ما دنبال این هستیم که مقصر را پیدا کنیم یا کار را انجام نماییم .پیشنهاد بنده این است که واحد حقوقی سازمان با واحد حقوقی شورای
مرکزی مذاکرهای داشته باشد و تا آخر هفته تکلیف را مشخص نمایند .نمیشود این موضوع را بالتکلیف گذاشت.
مهندس راقی:
تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع خیلی مهمی است ،اگر قرار است به شما تفویض شود الاقل ظرف یک هفته این موضوع
انجام گردد و اگر قرار است از دستور خارج شود یک زمان در نظر بگیریم که این موضوع جمعبندی شود.
مهندس میرجعفری:
اگر کامنتها را رفع نماید بنده بالفاصله دستور پرداخت را میدهم.
مهندس کریمیآنچه:
پانصد هزار مهندس منتظر این موضوع هستند .در رشته برق نیز مشکالت زیادی وجود دارد ولی باید پول را پرداخت نماییم تا کار انجام شود.
شرکت شهریگ در قبال حقالزحمه چک ضمانت میدهد .اگر ایرادات را رفع نکرد چک را اجرا بگذارید.
مهندس رضوی:
این شرکت کاری را انجام داده است ،چندبار نیز با سازمان مکاتبه نموده است و چندبار نیز اعالم نموده است که به بنده (شرکت شهریگ)
موضوعات را اعالم نمایید و پرسشنامه را تکمیل نمایید .چون وظیفهای که نظام مهندسی باید انجام میداده است ولی انجام نداده ،باید پول را
ندهیم؟
مهندس جعفری فشارکی:
1

بنده خودم عضو مکانیک هستم و دغدغه آقای مهندس میرجعفری را متوجه میشوم ،یک الحاقیهای انجام شده است و باید پول را پرداخت
نماییم ،خوشبختانه شرکت نزد ما ضمانت نامه دارد که اگر کار را انجام نداد بتوانیم از آن استفاده نماییم .باید برای انجام کار انگیزه داد و این
انگیزه با پرداخت پول بوجود میآید .نظر واحد حقوقی نیز که  %23را االن و  %23مابقی را بعد از رفع کامنت پرداخت شود نیز خوب است ولی
بشرط اینکه قبول نمایند .بنده با نظر آقای مهندس کریمیآنچه نیز موافق هستم که  %43را پرداخت نماییم اگر ایرادات را رفع نکردند ضمانت
را اجرا بگذاریم.
مهندس خرم:
این مبانی قیمت ها وظیفه شورای مرکزی است که آن را تهیه نماید و برای وزارتخانه ارسال نماید ،که به استان تهران تفویض اختیار گردیده
است ،این تفویض اختیار رافع مسئولیت شورای مرکزی نیست .شما همه مسئولیت را گردن نگیرید .گروه برق و مکانیک نظر دادند و شورای
مرکزی هم باید نظر بدهد .درخواست دارم تا آخر هفته این موضوع را جمعبندی نماییم
مهندس هاشمی:
سه هفته راجع به این موضوع صحبت مینماییم ،اگر قبول کرده بودیم که  %23را پرداخت نماییم االن  %23دوم را نیز پرداخت نموده بودیم.
لطفاً پیشنهاد آقای مهندس خرم را انجام دهیم و مصوب نماییم که واحد حقوقی نظر خود را ارائه نمایند.
مهندس خرم:
نظر شخصی بنده این است که این پرداختی باید سه ماه پیش انجام می شد .برای اینکه رفع نگرانی شود واحد حقوقی سازمان با واحد حقوقی
شورای مرکزی نظر خود را ارائه نمایند.
مهندس مومنی مقدم:
این الحاقیه زمانی که منعقد میشد بنده به آقای مهندس خطیبی اعالم کردم که نظر واحد حقوقی را بگیرد ،هم واحد حقوقی سازمان و هم
واحد حقوقی شورای مرکزی الحاقیه قرارداد را تأیید کردند.
مهندس عبدالملکی (نماینده اداره کل راه و شهرسازی):
قرارداد بر هر نظریهای اولویت دارد .همه ی شرایط و موضوعات نیز در قرارداد دیده شده است .پیشنهادی که آقای مهندس خرم فرمودند
پیشنهاد خوبی است ،ولی میشود برای نظریه حقوقی یک زمان تعیین نمود ،به طور مثال ظرف  13روز این نظریه در اختیار رئیس سازمان
قرار گیرد و براساس نظریه و قرارداد اقدام نماید و بعد از آن طرح در هیأت مدیره موضوعیتی ندارد.
دکتر شکیب:
بهتر است قبل از نظر حقوقی نظر فنی داده شود و بعد از آن نظریه حقوقی اعمال شود.
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مهندس میرجعفری:
بعد از نظر واحد حقوقی در صحن هیأت مدیره مطرح نمیشود و واحد حقوقی هر نظری داد همان را اعمال مینماییم .لطفاً رأیگیری انجام
شود.
مهندس رضوی:
این موضوع انجام شود و بعد از نظریه ،ریاست شورای مرکزی و ریاست سازمان استان جلسهای بگذارند و موضوع را جمعبندی نمایند.
مهندس خرم:
نظر واحد حقوقی همانطور که آقای مهندس مومنیمقدم فرمودند داده شده است ولی اعالم نشده است .ما تا آخر هفته نظریه واحد حقوقی را
اعالم مینماییم و براساس نظریه واحد حقوقی اقدام الزم صورت میپذیرد.
مهندس خطیبی:
رئیس شورای مرکزی و دبیر شورای مرکزی اعالم مینمایند که پرداخت شود ،لطفاً پرداخت شود.
مهندس نبیئی:
آقای مهندس خرم آیا نظر واحد حقوقی مثبت است؟
مهندس خرم:
اعالم کردیم که نظر واحد حقوقی شورای مرکزی مثبت است و نظر بنده نیز به پرداخت است.
مهندس میرجعفری:
رأیگیری را انجام میدهیم.
مقرر شد واحد حقوقی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و واحد حقوقی سازمان نظام مهندسی استان ظرف ده روز طی
مذاکراتی نقطه نظرات خود را اعالم نمایند و بعد از آن اقدامات الزم انجام گیرد(.اکثریت آراء).
مهندس الهیفر:
موضوع بعدی بررسی روش اجرایی کارآموزی و احراز سابقه کار حرفهای میباشد.
بحث روش اجرایی کارآموزی حدود  6ماه است که در دستور قرار گرفته است و خوشبختانه امروز توانستیم راجع به آن صحبت نماییم.
اولین موضوعی که می خواهیم بدانیم کارکردهای مهم روش اجرایی کارآموزی چه مواردی میباشد ،و راجع به اهمیت ،اهداف ،مستندات قانونی
و پشتوانه قانونی آن مطالبی را ارائه مینمایم .یکسری تعاریف در این روش اجرایی گنجانده شد است.
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اجزای این روش کارآموزی ،کمیته و سامانه کارآموزی است .بحث روش اجرایی کارآموزی عالوه براینکه به کارآموزی میپردازد به سابقه
حرفهای مهندسان نیز ورود میکند .مطالبی را نیز راجع به کارنامه حرفهای ارائه مینمایم.
کارکردهایی که این روش کارآموزی دارد را میتوانیم در دو حوزه راجع به آن صحبت نماییم:
 -1کارآموزی و سابقه جهت ورود به حرفه.
-2

سابقه کار حرفهای مهندسان دارای پراوانه اشتغال میباشد .روی این دو حوزه هیأت مدیره محترم میتوانند روشی را مصوب نمایند.

اهمیت کارآموزی ارائه خدمات صحیح مهندسی است و بسیاری از مهندسان دغدغه انجام کار را دارند ،ما کمبود تجربه را میتوانیم به صورت
عملی برای مهندسانی که پروانه دارند یا در شرف گرفتن پروانه هستند با استفاده از اعضایی که سالها خدمات حرفهای ارائه مینمایند پوشش
بدهیم .فرصتی است مهندسان ما بدون دغدغه کنار افرادی که تجربه دارند قرار بگیرند و قوی شوند.
اهم اهداف:
 -1بسترسازی جهت افزایش سطح مهارتهای شغلی و عملی مهندسان جهت انجام خدمات مهندسی.
 -2آمادهسازی نیرو های شغلی کارآمد و مشخص با ایجاد ارتباط الزم بین نظام آموزش حرفهای و همچنین امکان انتقال تجربیات
اعضای جامعه مهندسی به مهندسان جدیدالورود.
 -3بسترسازی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی و ارتقاء جایگاه مهندسی ساختمان بصورت مستند.
اهداف زیادی است که میتوان راجع به آن صحبت کرد .بنابراین به این نتیجه می رسیم اگر کارآموزی را داشته باشیم خیلی از آسیبهایی که
به جامعه مهندسی وارد شده است را میتوانیم از بین ببریم و باعث پویایی بیشتر بین مهندسان و ارتقاء جایگاه مهندسی میشود.
تاریخچه طرح این موضوع :
اولین بار این طرح در کارگروه برنامهریزی ارتقاء دانش حرفهای گروه تخصصی عمران مطرح شد ،گرچه وقتی بررسی میکردم ریشه این
موضوع رادر دورههای قبل نیز دیدم و دوستان هیأت مدی ره قبل نیز روی این موضوع کار کرده بودند و ما مستندات آنها را نیز دریافت نمودیم.
بعد از اینکه این کارگروه کار را انجام داد ما موضوع را به کارگروه عمران ارجاع د ادیم و دوستان هیأت رئیسه نظرات خودشان را اعالم نمودند و
اصالحات را انجام دادیم و بعد از آن در کمیسیون آموزش مطرح شد و زیر نظر کمیسیون آموزش اصالحاتی که مدنظر بود اعمال شد .یکبار به
دقت طی چندین جلسه مطالعه شد و در نهایت وقتی مصوب شد در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت.
مستندات قانونی کارآموزی:
ماده  20قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت موضوع کارآموزی را عنوان نموده است که مهندسان ما در هر رشتهای که
می خواهند احراز شرایط شوند باید کارآموزی را طی نمایند .در بند  21ماده  63نیز ذکر شده است که از اختیارات و وظایف هیأت مدیره این
است که تسهیالت الزم را برای انجام کارآموزی انجام نمایند.
در ماده  0آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است که متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار الزم است با توجه به
میزان تحصیالت کارشناسی ،کارشناسی ارشد و یا دکتری به ترتیب 3سال2 ،سال  1سال سابقه کارآموزی و یا سابقه کار داشته باشند .در ماده
 7فصل دوم آیین نامه آمده است سازمان استان و همچنین مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با بیش از  13سال سابقه کار از مراجع تأیید
کننده سابقه کار یا کارآموزی جهت ورود به حرفه میباشند .مطابق این نظامنامه از طریق سامانه کارآموزی نسبت به تأیید سوابق اقدام
مینماید و یا تأیی د سابقه کارآموزی توسط سازمان استان از طریق سامانه کارآموزی که  2مسیر دارد و در حال حاضر مسیر اول که دو مهندس
سابقه را امضاء مینمایند در سازمان استان انجام می شود .در سازمان کارآموزی نداریم و از گواهی اشتغال به کار حرفهای استفاده مینماییم.
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یکسری تعاریف د اریم که در روش اجرایی که توسط کمیسیون آموزش مصوب شده است این تعاریف است .کارآموزی دورهای است که طی
آن مهندسان واجد شرایط احذ پروانه اشتغال به کار در زمینههای تخصصی مرتبط به رشته تحصیلی خود مهارتهای شغلی و عملی کسب
مینمایند.
تفاوت سابقه کار:
هرگونه ا شتغال مهندسان قبل از اخذ پروانه اشتغال به کار در زمینههای تخصصی مرتبط به رشته مهندسی خود که از طریق آن مهارت شغلی
و عملی کسب مینمایند .سابقه حرفهای مطرح شده عمالً یکسال ب عد از پروانه اشتغال است و زمان و مدت آن به استناد ماده  0آییننامه
اجرایی است .محتوای دوره هم آگاهیهای الزم و کسب تجربیات حرفهای و روشهای اجرایی جهت ورود به حرفه مهندسی در زمینههای
تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی است.
اجزای روش اجرایی:
کمیته کارآموزی که متشکل از  6نفر از اعضای کمیسیون آموزش در رشتههای هفتگانه و  4نفر از رشتههای عمران ،معماری ،برق و مکانیک
است.
وظایف کمیته:
 -1تدوین فلوچارت اجرایی و پارامترهای تأثیرگذار در نظامنامه کارآموزی.
 -2ایجاد بستر مناسب به لحاظ نرمافزاری.
مهندس خطیبی:
اعالم نمودید در کمیسیون آموزش  6نفر از هفت رشته دارید .آیا آقای مهندس رضوی در رشته ترافیک و آقای مهندس آزاد نیز هستند؟ به
نظر بنده این قسمت یک بررسی بیشتری میخواهد.
مهندس الهیفر:
ما میخواستیم کمیته آموزش ج دا باشد ولی در کمیسیون آموزش که مطرح شد آقای دکتر شکیب نظر خوبی دادند و فرمودند چرا مدام
کمیته و کمیسیون اضافه مینماییم و تصمیم گرفتیم به واسطه اینکه  4رشته ما که تعداد اعضای آن بیشتر از سایر رشتهها است و عمالً ماده
 33نیز این رشتهها انجام می دهند ،موضوع را به این شکل دیدیم .این کارآموزی تا عملیاتی شود به دوره بعد میرسد و انشااهلل ترکیب
کمیسیون طوری باشد که اعضای همه رشتهها در آن باشند اگر هم نبود ،میتوان ازاعضای آن دعوت بعمل آورد .حرف شما کامالً درست است.
از دیگر وظایف کمیته:
تدوین روش پیاده سازی موضوع کارآموزی جهت ارائه به مراجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با در نظر گرفتند روالهای معمولی
گذشته و مشخص کردن شرایط دورهگذار .بررسی و تدوین شرایط فعالیتهای تجربی ،علمی ،پژوهشی و  ...که میتواند به عنوان قسمتی از
سابقه کار پذیرفته شود .پایش نتایج پیادهسازی موضوع کارآموزی در دورههای زمانی مشخص و انجام تغییرات احتمالی در شیوهنامه اجرائی یا
ارائه نظرات اصالحی به هیأت مدیره سازمان استان.
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سامانه کارآموزی با هدف ایجاد بستر مناسب جهت ثبت درخواست کارآموزان عضو سازمان و ارجاع یا انتخاب سرپرست کارآموزی ،همچنین
ثبت مستندات دوره کارآموزی و نهایتاً تأیید سابقه کاری توسط سازمان استان راهاندازی میشود .این سامانه تقریباً در سازمان وجود دارد.
بخشی که واحد آموزش سازمان برای ارتقاء پایه ارائه خدمات مینمایند تقریباً این بستر وجود دارد و با یکسری تغییرات جزئی عمالً با این
شرایط تطبیق پیدا میکند.
مهندس الهیفر:
دوستان با توجه به اینکه زمان جلسه در حال پایان است اگر موافق هستید  10دقیقه به زمان جلسه اضافه نماییم.
 51دقیقه به زمان جلسه اضافه گردید(اکثریت).
امکانات کارآموزی:
 -1امکان ثبت درخواست کارآموزی از طرف متقاضی.
 -2امکان پذیرش کارآموز توسط سرپرست کارآموزی از طریق کارتابل اعضاء دارای پروانه اشتغال به کار(حقوقی ـ حقیقی) و مرتبط با
سامانه کارآموزی.
 -3امکان ثبت تاریخ شروع کارآموزی ،مشخصات پرونده ،شماره پروند شهرسازی ،ثبت مستندات و گزارشات دوره کارآموزی توسط
سرپرست کارآموزی.
 -4ثبت پایان دوره کارآموزی و تأییدات سرپرست کارآموزی.
 -0تأیید سابقه کارآموزی براساس مستندات موجود از سوی سازمان استان.
 -7صدور گواهی کارآموزی توسط سازمان استان.
کارآموزی و سابقه کار جهت ورود به حرفه مهندسی که براساس ماده  0فصل دوم آییننامه که توضیح آن ارائه شد و از  2طریق انجام میشود:
تأیید سابقه کارآموزی توسط سازمان استان از طریق سامانه کارآموزی ،ثبت درخواست کارآموز ،مهندسان (حقیقی یا حقوقی) که تمایل به
همکاری با کارآموزان را داشته باشند.
تأیید سابقه کارآموزی توسط سازمان استان از طریق سامانه کارآموزی که در این روش متقاضیان فارغ التحصیل رشتههای مهندسی الزم است
از طریق عضویت در سازمان استان و ثبت درخواست در سامانه کارآموزی نسبت به گذراندن دوره کارآموزی و دریافت گواهی اقدام نمایند.
سابقه کار حرفه ای مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار جهت ارتقاء پایه :از آنجا که صالحیت حرفهای مشتمل بر کلیه شئون کاری ،مهارتی،
مسئولیتی ،اجتماعی و اخالقی مترتب از حرفه بوده و از وظایف سازمان استان مطاق بند  7ماده  63آییننامه اجرائی قانون مشارکت در امر
ارزشیابی و اخذ مرتبه سازی مهندسان ایجاد مینمایند که در آن امکان پایش کلیه سوابق کار حرفهای و عملکردهای مهارتی ،اجتماعی ،صنفی
و انضباطی مهندسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار فراهم گردد و تأیید سابقه کار حرفه ای جهت ارتقاء پایه و پروانه اشتغال به
کار براساس کارنامه حرفهای مهندسان امکانپذیر باشد .کارنامه حرفهای میتواند براساس مجموعهای از ضرایب مرتبط با عملکرد مهندسان به
شرح ذیل از جانب کمیته کارآموزی تعیین و ابالغ گردد :ضرایب مرتبط با فعالیتهای کاری ،ضرایب مرتبط با مسئولیتهای حرفهای مهندسان
در تعامل با دیگر ارکان و یا اشخاص به عنوان نمایندگان جامعه مهندسی و مسئولیتهای درون سازمان از قبیل مشارکت و همراهی در
فعالیتهای سازمان استان ،مشارکت در مجامع و انتخابات ،همکاری با کمیسیونها و گروههای تخصصی و یا هرگونه فعالیت صنفی و حرفهای
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که موجب ارتقاء جایگاه جامعه مهندسی باشد ،.ضرایب مرتبط با موقعیتهای علمی و تحقیقاتی مهندسان ،ضرایب مرتبط با موارد اخالق
حرفهای و انضباطی در راستای حفظ شأن و جایگاه جامعه مهندسی.
مهندس خطیبی:
این موضوع باید در قالب شیوهنامه یا نظامنامه باشد که دوستان بتوانند امضاء نمایند .در حال حاضر چون کمیسیون آموزش هفت رشته را
ندارد لطفاً یک تبصره قرا ر دهید اگر در کمیسیون آموزش هفت رشته نبود عضو هیأت مدیره در آن رشته در کمیسیون حاضر شود .نکته
مهمی که درخواست دارم این است که مصوب نماییم سامان استان مکلف به بیمه مسئولیت مدنی کارآموز میباشد .در این موضوع بیمه تأمین
اجتماعی نیز دیده شود چون کارآموز به عنو ان مستخدم است و رابطه کار و کارگری دارد .در کنار این موضوع از افرادی که مسلط به امور
قانون کار هستند نظریه گرفته شود و با اداره کار حتماً جلسه گذاشته شود.
مهندس عبدالملکی ( نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران):
بند  7ماده  63با موضوعی که مطرح شد تا حدود زیادی منافات دارد و این موارد در قالب وظایف هیأت مدیره نیست .اگر میخواهید تسهیالتی
در بحث کارآموزی ایجاد نمایید درست است و هیأت مدیره می تواند این کار را انجام نماید ولی اگر بحث تدوین دستورالعمل و شیوهنامه است
این وظیفه شورای مرکزی است و اداره کل نیز باید راجع به آن نظر بدهد .پیشنهاد بنده این است که قبل از اینکه راجع به این موضوع
تصمیم گیری انجام شود این موضوع در اختیار اداره کل قرار گیرد و بعد در صحن هیأت مدیره مطرح شود.
مهندس طاهری:
در خصوص کارآموزی فقط یک وظیفه داریم که قانون گذار در اختیار ما گذاشته است صرفاً ایجاد تسهیالت الزم در کارآموزی است نوشتن
دستورالعمل در حیطه وظایف و اختیارات هیأت مدیره نمیباشد و باید شورای مرکزی آن را انجام نماید .قانونگذار وظایفی که برای کارآموزی
است را در ماده  0آییننامه اجرایی به صراحت به آن اشاره کرده است .این موارد کارهای فرا قانونی میباشد و ما نمیتوانیم به آن ورود نماییم.
مهندس میرجعفری:
با توجه به پایان وقت جلسه ادامه صحبت را برای جلسه بعد میگذاریم .بنده قبل از اینکه ختم جلسه را اعالم نمایم موضوع مهمی را به اطالع
شما دوستان برسانم که تا االن  17148نفر پرداختی داشتیم و توانستیم از این بحران مالی عبور نماییم.
با ذکر صلوات خاتمه جلسه را اعالم می نمایم.
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