بسمه تعالی
مذاکرات یکصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/20/20
جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید.
مهندس الهیفر:

تا در دل مهندس نقشش نشد نهانی
در خاطر مهندس و اندر دل فالن

چندین هزار خانه کی گشت از زمانه
سریست زان نهانتر ،صد نقش از آن مصور

به نام پروردگار حکیم ،یگانه مهندس گیتیساز
عرض سالم و ادب خدمت مهندسان گرانقدر ،اعضای محترم هیأت مدیره ،بازرسان محترم و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
و عرض تبریک ششمین سال بزرگداشت هفته مهندس و روز مهندسی و آرزوی سالمتی ،سعادت و پیشرفت روزافزون برای تمامی مهندسان این
مرز و بوم .آغاز میکنیم یکصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در تاریخ دوم اسفند ماه سال
یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی
با مطالب پیش از دستور در خدمت آقای مهندس طاهری ،خانم دکترامینی ،آقای مهندس آمری نیا ،آقای دکتر شکیب و آقای مهندس فرنیا
هستیم.
سخنان پیش از دستور:
مهندس طاهری :راجع به سه موضوع صحبت میکنم :
 -1بحث موضووع کوار انتخوابی اشوخا حقووقی مویباشود .بویش از سوه سوال از موضووع دادن کوار انتخوابی بوه اشوخا حقووقی
میگذرد و صرفاً در این سه سوال گذشوته اشوخا حقووقی مویتواننود دو کوار انتخوابی انجوام دهنود یعنوی در هور سوال کمتور
از یک کار انتخابی .شرایطی در حوال حاضور پویش آموده اسوت کوه یوک سوری از اشوخا حقووقی کوار دوم را گرفتوه انود و در
ادامه کارشان بسته شده اسوت .ریاسوت محتورم موضووع را پیگیوری کنیود کوه اشوخا در هور سوال یوک کوار انتخوابی داشوته
باشند که حداقل در سه سال سه کار انتخابی انجام دهند.
 -2بحث انجام خدمات طراحوی متناسوب بوا تعرفوه یوا بوه عبوارت دیگور فیشوی شودن طراحوی مویباشود .از ابتودای دوره هشوتم
پیگیر انجام این موضوع بودهایم .به نظر میرسود طبو جلسواتی کوه بوا معاونتهوای طبقوه سووم انجوام شوده موضووع بوه جوای
خوووبی رسوویده اسووت بنووده نیووز بووه صووورت اتفوواقی در یووک جلسووه بووودم از آنجووایی کووه مصوووبه هیووأت موودیره را نیووز در ایوون
خصو داریم ،مشکل اجرایی شودن مصووبه آنجاسوت کوه در طبقوه سووم نمویخواهنود کوار انجوام شوود .ممانعوت طبقوه سووم
مانع اجرایی شودن مصووبه موذکور گردیوده اسوت .بویش از یوک سوال از ایون قضویه مویگوذرد و بوه نظور مویرسود بورای رفوع
موانع ،ورود ریاست سازمان در این خصو را به صورت جدی میطلبد.
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 -3بحث شناسنامه فنی و ملکی موی باشود .از ابتودای هیوأت مودیره سوال اول دوره هشوتم راجوع بوه شناسونامه فنوی و ملکوی کوه
به نظور بنوده تنهوا سوند قوانونی و ملوی در صونعت سواختمان اسوت پرداختوهایوم .ولوی متاسوفانه در مقواطعی بنوا بوه شورایطی
مغفول مانده است که االن هم به نظر می رسود کوه ایون موضووع دوبواره شوروع شوده اسوت .دلویلش هوم ایون اسوت کوه وقتوی
ما مجری را تعهدی کنیم عمالً به شناسنامه فنی و ملکی لطمه وارد میشود.
وقتی کنترل نقشه ها به درستی انجام نشود بورای ملوک نمویتووان شناسونامه ملکوی صوادر کورد .راجوع بوه ایون موضووع اقوداماتی صوورت
گرفته است باید دوبواره بوه جود اداموه پیودا کنود .هوماکنوون شناسونامه فنوی ملکوی بوه صوورت الکترونیکوی در سوازمان صوادر مویشوود.
همانطور که عرض کردم باید بهعنوان یک سند ملی و ارزشی به آن نگاه شود.
کاغذهایی که برای صدور سند استفاده مویشوود بایود بوا کیفیوت و حساسویت بواال باشود و امکوان جعول در آن وجوود نداشوته باشود ،ولوی
اخیراً متوجه شدم بوه خواطر افوزایش قیموت کاغوذ ایون کاغوذها را تغییور داده و بوا کیفیوت پوایین ارائوه مویکننود .کاغوذهای بوا کیفیوت
پایین خریداری کردهاند یا قصد خرید آن را دارند.
یکی از بیشوترین درآمودهای سوازمان از طریو صودور شناسونامه فنوی و ملکوی اسوت اینکوه بوه دلیول گوران شودن کاغوذ ارزش سوند را
پایین بیاوریم به نظرم لطمه زدن به شناسنامه فنی و ملکی است.
در سازمان سوامانهای هوم داشوتیم کوه تموام شناسونامههوای فنوی و ملکوی کوه صوادر میشوود در آن ثبوت مویگوردد کوه هموه اشوخا
حتی مالکین هم بتوانند به این سامانه و شناسنامه فنی و ملکی دسترسی داشته باشند.
به نظر میرسد لود کردن ایون شناسونامه فنوی و ملکوی در آن سوامانه متوقو شوده اسوت .عوالوه بور ایون یوک سوری موشونگرافویهوایی
هم در یک سال ،یک سال و نیم پیش در بحوث شناسونامه فنوی و ملکوی سواخته شود .بوه نظور بنوده بایود روی ایون موشونگرافویهوا کوار
کنیم که در برنامههای تلویزیونی و سایر مجامع پخش شود و در سایت سازمان نیز قرار دهیم.
در سال اول هیأت مدیره دوره هشتم طی پیگیریهوای انجوام شوده برناموه تلویزیوونی بوه نوام راه سووم سواخته شود دو یوا سوه جلسوه هوم
بنده در برنامه شرکت کردم .آنقدر بورای ایون برناموه مشوکل ایجواد کردنود کوه برناموه کنسول شود مویخوواهم بودانم بعود از اینکوه برناموه
کنسل شد ما چه اقدامی کردیم .واقعواً اقودامی بوود کوه مویتوانسوت جایگواه سوازمان را در خصوو شناسونامه فنوی و ملکوی ارتقوا بدهود
و به قودری خودموان از برناموه انتقواد کوردیم و اشوکال گورفتیم و مکاتبوه کوردیم کوه هزینوههای برناموه از کجوا آموده و بوه کجوا رفتوه در
حالی که یک ریال هوم از سوازمان پرداخوت نشوده بوود ،در نتیجوه برناموه متوقو شود .بعود از آن آیوا یوک برناموه یوک دقیقوهای در ایون
خصو در تلویزیوون داشوتیم؟ آن هوم برناموهای کوه از شوبکه اول سویما بوه صوورت زنوده بورای سوازمان پخوش مویشود ولوی متاسوفانه
متوقفش کردیم و لطمه بزرگی به سازمان زدیم.
دکتررر امینرری :جنوواب آقووای مهنوودس میرجعفووری اخیووراً بخشوونامهای از طوورم معاونووت محتوورم معموواری و شهرسووازی وزارت راه و
شهرسازی صادر شوده اسوت کوه در ایون بخشونامه بوه نووعی صوالحیت مهندسوان شهرسواز در امور تهیوه گوزارشهوای فنوی بورای تغییور
کاربری زمین قید گردیده و مالکین را مخیور بوه تهیوه ایون گزارشوات کورده اسوت و ایون بوه نووعی بوا قوانون نظوام مهندسوی و صوالحیت
های اختصا یافته به مهندسان شهرساز مغایرت دارد.
من به همراه جناب آقای مهندس آزاد و جنواب آقوای دکتور تقوی زاده ناموهای را آمواده نموودهایوم و اموروز خودمتتان ارسوال موینمواییم و
خواستار حمایت شما و ارسال فووری ناموه هسوتیم .تموامی اسوتانهوا نسوبت بوه ایون موضووع واکونش نشوان دادهانود و ناموههوای زیوادی
ارسووال نمووودهانوود و از طریو بازرسووی کوول کشووور نیووز رایزنوویهووایی صووورت گرفتووه اسووت و بووا نماینوودگان مجلوون نیووز موضوووع در میووان
گذاشته شده و به وزیر محترم نیز از طری نمایندگان مجلن نامه ارسال گردیده است.
ریاست محترم سازمان خواستار تسریع در ارسال نامه هستیم.
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مهندس آمرری ییرا :گزارشوی در خصوو

سوودهای بانوک صوادرات ارائوه موی دهوم .در جلسوه دو سوه هفتوه گذشوته در ایون خصوو

صحبت شد.گزارش حاضر مربوط به ابتدای سال توا کنوون موی باشود .شورر گوزارش سوال گذشوته نیوز بایود بررسوی گوردد کوه سوودهایی
که بانک صادرات به حساب سازمان واریز کرده درست هست یا نه .ما به شرر گزارشات گذشته دسترسی نداشتیم.
سودهایی که به حساب سازمان واریز گردیده است:






برج سوم  :چهار میلیارد منفی بوده است
برج چهارم :سیزده میلیارد منفی بوده است
برج پنجم :پنج میلیارد مثبت بوده است
برج ششم :هفت میلیارد مثبت بوده است
برج هفتم :شش میلیارد منفی بوده است

 برج هشتم :بیست و هفت میلیارد منفی بوده است
ما به اطالعات برج نهم ،دهم ،یازدهم دسترسی نداریم .نوه بانوک ایون اطالعوات را بوه موا داده و نوه واحود موالی و پشوتیبانی توا ایون تواریخ
اطالعاتی بوه موا داده اسوت .توا بورج هشوتم بانوک صوادرات سورجمع چهوارونیم میلیوارد بوه حسواب سوازمان بودهکار مویباشود کوه بایود
تصمیم الزم در خصو اخذ این مبلغ گرفته شود.
در بوورج دوم سووال جوواری جنوواب آقووای مهنوودس سووعیدیان در خصووو حسوواب قوورض الحسوونه هشتصوود و خووردهای میلیووون تومووانی بووه
بانک آینده ارسال نمودهاند که حسواب سوازمان نوزد بانوک آینوده مسودود گوردد و پوول بوه حسواب کوتواه مودت  9درصودی واریوز گوردد.
از تاریخ ارسال ناموه در بورج دوم سوال جواری توا کنوون مبلوغ هشتصود و خوردهای میلیوون جابوهجوا شوده و مبلوغ چهول هوزار توموان در
حسوواب بوواقی مانووده اسووت .بووه موودت  11یووا  11موواه بوودون مجوووز پووول در حسوواب بانووک آینووده بوووده و در آن موودت سووود بووانکی 21
درصدی مورد تواف بوده است و در هنگام جابوهجوایی سوود  9درصودی مطورر بووده اسوت .اگور بخوواهیم ضورر و زیوان را مطالبوه نمواییم
باید با سود  21درصدی لحاظ گردد .که مابهالتفاوت این مبلغ با سود  9درصد حدود یکصدو پنجاه میلیون تومان میباشد.
هفته گذشته جلسهای با حسابدار مشاور امین بصویر در خصوو حسابرسوی سوه ماهوه داشوتیم بوا محوریوت اینکوه چورا توا کنوون گوزارش
را ارائووه نکووردهانوود ،حسووابرس از سیسووتم سووازمان و عوودم همکوواری و اینکووه گزارشووات بووه موقووع در اختیووار ایشووان قوورار نگرفتووه اسووت و
شخصی که بوه عنووان نماینوده توام االختیوار انتخواب گردیوده معرفوی نگردیوده اسوت گلوهمنود بودنود .گوزارش مختصوری ارائوه نمودنود و
مقوورر شوود موورم موودت یووک تووا دو هفتووه گووزارش جووامع را ارائووه نماینوود .در ضوومن متووذکر شوودند بووه منظووور ارائووه گووزارشهووای مووالی
سالهای گذشته هفت الی ده میلیارد تومان مطالبه خواهند کرد.
به جای آنکه مبلغ هفت الی ده میلیارد توموان صورم بررسوی حسواب هوای سوال هوای گذشوته نمواییم هموین هزینوه را بورای سواماندهی
صورت های موالی هموین دوره نماییود توا از ایون نابسوامانی خوارج شوود .از انجوایی کوه سیسوتم موالی موا هم نوان از سیسوتمهوای موالی
چهل سوال گذشوته تبعیوت مویکنود پیشونهاد گردیود سیسوتمهوای حسابرسوی بوه روزتوری بکوار گرفتوه شوود .آن وه کوه اموروز بوهکوار
میبریم میراث گذشتگان اسوت و سوازمان علوی رغوم آنکوه سوال بوه سوال بزرگتور شوده در امور توسوعه سیسوتم موالی کوه رکون و سوتون
اصلی سازمان می باشد مغفول مانده است.
دکتر شکیب :آقای مهندس میر جعفوری ،یکوی از تکوالی رئوین سوازمان ایون اسوت کوه بوه نماینودگی از سوازمانی بوه بزرگوی سوازمان
نظام مهندسی استان تهران در جلسوات مختلو حضوور دارنود ،بنوده دو درخواسوت دارم یکوی اینکوه وقتوی کوه جاهوایی مثول کمیسویون
عمران دعوت می شوید پیشنهاد مون ایون اسوت کوه در کنوار خودتوان یوک فوردی را ببریود کوه تسول کوافی بوه قوانون داشوته باشود نوه
اینکه بعداً زبان به زبان و سینه به سینه ب رخد که رئین سازمان مسئول دفتر خود را فرستاده است!

3

مهندس میرجعفری :این جلسه تشکیل نشد.
دکتر شکیب :متأسفانه شما در جریوان نیسوتید .جلسوه بوا حضوور معواون شهرسوازی دایور شود و همگوی در جلسوه حضوور داشوتند ولوی
از ساختمان استان تهران متاسفانه کسی حضور نداشت.
دومین خواهشم این استکه وقتی جنابعوالی خودتوان هوم بوه جلسوه مویرویود مطالعوه داشوته باشوید .مون معلوم هسوتم  29سوال اسوت
کوه تودرین مویکوونم قبول از شوروع کووالس درس را مویخووانم کووه هوم بورایم مورور شووود و هوم مطالوب جدیوود را یواد بگیورم .خووواهش
میکنم به خاطر حرمت سازمان استان تهران و اینکه شما نماینده یکصدو بیست هزار عضو هستید این موارد را لحاظ فرمایید.
مهندس فرییا :من  4مورد را آیتم وار عرض می کنم:
 -1موضوع اول در رابطه با ح مرخصیهوای اسوتفاده نشوده پرسونل سوازمان اسوت .طبو قوانون کوار هور کارمنودی در مواه مویتوانود دو
روز و نیم مرخصی داشته باشد و توا بوه حوال روال بوه اینگونوه بووده کوه  9روز از مرخصویهای سوالیانه بوه سوال بعود منتقول میشوده یوا
اینکووه مبلووغ معووادلش پرداخووت موویشوود .موواهراً امسووال واحوود منووابع انسووانی اعووالم کوورده کووه ایوون  9روز مرخصووی باقیمانووده منتقوول
نمیشود و مبلغی هم پرداخت نمیگردد کوه ایون نارضوایتی پرسونل را ایجواد کورده اسوت بوا توجوه بوه اینکوه در آخور سوال هسوتیم اکثور
پرسونل درخواسوت اسووتفاده از مرخصویهووای باقیمانوده را دارنوود .خوواهش موویکونم موضووع بررسووی شوود یووا مبلوغ بووه مرخصوی بهشووان
پرداخت شود یا به سال آینده منتقل گردد.
 -2موضوع دوم تشوی های سواعتی ماهیانوه اسوت کوه میوزان آن در طبقوات مختلو سوازمان متغیور اسوت بورای مثوال در طبقوه چهوارم
بووه همووه پرسوونل  21سوواعت تشووویقی تعلو میگیوورد در طبقووه سوووم در اختیووار بخووش خوودمات مهندسووی موویباشوود و بووه برخووی تعل و
نمیگیرد .در طبقات دیگر را اطالع ندارم.
این امر منجر به یأس و ناامیدی در پرسنل خصوصاً در طبقات دوم و سوم و دیگر طبقات پایینتر شده است.
پیشنهاد میکنم تشویقیها را به صوورت  21سواعت بوه هموه ثابوت پرداخوت کورده و بیسوت سواعت هوم در اختیوار مودیریت و معاونوتهوا
قرارگیرد تا برای کسی که بیشتر زحمت میکشد و زمان بیشتری میگذارد به آنها بسته تشویقی تعل بگیرد.
 -3در دسووتور جلسووه بررسووی شوویوهنامووه کمیتووه سووازندگان یووا شوویوهنامووه کمیتووه نمووا شوویوهنامووه کمیتووه مدلسووازی اطالعووات سوواختمان
مطرر گردیده است .سوال مون ایون اسوت کوه آیوا خوود ایون کمیتوهها در هیوأت مودیره مطورر شوده کوه شویوه ناموه را در جلسوه هیوأت
موودیره بررسووی موویکنیم؟ اعضووای کمیتووه عموودتاً توس و هی وأت رئیسووه و ریاسووت سووازمان انتخوواب میشوووند ولووی شوویوهنامه در هی وأت
مدیره مطرر میشود .و به رأی و تصمیمگیری گذاشته میشود.
 -4موضوووع نظووارت اشووخا حقوووقی و اینکووه چووه سوواختاری برایشووان در نظوور گرفتووه میشووود و بووا توجووه بووه اینکووه در حووال حاضوور
دستورالعملی کوه توسو وزارتخانوه مصووب میشوود هنووز ابوال یوا تهیوه نشوده و االن اشوخا حقووقی بالتکلیو هسوتند بوا توجوه بوه
نزدیک شدن به پایان سال بفرمائید چوه اقوداماتی توسو سوازمان بورای اینکوه اشوخا بتواننود کوار نظوارتی انجوام دهنود صوورت گرفتوه
است؟
مهندس رادمهر :در ایون هفتوه بورای روز دوشونبه از سواعت  11الوی  19شوب برناموه نمایشوگاه آثوار هنوری مهندسوان عضوو سوازمان را
داریوم کوه در مجتموع ایوران موال برگوزار مویشوود هموه اعضوای هیوأت مودیره در ایون مراسوم دعووت هسوتند و اعضوای هنرمنود هیوأت
مدیره نیز در ایون نمایشوگاه شورکت دارنود و هم نوین مراسوم نخسوتین آیوین تحلیو و اتیوان سووگند مهندسوان کوه در آزموون امسوال
ورود به حرفه مهندسوان حوائز رتبوه برتور بوودهانود بوا رعایوت پروتکولهوای بهداشوتی از سواعت  14در سوالن رعود برگوزار میشوود .بورای
اعضای هیأت مدیره دعوتنامه ارسال خواهد شد .بدینوسیله دعوت میکنم که در این دو مراسم حضور گرمتان را داشته باشید.
4

امور جاری :
مهنرردس میرجعفررری :ضوومن عوورض تبریووک بووه مناسووبت هفتووه مهنوودس ،ابتوودا گزارشووی از اقوودامات جوواری هفتووه گذشووته را ارائووه
مینمایم.
از مهمتورین اقوودامات انجووام شووده در هفتووه گذشووته رونمووایی از سووامانه انتخواب الکترونیکووی گروههووای تخصصووی اسووت کووه از نظوور دقووت
عملکرد یکی از بهترین سوامانههاسوت .خوانم مهنودس جموالی و خوانم مهنودس رادمهور در ایون خصوو زحموت کشویدند و بوا همکواری
بخشهای مختلو سوازمان اکنوون آمواده بهرهبورداری کامول و برگوزاری کامول انتخابوات هسوتیم .پیشونهادی مطورر شود کوه اگور انجوام
بشووود بحووث تسووت کووردن سووامانه نیووز حوول خواهوود شوود .اینکووه اسووامی تعوودادی از پیشکسوووتان رشووتههووای مختل و را در هفووت رشووته
معرفی کنویم و ایون پیشکسووتان را در رأیگیوری اعضواء بگوذاریم اگور رأیآوردنود بوه عنووان چهوره سوال آن رشوته معرفوی نماییود و بوه
نوعی هوم سوامانه صوحت عملکورد سوامانه را نیوز تسوت کنویم .حواال اگور توا آخور اسوفندماه امکانپوذیر شود کوه تعوداد  11توا  21نفور از
پیشکسووتان هوور رشووته را بورای انتخوواب کوورده و بوه رأیگیووری الکترونیووک بگووذاریم .هوم سووامانه تسووت شوود و هووم معرفووی پیشکسوووت
سووال نظووام مهندسووی در هوور رشووته باشوود .ایوون سووامانه آموواده اسووت و نماینوودگان محتوورم اداره کوول نیووز در جلسووه حاضوور بودنوود .از ایوون
سووامانه موویتوووانیم بووه غیوور از بحووث انتخابووات بوورای نظرسوونجیهووای خودمووان نیووز اسووتفاده کنوویم و از ایوون طری و بتوووانیم نظوورسوونجی
معتبری انجام دهیم.
مطلب بعد بحث فیشی شدن طراحیهوا مویباشود کوه مهنودس طواهری اشواره کردنود بوه شودت در حوال پیگیوری ایون موضووع هسوتم.
خووانم مهنوودس جمووالی نیووز در جلسووه حضووور دارنوود و در جریووان موویباشووند .یووک روز در میووان یووک جلسووه راجووع بووه ایوون موضوووع
گذاشتهایم که حتماً انجام شوود حتوی اگور مقاوموت هوایی بورای انجوام نشودنش در سوازمان باشود ایون کوار را انجوام مویدهیم و یوک بوار
برای همیشه به سرانجام میرسانیم .به نظر میآید این یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان در دوره هشتم خواهد بود.
در بحث شناسنامه فنوی و ملکوی و مجوری تعهودی اسوت کوه مهنودس طواهری اشواره فرمودیود توا جوای ممکون مون فشوار آوردهام کوه
این کار را انجام ندهند و مجری به صورت تعهدی نباشود .تعوداد خیلوی کمتور شوده ولوی شواید هنووز صوفر نشوده باشود .بحوث شناسونامه
فنی را مجدانه پیگیر هستم و بحث کیفیت کاغذ را هم که شما اشاره کردید مجدداً پیگیری میکنم که مشکل پیش نیاید.
در خصو گزارش بانک صادرات آقای مهنودس آموری نیوا ،نکتوه مریفوی کوه در ایون گوزارش هسوت ایون اسوت کوه ابتودا رئوین بانوک
سود  21درصد را اعالم نموده و پون از دو هفتوه رئوین شوعبه اعوالم کورده کوه سوود کمتور از  21درصود اسوت .از مواه گذشوته سوود 1۱
درصوود را پرداخووت کووردهانوود و ماههووای قبوولتوور سووود  1۱درصوود را پرداخووت نکووردهانوود .پیشوونهاد موون و آقووای آمووری نیووا ایوون اسووت کووه
خسارتهای ماههای قبول را کوه سوود کمتور از 1۱درصود پرداخوت کورده بوه صوورت تقسوی بوه سوازمان پرداخوت نمایود .توقوع موا ایون
است که حداقل سود  1۱درصد را باید انجام دهد.
مورد دیگر ساماندهی ناهار پرسنل سوازمان بووده کوه خوانم مهنودس رادمهور ایون موضووع را بوه جود پیگیوری نموودهانود و در ایون هفتوه
در کنار دستگاه حضوور و غیواب دسوتگاه صودور ژتوون نصوب خواهود شود کوه از ایون بوه بعود هور کون انگشوت مویزنود و ورودش را بوه
سازمان اعالم میکند یک ژتون هم برایش صادر شود.
از دوستان هیأت مودیره توقوع کموک داریوم چوون خوانم رادمهور گفتنود مون هموه جوا را سوامان دادم و اعضوای هیوأت مودیره و مودیران
بخش های مختل تعداد مهمانانشان را اعوالم مویکننود کوه سواماندهی ایون قضویه را بهوم میریوزد .موثالً تعوداد پرسونل  311نفور اعوالم
شووده ولووی طب و آمووار تعووداد  411غووذا گرفتووه موویشووود .جهووت سوواماندهی موضوووع کلیووه اعضووای هیووأت موودیره بایوود بووه سوورکار خووانم
مهندس رادمهر کمک نمایند.
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بحث دیگر موضوع جشن هفته مهنودس اسوت کوه بوه دلیول کرونوا ماننود سوالهای گذشوته بوه صوورت هموایش و کنسورت و جشون و ....
برگزار نخواهود شود .اموا آیوتمهوایی مثول رسوتوران و امکانوات تفریحوی در سوایت سوازمان قورار گرفتوه اسوت و مویتواننود از آن آیوتمهوا
مواردی را انتخاب کنند و استفاده نمایند.
هم نووین بحثووی کووه خووانم رادمهوور اعووالم کردنوود در خصووو نمایشووگاه آثووار هنووری مهندسووان عضووو سووازمان و مراس وم اتیووان سوووگند
رتبههای برتر آزمون نظام مهندسی سال جاری نیز انجام خواهد شد.
بحث مرخصیهایی که آقوای مهنودس فرنیوا اشواره کردنود ،امسوال بوه دلیول کرونوا تقریبواً بیشوتر ماههوای سوال سوازمان دچوار دورکواری
بوووده و کارمنوودان سووازمان از دورکوواری اسووتفاده کووردهانوود .تعوودادی از پرسوونل هفتووهای دو یووا سووه روز دورکووار بودنووده انوود .کارمنوودانی
هستند که  41تا  11روز به دورکاری رفتهانود و طبعواً مرخصویهایشوان بواقی مانوده اسوت 9 .روز انتقوال مرخصوی انجوام خواهود شود .اموا
اینکه بخواهیم مبلغ را پرداخت کنیم در موورد کسوانی کوه از دورکواری اسوتفاده نکردنود معقوول مویباشود اموا در موورد کسوانی کوه دو یوا
سه روز در هفته دورکار بودهاند ،منصفانه نیست.
برای کسی کوه دورکواری نرفتوه امتیواز قائول بشوویم کوه بوهخاطر سوازمان بوه خواطر سوختی کوار بوه سوازمان آموده و کوار را انجوام داده
است .پن اجازه بدهید  9روز را انتقال بدهیم ولی دوستانی که دورکاری نرفته اند پول را دریافت نمایند.
در ارتبوواط بووا خریوود خووودروی دنووا پووالس بوورای هیووأت موودیره سووازمان خواهش ومندم کووه مصوووبه خووارج از دسووتور را در ابتوودای جلسووه
بررسی کنیم.
ما برای خرید سوه خوودرو دنوا پوالس بورای اعضوای هیوأت مودیره ،یوک و نویم میلیوارد توموان بودجوه داریوم ایون موضووع در کمیسویون
معامالت مطرر گردیوده و بورای خریود هور خوودرو حودوداً  411میلیوون توموان پوول نیواز اسوت .در نماینودگیهوای ایوران خوودرو ،بورای
ایون خوودرو قیمووت متغیور اسووت اگور اجوازه بدهیوود ایون مطلووب را در صودر دسوتور جلسووه قورار دهوویم و رأیگیوری کنویم کووه ایون سووه
خودرو را بخریم چون ردی بودجه هم برایش تعری شده و اگر در سال جاری نخریم در سال جدید قیمت باالتر می رود.
مهندس خطیبی :هم در سال جاری و هم سال جدید خرید انجام دهیم.
مهندس رادمهر :هم خودرو دناپالس و هم خودرو ون خریداری نماییم.
مهندس میرجعفری :بودجوهای کوه داریوم فعوالً در حود خریود سوه عودد خوودرو دنواپالس مویباشود .و االن امکوان خریود ون را نوداریم
مگر اینکه آقای مهندس اکبریانراد در بودجه سال بعد خرید خودرو ون را نیز قرار دهند.
اگر مواف هستید خرید سه خودرو دنا پالس را در صدر دستور جلسه قرار دهیم و رأیگیری نمائیم.
با اکثریت آراء در صدر دستور جلسه قرار گرفت.
مهندس خطیبی :اگر همکاران تمایل دارند جابوه جوایی ردیو بودجوه هوم مویتووانیم داشوته باشویم ،سوال آینوده قیموت هوا بوه شودت
باالست 21 .درصد بودجه را میتوانیم صرم این موضوع کنیم و چهار عدد خودرو خریداری نمائیم.
ماشوینهووای موجوود فعلووی از دوره آقوای مهنوودس ترکاشوووند و آقوای مهنوودس غفرانوی هم نووان مووورد اسوتفاده هیووأت مودیره موویباشوود.
پیشنهاد میکنم ردی بودجه را چک کنید و در صورت تواف چهار خودرو خرید نمائیم.
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مهندس میرجعفرری :قیموت سوه خوودرو دنوا پوالس حودوداً یوک میلیوارد و سیصود و پنجواه میلیوون توموان مویشوود .مبلوغ یکصود و
پنجاه میلیون تومان باقی مانده را به مبلغ خرید ون اضافه نمائیم .البته االن از قیمت ون مطلع نیستیم.
مهندس اکبریان راد :ما  21درصد یک و نیم میلیارد را میتوانیم در ردی بودجه افزایش دهیم.
مهندس خطیبی :به نظر بنوده هور چوه مویتوانیود در سوال جواری خریوداری کنیود .هموانطور کوه در دوره آقوای قربانخوانی خوودرو کیوا
خریداری شد و مورد مخالفت برخی بود.
مهندس میرجعفری :یک گزینه هم این است که دو خودروی دنا پالس بخریم و یک ون.
مهندس سعیدیان :به نظر بنده در ردیو هوای دیگوری کوه خیلوی هزینوه صوورت نگرفتوه اسوت مویتووان جوا بوه جوایی بودجوه داشوت.
هیأت مدیره هم مصوب میکند که شما خرید را انجام دهید.
مهندس میرجعفری :پن بنویسیم دو عدد خودرو دنوا پوالس بوا یوک عودد خوودرو ون ولوی بایود ردیو بودجوه خریود ون را جوا بوه جوا
نمائیم .برای خرید خودرو دنوا پوالس حودود قیموت هور کودام  411میلیوون توموان از نماینودگی ایوران خوودرو مویباشود و قیموت متغیور
است و مورد ثبتنامی ندارند ،نمایندگیها فروش روزانه دارند.
قیموت حودود  411میلیووون توموان بوورای هور خوودرو اسووت .اگور موافو بوا خریود خووودرو سوه دسووتگاه خوودرو دنوا پووالس و خریود یووک
دستگاه خودرو ون از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو هستید رأیگیری انجام دهیم.
مهندس صابر :انجام این موضووع مسوتلزم انجوام مقودماتی مویباشود و طبو نظوامناموه بایود مراتبوی را طوی نمائیود و گزارشوی در اینجوا
ارائه کنید و صورتجلسه کمیسیون معامالت را باید ارائه نمائید.
مهنرردس میرجعفررری :طب و ردی و بودجووه مصوووب سووال  1399و هم نووین نظوور کمیسوویون معووامالت کووه سوورکار خووانم رادمهوور در
جریان کامل آن موی باشوند ،مقورر شود بعود از طورر در کمیسویون معوامالت در هیوأت مودیره بوه رأی گذاشوته شوود .ردیو بودجوه هوم
که در این خصو داشتهایم .صورتجلسوه کمیسویون معوامالت مربووط بوه اموروز اسوت هنووز در مرحلوه تایوا اسوت و بوه امضواء نرسویده
است.
مهندس صابر :باید مناقصه عمومی برگزار میشد.
مهندس میرجعفری :مطاب بند یوک مواده  27نظوام ناموه موالی و معوامالتی اسوتثنائات معوامالت عموده و کوالن در خصوو

معاملوه بوا

وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهوای دولتوی منماینودگان ایوران خوودرو شورکتهوای دولتوی مویباشوند بوه هیوأت مودیره محتورم واگوذار
میگردد.
مهنرردس طرراهری :در بنود اشوواره کنیوود بووه تور

تشووریفات توور

مناقصووه یوا مناقصووه محوودود و در صورتجلسووه بنویسوید بووا توجووه بووه

صورتجلسه کمیسیون معامالت و نظر به بند نظام نامه مالی معامالتی با این موضوع موافقت گردید.
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مهندس خطیبی :پیشونهاد مویکنم بنویسوید سوه یوا چهوار دسوتگاه خوودروی دنوا پوالس خریوداری شوود در سوق ردیو بودجوه .اگور
بودجه جواب داد چهار دستگاه خریداری کنید.
مهندس یگایگی :برعکن برخی از دوسوتان ،بوه نظور بنوده بوا توجوه بوه تعوامالت بوین المللوی کوه در پویش داریوم ممکون اسوت قیموت
دالر کاهش یابد و متعاقباً قیمت خودرو نیز ریزش نماید .پیشنهاد میکنم بررسی موضوع را یک جلسه به تعوی بیاندازیم.
مهندس میرجعفری :موضوع را به رأی میگذاریم .دستور جلسه با  16رأی مواف از  24رأی به تصویب رسید.
متن مصوبه:
با پیشنهاد ریاست سازمان ،بحث خرید خودرو در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مقرر گردید با توجه به
صورتجلسه کمیسیون معامالت ،سه خودرو دیا پالس اتوماتیک و یک دستگاه ون از طریق یمایندگی مجاز ایران خودرو وفق
مقررات در سقف ردیف بودجه جهت استفاده سازمان خریداری گردد 61( .رای موافق از  42رای حاضر)
مهندس راقی  :جناب آقای رئوین چنود موورد اسوت کوه موی خوواهم اشواره کونم کوه بیشوتر مووارد مربووط بوه شوخ

شوما مویباشود.

مابهالتفاوت ح الزحمههایی که دو هفته پیش مصوب کردیم و هنوز به نتیجه نرسیده است.
مهندس میرجعفری :من از شما قول گرفتم با توجوه بوه اینکوه سیسوتم موا االن درگیور پرداخوتهوا مویباشود و تواکنوون بورای بیسوت و
یک هزارو ششصد و نوزده نفر پرداخت صورت گرفته اسوت .یوک مواه بوه مون زموان بدهیود ،تواکنون بخوش عمودهای از کوار انجوام شوده و
خانم مهندس جمالی هوم در جلسوات حضوور داشوتند و در جریوان اموور هسوتند اموروز بوه بنوده گفتنود توا هفتوه آینوده انجوام مویشوود
ولی تا قبل از عید قطعاً انجام خواهد شد.
مهندس راقی :خواهشمندم با توجه به اینکه متولی این امر شما هستید لطفاً تا هفته آینده انجام شود.
مهندس میرجعفری :قطعاً تا قبل از عید ایون صود درصود مابوهالتفواوت واریوز انجوام خواهود شود االن بنوده تحوت فشوار بخوش آیتوی و
بخش کارهای سازمانی هسوتم بوه خواطر چوالش بحوران موالی ،سواماندهی اموور انجوام شوود قوول مویدهوم توا قبول از عیود انجوام پوذیرد
شاید هم تا هفته آینده عملی گردد .دوستان به من گفتند تا هفته بعد ولی من به شما میگویم تا قبل از عید .
مهندس راقی :موضوع بعد تفاهم ناموه سوازندگان مویباشود کوه پروسوه شوش هفوت ماهوه داشوته و هم نوان در گیور و دار بحوث آیتوی
و شرکت ریسمان میباشد و هنوز عملیاتی نشده است.
مهندس میرجعفری :آقای صابر نماینده ویژه این موضوع هستند و پیگیر این موضوع میباشند.
مهندس راقی :فعالیت بخش آیتی و شرکت ریسمان و سوایر مراجوع مربوطوه کموی کنود مویباشود .بنوده بوا آقوای احمودی نیوز در ایون
خصووو صووحبت کووردهام .یکووی از موووارد مهووم ایووناسووت کووه بخووش زیووادی از مصوووبات جلسووات هی وأت موودیره هنوووز عملیوواتی نشووده.
خواهشمندم این چاالکی را بوه سوازمان برگردانیود .بخوش زیوادی از مصووبات هنووز عملیواتی نشوده اسوت .موضووع بعود بحوث شناسونامه
فنی و ملکی میباشد .در حال حاضر مابهالتفاوت هم اخذ میگردد که این فاجعه و اشتباه است.
۱

مهندس الهی فر :مخصوصاً با گروکشی ح الزحمه نامر که اشتباه میباشد.
مهندس راقی :با این شیوه بحث شناسونامه فنوی منوتج بوه نتیجوه نموی شوود .بوه نوامر مویتوانیود بگوییود مابوهالتفواوت پرداخوت کنود.
مگر برای شناسنامه فنی و ملکی که پنج سال پیش صوادر شوده مویشوود االن بحوث مابوهالتفواوت را مطورر کورد؟ ایون پوول حورام اسوت.
تشکر میکنم بابت کوار انتخوابی .دوسوتان موا در وزارتخانوه و اداره کول همکواری الزم را در ایون خصوو انجوام دادهانود .شوما و دوسوتان
مووا در بخووش حقوووقی پیگوور موضوووع بوووده انوود .بنووده نیووز در مبحووث دوم هوور کمکووی الزم باشوود در جهووت عملیوواتی شوودن موضوووع انجووام
میدهم پیشنهاد میگردد برای افراد حقیقی نیز بحث کار انتخابی لحاظ گردد.
وارد دستور جلسه میشویم:
روش اجرایی کارآموزی هفته گذشته ارائه گردید فرصت نشد نظر دوستان را بشنویم ،نظرات دوستان را میشنویم.
مهنرردس خطیبرری  :ضوومن تشووکر از ارائ وه طوورر ،جنوواب آقووای عبوودالملکی در خصووو بنوودهای ایوون نامووه تووذکراتی دادنوود و آقووای
مهندس طاهری به مواردی اشاره کردنود .بنوده نیوز بوه موواردی اشواره کوردم کوه نمیودانم از هفتوه گذشوته بررسوی شود یوا نوه؟ -1بحوث
کنترل بیمههای تأمین اجتمواعی وقتوی کوارآموز وارد سوامانه میشوود و مشواوره از نماینوده اداره کوار بگیورد کوه ایون مویتوانود بوه عنووان
یک قرارداد کاری لحواظ گوردد و در دادگواه بور علیوه مهنودس شوکایت کنود .موا بایود تموام ایون جوانوب را در نظور بگیوریم  .بنوده کلیوت
موضوووع را قبووول دارم و در جلسووه گذشووته هووم بووه ایوون موووارد اشوواره کووردم .لطفواً گزارشووی در خصووو دو بنوودی کووه بنووده در موووردش
صراحت داشتم گزارشی ارایه بفرمائید.
دکتر شرکیب :انجوام ایون موضووع کوار شایسوتهای اسوت وچنان وه مصووبه هیوأت مودیره را داشوته باشویم ایون بودان معنوا نیسوت کوه
همکواران سووازمان الووزام داشوته باشووند صوورفاً از ایون روش پیشوونهادی اسووتفاده کننود .هم نووین طوورر را بورای اداره کوول راه و شهرسووازی
نیز ارسال نماییم و بوا رایزنوی بوا ایون مجموعوه در نهایوت بوه جموع بنودی مناسوبی جهوت ارائوه ایون پیشونهاد در آینوده برسویم .همگوی
اجماع نظر داریم که وضوعیت فعلوی کمکوی بوه مهندسوان موا نمویکنود .بوه نظور بنوده اجورای طرحوی کوه در کمیسویون آمووزش مطورر
گردید بوه مهندسوان کموک شوایانی مویکنود .فوار التحصویالن از دانشوگاه قطعواً تسول کوافی را بورای انجوام کوار اجرایوی ندارنود .طورر
کووارآموزی برایشووان مفیوود خواهوود بووود .نظوورات آقووای مهنوودس خطیبووی هووم درسووت اسووت .مهندسووی کووه بوورای کووارآموزی وارد کارگوواه
میشود جزئی از مجموعوه کارگواه اسوت در نتیجوه سواز و کوارهوای کلوی در خصوو وقووع حووادث و  ...بایود در ایون روش لحواظ گوردد.
هم نین کسی کوه کوارآمووز مویپوذیرد بایود انگیوزهای هوم بورای پوذیرش کوارآموز داشوته باشود .چنودین جلسوه در کمیسویون آمووزش
مطوورر و بووازنگری شوود و موویتوانوود تحووول خوووبی در خصووو ارتقوواء خوودمات مهندسووی ایجوواد نمایوود و مهندسووان بووا اعتموواد بووه نفوون
بیشتری به کارگاه ورود نمایند.
مهنردس مررومنی مقررد  :کلیوت طوورر ارزشوومند اسوت و اگوور بتووانیم فرهنو

اسوتاد شواگردی را برگوردانیم اقوودام مثبتوی اسووت .کمووا

اینکووه در کووانون کارشناسووان و نظووام پزشووکی و سووایر سووازمانهووای مشووابه ایوون موضوووع لحوواظ گردیووده اسووت .بنووده در سووال 13۱6
کارشناسی رسومی قبوول شودم تقریبوا چهوار سوال طوول کشوید توا بتووانم پروانوه اشوتغال بوه کوار را کسوب نموایم .طوی مرحول اداری و
دورههوای کوارآموزی پروسوه ای زموانبر بوود .در نظوام پزشوکی نیوز روال بوه هموین صوورت اسوت .انتقوال تجربیوات حرکوت مثبتوی اسوت
به منظور تصویب این شیوه نامه و رسیدن بوه وحودت رویوه طورر بایود بوه اداره کول راه و شهرسوازی ارائوه گوردد و نظورات اعموال شوود و
به تصویب شورای مرکزی برسد.
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به عنوان پیشنهاد سواختمان اسوتان تهوران بررسوی شوود و بوه مراجوع دیگور ارسوال گوردد و در نهایوت طورر اجرایوی گوردد و در سراسور
کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
مهندس کریمی آیچره :وضوعیت کنوونی در اثبوات سوه سوال سوابقه بعضواً وضوعیت مطلووبی نیسوت یعنوی کواربرگی موجوود اسوت و دو
نفر مهندس با ده سال سابقه کوار بوا یوک سواز و کواری کوه هنووز مشوخ نشوده چطوور ایون دو مهنودس میتواننود وقووع کوار و سوواب
کاری مهندس سوم را تایید کنند وجوود دارد .جوایگزین ایون روش کوه بوه صوورت داوطلبانوه هوم انجوام مویشوود روش کوارآموزی اسوت .
در جلسه گذشته آقای عبودالملکی راجوع بوه موضووع امهوار نظور کردنود و گفتنود کوه موضووع نیواز بوه بررسوی بیشوتری دارد .ایون روش
کارآموزی کامالً پیشنهادی هست هر مهندسوی کوه تمایول داشوت مویتوانود نوزد مهندسوی سوابقه دوره کوارآموزی را طوی نمایود .بوه نظور
بنده نظر آقای مهندس عبودالملکی طبو اشوارهای کوه بوه مفواد قوانون و آیوینناموه اجرایوی داشوتند نظرشوان را در ایون خصوو مطورر
نمایند که اگر نواقصی در طرر هست در همین مرحله برطرم گردد که این طرر به موازات کاربرگ عملی گردد.
مهندس صرابر :در جلسوه موور  1399/19/11امسوال دسوتور جلسوهای داشوتیم تحوت عنووان پیشونهادات کمیتوه سوازندگان در حووزه
سووازندگان بووه هیووأت  1نفووره وزارتخانووه .در یووک بنوود پ ویشبینووی شووده بووود کووه سرپرسووتان کارگوواه بووا شوورایطی کووه در دسووتورالعمل و
پیشونهادی کووه هیووأت موودیره در خصووو اعموال تعوودیالت و تسووهیالتی کوه قائول شووده بووود .اگوور سرپرسووتان کارگوواه دو نفوور کووارآموز را
قبووول کننوود موویتواننوود همزمووان در دو کارگوواه سرپرسووت باشووند بووه شوورط آنکووه از ایوون دو کارگوواه فقو یکووی در مرحلووه گووود پرخطوور
باشد  .زمانی که این موضوع مطرر شد شوخ آقوای مهنودس الهوی فور ایون بنود را منووط کردنود بوه نظوامناموه یوا آیوینناموه کوارآموزی.
پیشنهاد بنده این است برای اینکوه در کسوانی کوه کوارآموز قبوول مویکننود انگیوزه الزم ایجواد شوود ایون بنود را نیوز بوه ایون نظوام ناموه
اضافه کنیم .چون میتواند بحوث پوشوش هزینوه هوای بیموه کوارآموزان را کارگواه و یوا شورکتی کوه سوازنده ریصوالر کارگواه هسوت تقبول
نمایود و در قبوالش انگیوزه ای باشود بورای اینکوه در بحوث سرپرسوت کارگوواه نیواز بوه مرفیوت سوازی داریوم ایون دو جنبوه باعوث افووزایش
مرفیت میشود و هوم بحوث کوارآموزی را عملیواتی مویکنود و هوم بحوث پوشوش سرپرسوتان کارگواه را توا حودود زیوادی رفوع مویکنود.
پیشنهاد من اینا ست که بندی که درپیشنهادات هیأت پنج نفره وزارتخانه مطرر گردیده در این شیوهنامه کارآموزی لحاظ گردد.
مهندس سرعید سرعیدیان :بوا توجوه بوه جموع بنودی صوحبت دوسوتان حاضور در جلسوه کوه موضووع مطروحوه مویتوانود بوه صوورت
پیشنهادی مطورر گوردد .خوواهش بنوده ایون اسوت کوه در ابتودا ایون شویوهناموه را بوه شوکل جوامعتوری بررسوی کنویم کوه آیوا قابلیوت
اجرایوی شودن دارد یوا نوه؟ طبو برداشوتی کوه بنوده از صوحبت آقوای عبودالملکی در جلسوه گذشوته داشوتم بررسوی و تصومیمگیووری در
خصووو شوویوهنامووه صوورفاً در اختیووار هیووأت موودیره نموویباشوود و بایوود در اداره کوول راه و شهرسووازی و وزارتخانووه مطوورر و تصوومیمگیووری
شود .با این وجود بنده پیشنهاد میکنم کوه قبول از اینکوه هیوأت مودیره موضووع را مصووب نمایود .بررسوی مجودد نمواییم .چوه بسوا پون
از تصویب در فرآینود اجرایوی غیرقابول اجورا باشود  .در نتیجوه پیشونهاد مویکونم از زموان اتموام فرآینود بحوث و بررسوی موضووع در اداره
کل راه و شهرسازی و ادراه کل و یوا مجموعوههوای تاثیرگوذار در ایون خصوو مثول شوورای مرکوزی و اخوذ تاییدیوه نهوایی هیوأت مودیره
مصوبهای در این خصو ارائه ننماید.
مهندس طراهری :بورای داشوتن مصووبه در موورد کوارآموزی نیازمنود رعایوت اصوول و الزاموات قوانونی هسوتیم .در خصوو

ایون شویوه

اجرایووی از بوودو مطوورر کووردن موضوووع دچووار مشووکل هسووتیم .عنوووان ایوون شوویوهنامووه روشهووای اجرایووی کووارآموزی موویباشوود .نظوور بووه
اختیارات ما در خصو بند  29مواده  73آیوینناموه اجرایوی کوه ایجواد تسوهیالت الزم جهوت انجوام کوارآموزی مویباشود .در عنووان ایون
شیوه نامه ما کلمه مستمر را نیز اضافه نمودهایم یعنی پا فراتر از آییننامه اجرایی گذاشتهایم.
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درعنوان نوشتهایم شیوهنامه کوارآموزی و شوروع بوه کوار حرفوهای مگور سوابقه کوار حرفوهای در اختیوار هیوأت مودیره اسوت؟ موا صورفاً در
راستای بند  29مواده  73آئوینناموه اجرایوی مویتووانیم تصومیمگیوری نمواییم آن هوم در خصوو ایجواد تسوهیالت الزم .موا اختیوار ورود
به سابقه کار حرفه ای را نداریم.
درماده یوک بخوش اهودام شویوه ناموه نوشوته شوده پویش و پون از اخوذ پروانوه اشوتغال بوهکوار .در حوالیکوه کوارآموزی جوزء اختیوارات
هیأت مدیره میباشد و پن از آن میشوود سوابقه کوار ،کوه اصوالً در اختیوارات هیوأت مودیره نیسوت .بوه عبوارت دیگور بور اسواس مواده 6
آیوویننامووه موضوووع در اختیووار مووا نیسووت ،مووا صوورفاً در خصووو بنوود  29موواده  73آیووین نامووه موویتوووانیم امهووارنظوور کنوویم کووه آن هووم
درخصو ایجاد تسهیالت مویباشود .در بخوش تعواری  ،سوابقه کوار را بوا سوابقه کوار حرفوه ای عووض کوردهایوم در حوالیکوه در مواده 1
آییننامه اجرایی سابقه کوار بوا سوابقه کوار حرفوهای یوک تعریو واحود و یوک موضووع دارنود و نمویشوود ایون دو موضووع را از هوم جودا
نمود .یوا در زموان کوارآ موزی شورط عضوویت مهنودس در سوازمان را الزاموی کوردهایوم در حوالیکوه اصوالً جوزو الزاموات بورای کوارآموزی
نمیباشد .کارآموز میتوانود بودون اینکوه عضوو سوازمان بشوود دوره کوارآموزی را طوی نمایود و پون از طوی دوره کوارآموزی بورای گورفتن
پروانووه اشووتغال اجبووار عضووویت وجووود دارد .ایوون اجبووار دوره کووارآموزی فراتوور از قووانون اسووت در بخووش کووارآموزی بحووث سووابقه کووار
حرفهای را مطرر کوردهایوم در حوالیکوه در بخوش تبصوره ای کوه بورای تعواری وجوود دارد سوابقه کوار تجربوی هوم تعریو کوردهایوم در
حالیکه در هیچ جای آیین ناموه اجرایوی کلموه ای تحوت عنووان سوابقه کوار تجربوی نوداریم .یوک سوابقه کوار حرفوهای داریوم یوک سوابقه
کار داریم که آن هم در بحث کارآموزی لحاظ میشوود .سوابقه کوار حرفوهای زموانی اسوت کوه پروانوه اشوتغال بوهکوار را داریوم و در مواده 6
آییننامه اجرایی تعری مویشوود نوه در مواده  .1در موتن بوه کمیتوه اشواره شوده در حوالیکوه در بحوث تفوویخ اختیوارات پیورو بنود 29
ماده  73آیین نامه اجرایی این اختیار بوه هیوأت رئیسوه تفوویخ شوده اسوت .وقتوی مجودداً بوه تشوکیل کمیتوه اشواره مویکنویم عموالً بوه
کمیسیون آموزش و گروههوای تخصصوی در کمتور از یوک مواه دو مصووبه متنواقخ و خوالم هوم ارائوه موینمواییم .یعنوی قوبالً اختیوار را
به هیأت رئیسه تفویخ کرده ایم و االن بوا ایون موتن اختیوار را بوه کمیتوه محوول موینمواییم .اگور مطواب قوانون نیوازی بوه مصووبه هیوأت
مدیره ندارد و اجرایی موی باشود .در جوایی اشواره شوده کوه کمیتوه تودوین پیواده سوازی موضووع کوارآموزی را انجوام دهود کوه ایون اصوالً
جزو اختیارات ما نیست و فقو تسوهیالت را بایود فوراهم کنویم ،بررسوی و تودوین شورای تجربوی علموی و پژوهشوی را بوه عنووان بخشوی
از سابقه کارآموزی لحواظ نمواییم .موا چنوین اختیواری نوداریم .عضوویت در سوازمان را در سوامانه کوارآموزی تعریو کوردهایوم کوه عضوو
سازمان بشود و ارجواع بودهیم کوه در اینجوا وارد ایون بخوش و اشوکاالت آن نمویشووم .یوا شورای مرفیوت هور مهنودس شورای پوذیرش
کووارآموز در کمیسوویون آموووزش و پووژوهش و توورویج تعیووین موویشووود .ایوون بوودان معناسووت کووه وقت وی میخووواهیم تشووخی صووالحیت را
انجام دهیم به یک مهندس میگووییم یوک کوارآموز بگیورد و بوه دیگوری مویگووییم شوما دو کوارآموز مویتوانیود بگیریود و خودموان ایون
محدودیت را فراتر از قوانون تعریو نمووده ایوم .ایون دسوت اشوکاالت در ایون شویوه ناموه زیواد اسوت و بهتور اسوت قبول از آنکوه بخوواهیم
در هیأت مدیره مطرر شود و یا پیشنهاد داده شود در اداره کل اصالحات آییننامهای آن لحاظ گردد.
مهندس الهی فر :جناب مهندس طاهری در پاسوخ بوه فرمایشوات شوما بنوده در خصوو

بخوشهوایی از شویوهناموه صوحبت کورده بوودم

و با مصوبهای که االن مینویسیم و اصالحاتی که بعد از هماهنگی با اداره لحاظ میگردد.
مهندس یگایگی :در ابتدا و اوایول شوکلگیوری گوروه تخصصوی معمواری رؤسوای دبیرخانوههوای تعودادی از دانشوگاههوای مطورر تهوران
را دعوووت کووردیم و بحثمووان در اینخصووو بووود کووه محصووولی کووه شووما در حووال تولیوود آن هسووتید مناسووب سووازمان بووه عنوووان
مصرمکننده نمیباشد .حاال که قرار اسوت ایون کوار را انجوام دهویم ،بهتور اسوت بوه شویوه اصوولی و اساسوی انجوام دهویم .آقوای مهنودس
گووودرزی توجووه بفرماینوود سرفصوول شوویوهنامووه روش اجرایووی کووارآموووزی و سووابقه کووار حرفووه ای متقاضوویان ورود بووه حرفووه مهندسووان
میباشد ولی در اهدام به اهم اهدام روش اجرایی اشاره کردهایم.
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سوال این است که موا مویخوواهیم روش اجرایوی را انجوام بودهیم یوا خواهوان پیگیوری اهودام کوارآموزی و افوزایش مهوارتهوا هسوتیم؟
سرفصل بوا محتووای موتن و آن وه در زیور مجموعوه آوردهایوم انودکی متفواوت اسوت و همخووانی نودارد .در موتن شویوهناموه در جوایی بوه
بحث استعالم از شورای مرکزی و اداره کل و  ...اشاره نگردیده که موضوع تعیین کنندهای نیز می باشد.
یک اشکال عمده که ایجاد خواهد شد ایجاد بحوث بروکراسوی مویباشود .مهندسوی کوه بعوداً مویخواهود پروانوه اشوتغال بوهکوار بگیورد  .در
بند  3-4به بررسی تودوین شورای فعالیوتهوای تجربوی توسو چوه کسوی قورار اسوت انجوام شوود؟ در موتن مشوخ نگردیوده و در بنود
 3-1به دورههای زموانی مشوخ اشواره شود .سووال اینجاسوت کوه چوه مودت مودنظر باشود؟ در بنود  1-1-4بحوث تخصو غیراجبواری
که از طورم سوازمان اسوتان برگوزار مویشوود .ایون بنود بوا سوایر بنودها در تنواقخ مویباشود .در بنود  1-1کوه سوابقه کوارآموزی توسو
سازمان استان از طری کارآموزی تأییود مویشوود نقوش مرجوع صودور پروانوه در اینجوا چیسوت؟ اگور هور دو بایود موضووع را تأییود کننود
که باز هم درگیر بروکراسوی مویشوود .در بنود  3-2-1مسوئو لیت ثبوت مودار و مسوتندات بوه عهوده سرپرسوت کوارآموزی مویباشود .در
اینجا نیز مانند بند فوق نقش مرجع صدور پروانه چیست؟
مهندس کریمی آیچه :آقای مهندس عبدالملکی شما نظری دارید؟
ماده  1و  6آیینناموه اجرایوی بوه صوراحت تکلیو سوازمان اسوتان را مشوخ کورده در مواده  6مویگویود :گوواهی اشوتغال بکوار و تجربوه
عملی و سابقه کار متقضوی در صوورتی معتبور شوناخته خواهود شود کوه توسو واحودهای فنوی وزارتخانوه هوا ماشواره بوه سوه سوال بورای
لیسانن دو سال برای فووق لیسوانن و یوک سوال بورای دکتوری دارد کوه توسو واحودهای فنوی ،وزارتخانوههوا ،سوازمانهوای دولتوی یوا
وابسووته بووه دولووت و شووهرداریهووا ،شخصوویتهووای حقوووقی شوواغل در رشووتههووای موضوووع قووانون ،شوورکتهووای سوواختمانی یووا مهندسووان
مشاور پروانه اشتغال بکار مهندسوی شوخ حقووقی مویباشوند یوا توسو دو نفور از مهندسوان بوا بویش از ده سوال سوابقهی کوار و دارای
پروانه اشتغال بهکار مهندسی .ایون هموین کاریاسوت کوه سوازمان مویخواهود انجوام دهود .آیوینناموه انجوام مویشوود و یوا توسو نظوام
مهندسووی اسووتان تاییوود و صادرشووده باشوود .طب و موواده  6آیووین نامووه ترتیبوواتی بوورای کووارآموزی تهیووه شووود طب و موواده  6دو مهنوودس
میتوانند گواهی کنند کوه االن در حوال انجوام اسوت .طبو مواده  6وزارتخانوه هوا مویتواننود تأییود کننود .طبو مواده  6نظوام مهندسوی
استان میتوانست این کار را انجام دهد ولوی توا کنوون انجوام نشوده اسوت .طبو ایون کوه انجوام شوود ،اگور اداره کول نظوری دارد اعموا ل
بشود .کسب نظر واحد حقوقی در کمیسیونهایی که بوده لحاظ گردیده است.
مهندس الهی فر :در کمیسویون کوه در شویوهناموه بررسوی مویشود اعضواء کمیسویون دائمواً بهوم ایون یوادآوری را مویکردنود کوه حتمواً
باید طی نامه ای از وزارتخانه و اداره کل در خصوو شویوهناموه اسوتعالم شوود .ضومناً بنوده در پوایین هور بورگ پوشوهای کوه تهیوه شوده
اسووت تمووام مفوواد را بووا اینکووه یووک صووفحه از موضوووع گذشووته تکوورار کووردم کووه موودام در نظوور گرفتووه شووود .علوویرغووم مشووکالتی کووه در
شیوهنامه وجود دارد موا قصود نوداریم کواری فراتور از قوانون در ایون شویوهناموه انجوام دهویم .طبو موتن نوشوته شوده ضومن کسوب نظور
واحد حقوقی با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی  .ما قصد نداریم فراتر از این قضیه جلوتر برویم.
مهندس فرییرا :پیورو صوحبت آقوای کریموی آن وه ،آقوای مهنودس عبودالملکی لطفواً در ایون خصوو

امهوار نظور نماینود و نظور اداره

کل را اعالم نمایند چرا که در تصمیمگیری موا موؤثر اسوت .موضووعی کوه در صوحن هیوأت مودیره مطورر شوده و اگور نظور واحود حقووقی
و اداره کل در این خصوو نیوز اعوالم و اعموال گوردد .موضووع خووبی اسوت و کوارآموزی در حوال تحقو اسوت .خوواهش مون از ریاسوت
سازمان این است که در قبال امضاهایی که ارعان مویداریوم کوه دو امضوا انجوام مویشوود و بوه عنووان سونوات صوورت مویگیورد در قبوال
این چهکار کردهایم؟
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آیا بهتر نیست زمانی را صرم مودیریت ایون موضووع کنویم؟ کوه از مون بوه عنووان یوک مهنودس بوا ده سوال سوابقه کوار ،متنوی را مهور و
امضاء و تأیید مویکونم آیوا جوایی ثبوت مویشوود یوا نوه؟ بوا طورر و تصوویب ایون شویوهناموه بوه نووعی داریوم صوورت مسوئله را کمرنو
میکنیم.
من مووافقم و آقو ای دکتور شوکیب هوم هفتوه گذشوته اشواره کردنود کوه اگور بوه واحود عضوویت سوازمان مراجعوه کنویم تعوداد زیوادی از
مراجعه کننده میبینیم که به دنبال گرفتن امضاء مهندسان پایه یک هستندکه فرمهایشان را تکمیل نمایند.
این مووارد را هوم در نظور داشوته باشویم کوه اگور صووری کواری هسوت و خودای نواکرده ایون صووری کواری هوم در هموان فرموول هوای
کارآموزی اتفاق بیفتد در واقوع موا کوار جدیودی نکوردهایم و هموان مسویرهای صووری کواری را دو برابور کوردهایوم .خواهشومندم بوا توجوه
به اینکه جنابعالی مدیر جهادی و بسیجی هستید به این قضیه هم توجه داشته باشید.
مهندس صابر :با توجه به اعالم نظرات همکواران ،تصوویب ایون بنود هم نوان منووط بوه اعوالم نظور اداره کول و مووارد دیگور هسوت ایون
در حالیست که موضووع چنودین مواه اسوت کوه در دسوتورات جلسوه هیوأت مودیره قورار دارد .اگور نیواز بوه اعوالم نظور بووده بایود قبول از
مطرر شدن در جلسه هیأت مدیره پیگیوری موی شود و بعود از اینکوه از واحود حقووقی کسوب نظور مویشود و موضووع بوا اداره کول مطورر
میشد در جلسه هیأت مدیره مطرر میگردیود .در حوال حاضور بوا شورای موجوود چطوور در جلسوه مصووب کنویم؟ آیوا تسوهیالت مربووط
به همین شیوه نامه اجرایی است یا اینکه باید اعالم نظر بشود و هماهنگی صورت گیرد؟
مهندس الهی فر :یکسوری نکوات را آقوای مهنودس طواهری و دوسوتان اشواره کردنود کوه مقورر شود از واحود حقووقی اسوتعالم کنویم و
بعد از انجام اصوالحات بوا اداره کول راه و شهرسوازی هوم همواهنگی هوای الزم را انجوام مویدهویم .بور اسواس چهوارچوبی ،تسوهیالتی کوه
در بند  29ماده  73به آن اشاره شوده را بوه اجورا بگوذاریم .بحثوی کوه آقوای مهنودس فرنیوا بوه آن اشواره نمودنود در اواخور هموین شویوه
نامه اجرایی به آن اشاره شده است که سامانهای وجود دارد که در آن اطالعات مربوط به تأیید کردن ثبت میگردد.
مهندس رادمهر :به علت طوالنی شدن بحث لطفاً آقای عبدالملکی به عنوان نماینده محترم اداره کل امهار نظر بفرمایند.
مهندس عبدالملکی :همانطور کوه هفتوه گذشوته اشواره کوردم ،اداره کول بورای سوازمان قائول بوه دسوتورالعمل نمویباشود .اینجوا هوم از
سازمان این توقع نمیرود که با تصوویب یوک شویوهناموه یوا دسوتورالعملی بخواهود ایون کوار را انجوام دهود .ولوی از بواب اینکوه در تکوالی
و ومای مقرر در مواده 73آیوینناموه اجرایوی بنود یوک ،دسوتورالعملی داریوم کوه طبو آن تسوهیالتی را سوازمان در اختیوار اعضواء قورار
دهد ،پیش بینی نموودیم کوه اگور سوازمان دسوتورالعملی کوه تودوین شوده اسوت را ضومیمه مصووبه نکنود ،مویتوانود فرآینودی را تعریو
کند که تسهیالتی را بورای اعضواء کوه قصود دارنود در دوره هوای کوارآموزی شورکت کننود ،رویوهای را بورای ایون موضووع مشوخ کنود و
به اداره کل اعالم نماید و ما به سازمان کمک هوای الزم راجهوت عملیواتی شودن شویوهناموه ارائوه خوواهیم کورد .ولوی اگور مویخواهیود در
ابتدا در مورد آن شیوه و رویه تصمیمگیری نمائیود مویتوانیود موضووع را منووط کنیود بوه اینکوه گوامهوای اولیوه برداشوته شوود و بوه یوک
سرانجام اولیه برسد و هموه اعضواء متوجوه بشووند کوه چوه اتفواقی قورار اسوت صوورت گیورد و آن زموان در صوحن هیوأت مودیره مطورر و
مصوووب گووردد .و یووا بررسووی موضوووع را بووه کووارگروه و کمیسوویونی کووه در ایوون خصووو بحووث و بررسووی انجووام داده محووول نماییوود تووا بووا
اداره کل رایزنی انجام شود و به یک دستورالعمل مشتر برسیم که منطب با آیین نامه نیز باشد.
دکتر شکیب :ماده  1آیین نامه اجرایی به شورای اشواره نمووده اسوت مسوه سوال ،دو سوال ،یوک سوال در مواده  6خیلوی واضو بوه ایون
موضوع اشاره شده است که گواهی کارآموزی را سه دسته میتوانند بدهند:
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 – 1دسووتگاههای دولتووی اعووم از شووهرداریهووا و وزارتخانووههووا و .....یووا  2مهنوودس بووا سووابقه کوواری بوویش از ده سووال  -3سووازمان نظووام
مهندسی .ومیفه هیوأت مودیره نیوز طبو مواده  73مشوخ گردیوده اسوت  .در مواده  32گفتوه ایجواد تسوهیالت الزم جهوت کوارآمووزی.
ی عنی موا بایود بورای اعضوای سوازمان تسوهیالتی ایجواد کنویم کوه بتواننود دوره کوارآموزی را سواری کننود .آقوای مهنودس طواهری ،ایون
موضع در اصل مغوایرت قوانونی نودارد و علویرغوم اشوکاالتی کوه دارد ولوی طورر و اقودام و دسوتاورد خووبی بورای دوره هشوتم مویباشود.
پیشنهاد میکنم اعضای محترم هیوأت مودیره بوه کلیوت طورر رای بدهنود چوون مغوایرتی بوا اداره کول و وزارتخانوه نودارد .چوون در آیوین
نامه گفته شده سازمان نظام مهندسی میتواند و نیز جزء تکالی هیأت مدیره نیز میباشد.
مووی شووود موضوووع را مجوودداً در کمیسوویون مطوورر کوورد و اشووکاالت پررنو را رفووع نمووود .حرکووت خیلووی خوووبی اسووت و موویتوووانیم یووک
دستاورد خیلی خوب برای دوره هشتم داشته باشیم.
مهنرردس تیمرروری :پیشوونهاد موویکوونم بووا توجووه بووه پیشوونهاد دکتوور شووکیب و مهنوودس عبوودالملکی ،همووانطور کووه دوسووتان فرمودن ود
بازگشت به کمیسیون و در کمیسیون مطالوب اصوالحی انجوام گیورد و نظور واحود حقووقی کسوب شوود و همواهنگی بوا نماینوده اداره کول
صورت گیرد سان مجدداً برای تصویب در هیأت مدیره مطرر گردد.
مهنرردس کریمرری آیچرره :آقووای مهنوودس الهوویفوور موون فکوور موویکوونم نحوووه ارائووه ایوون پیشوونهاد از طوورم شووما اشووکالی داشووت .شووما
پوواورپوینتی تهیووه کردیوود و مفوواد آن را بووه معوورض نگوواه دوسووتان در هیوأت موودیره گذاشووتید ولووی بنوودهای ایوون روش اجرایووی بووه اطووالع
دوستان نرسید .که در صورت ارائه بندهای روش اجرایی پاسخ تمام ابهامات و سواالت دوستان داده میشد.
مهندس الهی فر :ضمن احترام بوه نظور شوما ،مون  32صوفحه پاورپوینوت ارائوه نموودم کوه عینواً شویوه اجرایوی و تموام مفواد قوانون در
آن آمده است و مغایرتی با مفاد قانونی ندارد و اعضاء به این کارآموزی نیاز دارند.
مهندس خطیبی :دوسوتان مستحضور باشوند کوه در زیورزموین پشوت در واحود صودور پروانوه صووری کواری انجوام میپوذیرد ابتودا ایون
موضوع را باذیریم .یوک جوا بایود حرکتوی در جهوت اصوالر انجوام دهویم .آقوای مهنودس الهوی فور بورای بوه نتیجوه رسویدن موضووع کوه
دستاورد خوبی برای دوره هشتم میباشد چند سلسله مراتب را رعایت نماییم:
 -1از اعضای هیأت مدیره کسب تکلی مکتوب کنید و دوستان نیز به شما کمک کنند.
 -2مراتب را از واحد حقوقی کسب تکلی نمائید.
 -3آقای دکتر شکیب در کمیسیون یک نفر را موأمور کنیود توا بوا سوازمان توأمین اجتمواعی رایزنوی کنود کوه عوین مصووبهای کوه شوورای
مرکزی برای بیمه اعضاء داشت و تفاهم شد که این جزء شکایتهای بیمه کار قرار نمیگیرد انجام شود.
 -4برای اداره کل و شورای مرکزی نیز موارد را ارسال نمائید و جلسه مشتر بگذارید.
جمعبندی موارد فوق انجام شود و تا آخر سال عملیاتی گردد.
مهنرردس میرجعفررری :بوورای اسوواتید کووارآموزی چووه تسووهیالتی قوورار اسووت در نظوور گرفتووه شووود؟ آیووا دسووتمزد و حو الزحمووهای و یووا
ضریبی برایشان در نظور گرفتوه شوود؟ موا در بخوش گواز قوبال مشوکل مشوابهی داشوتیم کوه اسواتید کوارآموزی خواسوتار در نظور گورفتن
امتیووازی بودنوود .اینجووا فقو در بحووث کارنامووه حرفووه ای مختصوور اشووارهای شووده بووود .اگوور در کارنامووه حرفووهای قوورار اسووت بوورای اسووتاد
کارآموزی یا کارآموز امتیازهایی لحاظ گردد ،چگونوه تفکیوک مویکنویم مهنودس پایوه یکوی را کوه اصوال کوارآموزی نرفتوه را بوا کسوی کوه
با رفتن به دوره کارآموزی حرفهای کارنامه پرباری دارد؟
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پوون بووه دو موضوووع کارنامووه حرفووهای و نحوووه محاسووبه ح و الزحمووه اسوواتید کووارآموزی یووا امتیووازی کووه لحوواظ موویگووردد توجووه الزم را
بنمائید .آیوا قورار اسوت در ردیو بودجوه تعریو شوود؟ و یوا اگور در ضورایب ارجواع کوار دیوده شوود آیوا کمیسویون مبحوث دوم ضورایب
استاد کارآموزی را در فرمولهایش لحاظ میکند؟
مهندس صرابر :موضووع را مجودداً بوه گوروه تخصصوی عموران ارجواع دهویم کوه در آنجوا تودوین شوده اسوت در گوروه تخصصوی عموران
چنووین موووردی نداشووتیم کووه مصوووبه گووروه تخصصووی عمووران در کمیسوویون آموووزش مطوورر شووود .در توواریخ  139۱/1۱/11در گووروه
تخصصی عمران مصوب شد که جهت اعالم نظر به کمیسیون مبحث دو ارسال شود.
مهندس رادمهر :اگر قورار باشود مجودداً در گوروه تخصصوی عموران مطورر گوردد بعود در کمیسویون آمووزش مطورر گوردد و بعود طورر
مجدد در هیأت مدیره روال طوالنی خواهود بوود .ضومناً وقتوی موضووع در هیوأت رئیسوه طورر گردیود مصووب شود بوه کمیسویون آمووزش
ارسال گردد.
مهندس جعفرری فشرارکی :فورمهوای سوواب فنوی و حرفوهای را دو مهنودس بوا سوابقه بویش از ده سوال بوه صوورت صووری در واحود
عضویت امضاء میکنند .در این خصو مراجعاتی به من نیوز شوده کوه از امضواء فورمهوا سور بواز زدهام .بوا توجوه بوه ضوع قوانون حوداقل
برای مهندسان با سوابقه فرهنو سوازی نموائیم کوه فورمهوای سوواب حرفوهای را بویجهوت مهور و امضواء ننماینود توا آیوین ناموه اصوالر
گووردد .در مووورد صووحبت آقووای مهنوودس خطیبووی ،کووارآموزیای کووه قووانون کووار بووه آن اشوواره داشووته در مووورد کووارآموزانی اسووت کووه
میخواهند در یک شرکت استخدام بشوند ،آنها مشمول قانون کار میشوند .این نوع کارآموزی مشمول قانون کار نمیشود.
مهنردس طرراهری :اینکووه بنوود  29مواده  73آیووین ناموه اجرایووی مغفووول مانوده و االن در هیووأت مودیره بووه آن پرداختووه مویشووود اتفوواق
خوبی است .ولی آقای مهندس کریمی آن ه و دکتر شوکیب بوه موواردی اشواره کردنود کوه دقیقواً موورد نقود بنوده نیوز مویباشود .دوسوتان
اشاره کردند وف ماده  1و 6اختیاردر موورد کوارآموزی و سوابقه کوار بوه هیوأت مودیره داده شوده اسوت .ولوی اینجوا اشواره شوده بوه روش
اجرایووی کووارآموزی و سووابقه کووار حرفووه ای کووه در موواده  11آیوویننامووه اجرایووی بووه آن اشوواره شووده اسووت .فوورق سووابقه کووار بووا کووارآموز
حرفهای در ایون اسوت کوه کسوی کوه پروانوه اشوتغال را گرفوت بوه بعود مویشوود سوابقه کوار حرفوهای و قوبلش کوارآموزی و سوابقه کوار.
ومیفه تصمیمگیری در خصو سابقه کار حرفهای هیچ جا به هیأت مدیره واگذار نشده است.
مهندس الهیفر :در متن اشاره شده که طب قانون به سازمان استان واگذار گردیده است.
مهندس طاهری :هیأت مدیره موضوعی را مصوب کند که مطاب قانون آییننامه اجرایی باشد.
مهندس سعیدیان :پیشنهاد میکونم فرجوه یوک مواه تعیوین کنویم و بوه کمیسویون آمووزش ارجواع شوود توا اصوالحات را اعموال نماینود
و به اداره کل و شورای مرکزی نیز ارسال نمائید که اعالم نظر کنند و پن از طی مراحل مجدداً در هیأت مدیره طرر گردد.
مهنردس طراهری :طبو مصووبه تفوویخ اختیوار موضووع در هیوأت رئیسوه مطورر و اصوالحات صوورت گیورد و در آنجوا تصومیمگیووری
شود نیازی به طرر مجدد در کمیسیون آموزش نمیباشد.
مهندس تیموری :پیشنهاد آقای مهنودس طواهری درسوت موی باشود ولوی نکتوه در ایون اسوت کوه موضووع از طریو کمیسویون آمووزش
مطرر شده نه هیأت رئیسه و مجدداً باید به کمیسیون آموزش برگردد.
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مهندس میرجعفرری :لطفواً جنواب آقوای مهنودس طواهری و سوایر اعضوای هیوأت مودیره در جلسوه کمیسویون آمووزش حضوور داشوته
باشید و نقطه نظرات پیشنهادی را اعالم نمائید.
با اکثریت آراء مقررگردید موضوع بعد از بازنگری و اعمال اصالحات پن از یک ماه مجدداً در هیأت مدیره طرر گردد.
متن مصوبه:
بند  6دستورجلسه با موضوع بحث و بررسی روش اجرایی کارآموزی و احراز سابقه کار حرفهای مورد بررسی قرار گرفت و مقرر
گردید موضوع در کمیسیون آموزش ،پژوهش و ترویج مجددا بررسی و ظرف مدت حداکثر یک ماه جمعبندی و یتیجه با کسب یظر
اداره کل راه و شهرسازی جهت تصویب در هیأت مدیره ارائه گردد 42( .رای موافق از  42رای حاضر)
مهندس الهی فر :دستور بعد موضوع شیوهنامه کمیته نما میباشد.
مهندس یبی ئی :ضمن تبریوک روز مهنودس و ابوراز همودردی بوا موردم زلزلوهزده سویسوخت کوه خوواهش مویکونم سوازمان در هموین
زمینووه کمکووی کووه موویتوانوود انجووام دهوود و کمیتووه ایمنووی نیووز در ایوون خصووو پیشوونهادی دارد تووا سووازمان نقووش تخصصووی خووود را در
جهت همدردی و یاریرسانی به انجام رساند.
بارالها خا

راه نمای ما را در سازمان تو گل کن

وجود ما را از آب دیده گل کن

نمای سواختمان چوون نمونوه خوارجی هور بنوا مویباشود و بوه سوبب اینکوه سوازنده بدنوه شوهری بووده و بسوتر کالبودی شوکل دهنوده و
تصویر رهنی شوهروندان از محیطوی اسوت کوه در آن قورار گرفتوهانود اهمیوت موییابود بوه سوبب هموین اهمیوت اسوت کوه در بسویاری از
شووهرهای مطوورر جهووان ضووواب و مقووررات ویووژهای در ارتبوواط بووا سوویما و کالبوود شووهر دارد و گروهووی از متخصصووین بووا محوریووت در
موضوووعاتی چووون شهرسووازی ،زیبووایی شناسووی محووی و معموواری بووه کنتوورل طووررهووای معموواری و شهرسووازی از نقطووه نظوور هموواهنگی
نماهووای بیرونووی سوواختمانهووا و بسووتر قرارگیووری آنهووا میپردازنود .در سووالهووای اخیوور بووا معطوووم شوودن توجووه مووردم بووه نقووش نمووا در
معرفی بنا بر ارزش افوزوده آن کوه از ایون طریو سواختمان تعلو میگیورد شواید توالشهوای برجسوته و البتوه جسوته گریختوه موردم در
طراحی نما بوده است .از سال  92که کمیتوه نموا شوروع بوه کوارکورد ضوواب و مقرراتوی توسو شوهرداری و شوورای شوهر آورده شود کوه
مشووکالت زیووادی را در طووول مسوویر بوورای مهندسووان طوورار ایجوواد کوورد .و چووون متأسووفانه سووازمان در ایوون زمینووه زیرسوواخت مناسووبی
نداشووت آن نووان کووه موویبایسووت نتوانسووت از حقوووق اعضوواء خووود دفوواع نمایوود .بوور همووین مبنووا سووازمان نظووام مهندسووی سوواختمان در
راسووتای ایفووای ومووای و مسووئولیتهووای خووود ناشووی از قووانون نظووام مهندسووی و کنتوورل سوواختمان و اجوورای موووثر موواده  33قووانون
موصوم و در دفاع از حقووق بهورهبورداران رینفوع و شوهروندان و اعموال حضوور اعضوای متخصو و حرفوهمنود در فرآینود مودیریت سویما
و منظوور شووهر تهووران و پشووتیبانی و ارتقوواء و بهبووود نماهووای شووهری هم نووین توصوویه بووه اسووتحکام سوواختار و اجوورای نماهووای مصوووب و
دیگر کیفیت های محی شهر و توجه و تمرکوز مووثر و مطلووب بور حووزههوای مورتب و مکمول نیواز بوه کوارگروههوایی دارد .از جملوه -1
کوارگروههووای مالحظووات فرهنگووی در شوکلدهووی بووه نماهووای شوهری  -2کووارگروه اصووول سوواخت نموا و اسووتانداردهای نمووای سوواختمانی
است و عوامل فنی و تکنیکهایی نوورپردازی نموای سواختمان .بوه هموین دلیول اقودام بوه تشوکیل کمیتوه نموا و پیشونهاد تشوکیل کمیتوه
نمووا منظوور شووهری را داریووم ،باشوود کووه جزئووی از دسووتاوردهای دوره هشووتم محسوووب شووود .گووروه تخصصووی معموواری و گووروه تخصصووی
شهرسووازی و سووایر دوسووتان بووه لحوواظ حقوووقی امهووار نظوور نمودنوود .سووه کووارگروه بوورای ایوون کمیتووه در نظوور گوورفتیم .قوووانین را تعریو
کردیم هیأت رئیسه و هیأت مدیره را تعری کردیم و عنوان کمیته سیما و منظر شهری نامگذاری شد.
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اعضای کمیته از اعضای گوروههوای تخصصوی و اعضوای هیوأت مودیره تشوکیل مویشووند .اهودام و وموای تشوکیل کمیتوه در شوش بنود
دسووته بنوودی گردیووده :کارشناسووی تهیووه توورویج آموووزش ،مشووارکت در توودوین ضووواب  ،ارتقوواء کیفووی و دسووتورالعملهووای موورتب بووا
نقشهها .موارد دیگر شامل :چوک لیسوتهای مربووط بوه نموا ،مشواور اسوت و راهانودازی مراکوز تحقیقواتی حرفوهای طراحوان و نوامران نموا
و بحث که در واقع حساسیتی که مقام معظم رهبری در حیطه نما و هویتدهی به نمای شهر تهران داشتند.
در این زمینه پیشنهاد مشخ دارم .موا نماینودههوایی خوواهیم داشوت کوه اعضوای کمیتوه را تشوکیل مویدهنود .از اعضوای هیوأت مودیره
دو نفر معموار و یوک نفور شهرسواز .نماینوده گوروه تخصصوی معمواری ،نماینوده گوروه تخصصوی عموران نماینوده هیوأت رئیسوه ،یوک نفور
نماینووده انجموونهووای صوونفی و تشووکلها و تعوودادی اعضووای موودعو کووه نماینوودگان کمیسوویون معموواری و شهرسووازی بوودون ح و رأی و
نماینووده معاونووت معموواری و شهرسووازی .موودت عضووویت در کمیتووه حوودود سووه سووال موویباشوود .نماینوودگان هیووأت رئیسووه نیووز هوور سووال
معرفووی موویشوووند .دو بحووث مشووخ دارم کووه همووینجووا در دسووتور جلسووه دوسووتان موافقووت کننوود نفوورات کمیتووه انتخوواب شوووند و
همینجا بر اساس نیازهایی کوه راجوع بوه نموا و هویوتدهوی بوه شوهر را نیواز داریوم ،کمیتوه کوار خوود را انجوام دهود .کارهوایی جسوته و
گریخته قبالً صورت گرفته ،منتهوای مراتوب بور اسواس ایونکوه کمیتوههوا در هیوأت مودیره مصووبه میگیرنود ،موا نیواز داریوم کوه مصووبه
هیأت مدیره را داشته باشیم.
مهندس راقی :در بخش اعضای کمیته ،نماینده هیأت رئیسه الزاماً باید از خود هیأت رئیسه انتخاب گردد؟
مهندس یبیئی :نماینده هیأت رئیسوه الزامواً از خوود هیوأت رئیسوه نیسوت .بوه جهوت لوزوم ارتبواط موؤثر کمیتوههوا بوا رئوین سوازمان و
اعضووای هیووأت رئیسووه و اینکووه بوورای انجووام کارهووا درگیوور بروکراسووی اداری نشووویم .پیشوونهاد موویکوونم عضوووی خووارج از هیووأت رئیسووه
انتخاب گردد .یعنی به انتخاب هیأت رئیسه باشد ولی لزوماً عضو هیأت رئیسه نباشد.
مهندس راقری :اعضواء کمیتوه را بایود از اعضوایی کوه معموار و شهرسواز هسوتند انتخواب نمائیود .اعضواء کمیتوههوا و انجمنهوا هوم بایود
الزام واً از اعضووای معموواری و شهرسووازی انتخوواب نمائیوود .پوون مشخص واً اعووالم نمائیوود کووه اعضوواء از گووروه معمووار و شهرسووازی انتخوواب
گردند.
مهندس یبی ئی :صحبت شما متین است .عمومواً تشوکلهوای زیوادی وجوود دارد .موا ایون را بوه عهوده تشوکلهوای مورتب مویسوااریم.
در مورد انتخاب اعضای معمار اشاره میکنم که در جوایی بوه گوروه عموران نیوز اشواره شوده اسوت چورا کوه در بحوث نموا عوالوه بور بخوش
معماری درگیر بحثهای سازهای نیز میباشیم .قریب بوه  6سوال اسوت کوه در کمیتوههوای نموا فعالیوت مویکونم هور روز شواهد پیشورفت
در فرآیند و شیوه ساخت و ساز نما هستم .این موضوع حضور یک نفر از گروه تخصصی عمران را بدیهی میسازد.
مهندس میر جعفری :آقای مهندس ،وقتی عنوان را شیوه ناموه کمیتوه نموا گذاشوتهایود بوا ایون عنووان بایود موضووع بوه شوورای مرکوزی
فرستاده شود ،چورا کوه بحوث شویوه ناموههوا در قالوب کوار شوورای مرکوزی مویباشود .شوما بوه عضووی از گوروه تخصصوی عموران اشواره
داشووتید ولووی بووا توجووه بووه اینکووه ایوون کمیتووه سیاسووتگذاری سوویما و منظوور شووهری را بوور عهووده دارد نووه بحووث مقوواومتی و اسووتراک ر،
پیشنهاد میکنم به جای گروه عمران باز از گروه معماری انتخاب نمائید.
مهنرردس صررابر :آقووای مهنوودس میرجعفووری اینکووه موویفرمائیوود بایوود بووه شووورای مرکووزی فرسووتاده شووود .نظووامنامووه کمیسوویونهووای
تخصصی و کمیتههای موضوعی که هموین موورد نیوز مشومول آن مویشوود ،طبو مصووبه پوائیز سوال  1391شوورای مرکوزی ابوال شوده
و ترتیبات کلی اتخار گردیده مثالً اعضاء حداکثر  7نفر باشد .ترتیب جلسات ماهی یکبار باشد.
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ترتیبات و مناسباتی که بایود لحواظ شوود طوی شویوهناموهای بورای هور کمیتوه اعوالم گوردد و ایون مغوایرتی بوا مصووبه نظوامناموه شوورای
مرکزی نداشوته باشود .نکتوهای کوه آقوای مهنودس راقوی در خصوو انجمونهوای صونفی و تشوکلهوا فرمودنود ،مویشوود در شویوهناموه
توضی داد که انجمنهای صنفی انجمنهایی با تخص های مربوطه باشد.
مهندس عبدالملکی :در اینخصو

توضوی کلوی هسوت کوه خوواهش مویکونم آقوای مهنودس لطفوی پوور در ایون خصوو

توضویحات

را ارائه نمایند.
مهنرردس لطفرری پررور :طب و بنوود یووک موواده  11قووانون نظووام مهندسووی و کنتوورل سوواختمان برنامووهریووزی در جهووت تقویووت و توسووعه
ارزشهووای معموواری و شهرسووازی ایرانووی اسووالمی از ومووای هی وأت موودیره برشوومرده شووده ولووی کمیتووهای کووه در زمینووه سوویما و منظوور
شهری مطرر شود اهودام متفواوتی را دنبوال مویکنود ضومن اینکوه در بحوث معمواری اسوالمی و شهرسوازی نیوز طبو مکاتبواتی کوه بوا
سازمان داشتیم کمیتوهای تشوکیل شود و جلسوهای تشوکیل گردیود و متوقو شود .کمیتوه سویما و منظور شوهری شوورای عوالی معمواری
و شهرسووازی در سووال  ۱7مصوووبهای داشووت کووه چن وین کمیتووهای تشووکیل شووده بووود و دبیرخانووه ایوون کمیتووه هووم معاونووت معموواری و
شهرسازی ادارات کول راه و شهرسوازی اسوتانهوا در نظور گرفتوه شود ضومن اینکوه شوهرداری تهوران هوم در ایون زمینوه فعوال هسوتند و
دستورالعملها و ضوابطی را تهیه کورده اسوت .بوا توجوه بوه اهودافی کوه بورای ایون کمیتوه در نظور گرفتوه شوده ایون احتموال وجوود دارد
کووه در آینووده شوواهد موووازیکوواری بووین شووهرداری تهووران و سووازمان نظووام مهندسووی و کمیتووهای کووه مصوووب شووورای عووالی معموواری و
شهرسازی هست باشویم .اگور هودم تودوین دسوتورالعملهاسوت ،ایون دسوتورالعملهوا بوه صوورت جوامعی توسو شوهرداری تهوران تهیوه
شووده اسووت و اگوور قوورار اسووت هموواهنگی بووین نهادهووای مربوووط صووورت گیوورد مثوول شووهردای ،سووازمان و سووایر نهادهووای موورتب  ،دیگوور
نیازمنود یووک کمیتووه جودا در سووازمان نیسووت چووون مواضووعی کووه همووین االن وجووود دارد بوورای رسوواندن پیووام و نظوورات سووازمان کفایووت
میکند.
مهندس الهی فر :با توجه به اتما وقت جلسه با رأی اکثریت زمان جلسه  61دقیقه افزایش یافت.
مهندس آمری ییرا :نوورپردازی در نموا جوزء الینفوک طراحوی نموا و منظور شوهری مویباشود .در ترکیوببنودی اعضواء کمیتوه پیشونهاد
می کنم نمایندهای از رشته برق هم دیده شود.
دکتررر آزاد :بووا توجووه بووه اینکووه نقووش رشووته شهرسووازی در خصووو

نمووا و منظوور شووهری پررن و

اسووت ،پیشوونهاد حضووور حووداقل دو

شهرسوواز هووم از گووروه تخصصووی شهرسووازی و هووم هیووأت موودیره را در ترکیووب بنوودی اعضوواء کمیتووه دارم .از نظوور بنووده موضوووع قبوول از
اینکووه معموواری باشوود بیشووتر موورتب بووا شهرسووازی اسووت .و موویتوانوود تلفیقووی از معموواری و شهرسووازی در نظوور گرفتووه شووود ولووی وزن
شهرسازی سنگینتر است.
مهندس الهی فر:
باتوجه به اینکه نماهایی کوه در حوال حاضور سواخته موی شوود اسوتراک ر سونگینی دارنود .پیشونهاد مویکونم جهوار یوا پونج نفور از گوروه
عمران نیز در ترکیببندی اعضاء گروه قرار گیرند.
مهندس کریمی آیچه :در موضوعات مطروحه اشواره بوه نوورپردازی نموای سواختمان شوده بنوابراین پیشونهاد مویکونم کوه یوک نماینوده
از گروه تخصصی برق با توجه به اینکه بحث نورپردازی درنما مطرر میباشد به ترکیب اعضاء اضافه شود.
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بحث بازرسی در بخش اهودام و وموای مطورر مویباشود و کنتورل ،بازرسوی و پوایش نمویتوانود از ومیفوه کمیتوه مویباشود .در سوازمان
واحد بازرسوی و خودمات مهندسوی داریوم بنوابراین کمیتوه نمویتوانود رأسواً در بحوث بازرسوی ورود نمایود ولوی مویتوانود ترکیبوات چوک
لیست و ...را تهیوه نمایود .در اعضوای کمیتوه در انتهوا بوه اعضوای مودعو و نماینوده معاونوت معمواری و شهرسوازی شوهرداری و کمیسویون
معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اشاره شده است.
اعضاء مدعو می تواند از وزارتخانوه ،شوورای عوالی معمواری و هور جوایی کوه خوود کمیتوه تشوخی دهود دعووت شوود .اینکوه در موتن بوه
اعضاء مودعو کمیتوه اشواره مسوتقیم شوده درسوت نمویباشود ،شواید موو ارد اشواره شوده بوه عنووان مودعو ناذیرنود کوه در جلسوه حضوور
داشته باشند.
مهندس طراهری :پیشونهاد مویکونم در دسوتور جلسواتی کوه بورای هیوأت مودیره آمواده مویشوود لطفواً از عنواوینی مثول شویوهناموه،
نظامنامه و از این دست موارد نگذارید به دلیول اینکوه در حیطوه اختیوارات و وموای هیوأت مودیره نمویباشود .بوه نظور بنوده موواردی کوه
از قبل در موردش صوحبت شوده اسوت را بایود کنوار بگوذاریم چورا کوه پوا را از ایون هوم فراتور از موضووع گذاشوته بوه طوور مثوال موا اگور
شیوهنامه یا نظامناموه ای در موورد حولاخوتالم داوری و شوورای انتظوامی تعیوین کنویم ،موا اصوالً نمویتووانیم بوه شوورای انتظوامی اعوالم
کنوویم کووه شووما در مووورد بحووث نمووا بووه ایوون روش بایوود رسوویدگی نمائیوود .در خصووو تقویووت و توسووعه بنوود یووک کووه آقووای مهنوودس
لطفی پوور اشواره کردنود  :برناموه ریوزی در جهوت تقویوت و توسوعه فرهنو اسوالمی در معموار و شهرسوازی ،در راسوتای یکوی از وموای
اعضاء هیأت مدیره قورار اسوت کمیتوهای تشوکیل شوود ،تموام بحوث هوا قبلوی را کنوار بگوذاریم و بنویسویم در راسوتای بنود یوک مواده 73
آیین نامه اجرائی ،کمیتوهای بوا ایون ترکیوب اعضواء در حیطوه وموای هیوأت مودیره تشوکیل مویشوود .هیوأت مودیره در راسوتای اجورای
ماده  76می تواند ومای خودش را به هر گروه و کمیتهای تفویخ نماید.
مهندس سعیدیان :نکتهای که خواستم بگویم این است کوه بحوثهوا بوه سومت و سوویی مویرود کوه اصول موضووع در حوال لووثشودن
است .اینکوه مطورر مویشوود از هور گروهوی یوک نفور در ترکیوب اعضواء کمیتوه قورار گیورد ،موضووع بحوث معمواری و شهرسوازی اسوت،
لطفاً از رشوتههوای دیگور در ترکیوب اعضوا قورار ندهیود .در بحوث نوورپردازی و  ....اینهوا موواردی اسوت کوه قوبالً در هیوأت رئیسوه نیوز در
خصوو آن صوحبت شووده اسوت .بوور اسواس موضوووع کمیتوه موویتوانود از نماینودگان رشووتههوای مختلو در حووزه بوورق و عمورانو ....بووه
عنوان مدعو دعوت نماید تا در مورد موضوعی کوه قورار اسوت مصووب شوود نظور دوسوتان را نیوز بشونود .طبو نظوامناموه شوورای مرکوزی
تعداد اعضای کمیتهها و  ...نمیتواند بیش از هفوت نفور باشود ،عموالً تعوداد بوه پوانزده شوانزده نفور مویرسود .موا موضووع را محودود کنویم
به اعضاء معماری و شهرسازی محدود نمائیم و سایر موارد اصالحی لحاظ گردد.
مهندس یگایگی :اگر بخواهیم با رویکردی کوه دوسوتان دارنود موضووع را مویبیننود ،در بحوث منظور شوهری آبنموا هوم داریوم پون بایود
نمایندهای از گروه مکانیک نیز داشوته باشویم ،ترافیوک هوم ایجواد مویکنود وقتوی بحوث شهرسوازی اسوت ترافیوک هوم وجوود دارد .آقوای
مهندس لطفی پور اشواره کردنود بوه مواده  11قوانون کوه در بنود  1مواده  2تقویوت و توسوعه فرهنو و ارزشهوای اسوالمی در معمواری و
شهرسازی اشاره نمووده و در بنود  4تورویج اصوول معمواری و شهرسوازی اشواره شوده اسوت .هموین مووارد را در مواده  11از اهوم وموای
هیووأت موودیره دانسووته کووه برنامووه ریووزی در جهووت تقویووت و توسووعه فرهن و و ارزشهووای اسووالمی در معموواری و شهرسووازی اسووت .در
خصوو موضوووعی کوه آقووای مهنودس آزاد گفتنوود بواالخره تناسووبی وجوود دارد ،سوواختمان هوا تووکتوک سوولولهوای شووهر هسوتند ،کوول
ساختمان بحث معماری اسوت .وقتوی صوحبت از سویما و منظور شوهری و خیابوان اسوت بحوث شهرسوازی مطورر مویگوردد .ضومن اینکوه
در هیأت مدیره نسوبت یوک بوه شوش داریوم و در اینجوا نسوبت یوک بوه دو آموده اسوت .انصوام داشوته باشویم توا بتووانیم موضووع را بوه
نتیجه برسانیم.
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مهندس یبی ئی :جنواب آقوای مهنودس لطفوی پوور هموانطور کوه مهنودس طواهری فرمودنود شواید نوام شویوهناموه اینجوا اشوتباه باشود،
عنوان کمیته موضوعی است.
مهندس عبدالملکی :شیوه نامه طبیعتاً ومیفوه سوازمان نیسوت و ایون عنووان بایود حوذم گوردد .کمیتوه هوم اشواره شود کوه کمیتوه نموا
و منظر شهری در شهرداری موجود هسوت ،پون گزینوه کمیتوه هوم لغوو مویگوردد .از طرفوی تهوران سویما و منظور شوهری نودارد .آقوای
مهنوودس نبووی ئووی بووه نظوورم در خصووو ایوون موضوووع شووهرداری ،وزارت راه دسووتورالعمل هووای مفصوولی دارنوود .همووانطور کووه مهنوودس
لطفی پور اشاره کردند اگر بتوانید اعضواء معموار را مکلو کنیود کوه دسوتورالعملهوا را اجورا نماینود ایون بهتورین کواری اسوت کوه هیوأت
مدیره دوره هشتم می تواند انجام دهد.
مهندس رادمهر :همانطور کوه آقوای دکتور لطفوی پوور گفتنود بورای معمواری ایرانوی -اسوالمی کمیتوهای تشوکیل شوده کوه یوک جلسوه
هم برگزار کردنود .بوا احتورام بوه شوما آقوای مهنودس نبوی ئوی کوه زحموت زیوادی در ایون خصوو کشویدهایود و فعالیوت داشوتهایود و
عالقمند هستید ،انتقوادی دارم و در هیوأت رئیسوه هوم مخوالفتم را اعوالم نموودم آن ایناسوت کوه شوهرداری تهوران حتوی در کمیتوههوای
نمووا بووه سووازمان نظووام مهندسووی اجووازه حضووور نووداده اسووت یعنووی از جامعووه مشوواوران کووه کووار شهرسووازی و کووار سوواخت و سوواز شووهری
نداشتهاند ،آنها را ملزم کرده کوه در ایون کمیتوه هوا حضوور داشوته باشوند و جوایی مثول سوازمان نظوام مهندسوی را از ایون موضووع حوذم
کردهاند .مورد دیگور ایناسوت کوه شوهرداری مودتهوای زیوادی اسوت روی ایون موضووع کوار کورده اسوت و االن دسوتورالعمل و ضووابطی
که برای نما گذاشته ،حاال یک سوازمان نوپوایی در ایون زمینوه بخو اهود ورود کنود جوای بحوث دارد ولوی بوه هور حوال چوون جوزء وموای
گروه تخصصی معماری نیز میباشد  ،این تداخل در موارد را در نظر داشته باشید ،بنده نماینده کمیته سیما و منظر شهری بودم.
در اداره کل راه و شهرسوازی اسوتان تهوران در دوره گذشوته اداره کول بسویار مفصول در ایون خصوو کوار کورده اسوت .خوواهش میکونم
این موارد مدنظر قرار بگیرد.
دکتر شکیب :پیشنهادم در تکمیول صوحبت هوای آقوای مهنودس عبودالملکی مویباشود ،یکوی از وموای گوروه تخصصوی معمواری بحوث
نما مویباشود چوه لزوموی دارد کوه کمیتوه مجزایوی در ایون خصوو داشوته باشویم؟ طبو تجربوهای کوه در شوورای شوهر دارم کوالً سوه
کمیسیون داشتیم .نیازی به ایجواد ایون هموه کمیتوه نیسوت .خوانم مهنودس رادمهور بوه نظور بنوده سوازمان نظوام مهندسوی مویتوانود در
زمینووه سوویما و منظوور شووهری خیلووی تأثیرگووذار باشوود .از قابلیووتهووا و تجربیووات معموواران بووزرگ ،اعضوواء معمووار هیووأت موودیره ،معموواران
بزرگی که در دانشگاههوای مختلو در اینخصوو اسوتفاده کنویم کوه واقعواً صواحبنظور هسوتند .بایود فضوایی ایجواد کنویم کوه سوازمان
نظام مهندسی محور باشد نه شهرداری .راه حل محور شدن ما ایننیست که تعداد کمیتهها را افزایش دهیم.
مهندس فرییا :همانطور کوه آقوای دکتور لطفوی پوور فرمودنود اگور بوه مواده  11قوانون توجوه نموائیم گفتوه شوده برناموهریوزی در جهوت
تقویووت و توسووعه فرهن و و ارزشهووای اسووالمی در معموواری و شهرسووازی ،جووزء ومووای و اختیووارات هی وأت موودیره مووی باشوود .پیشوونهاد
میکنم اعضای کمیته را بور اسواس پسوت انتخواب نکنویم ،نگووئیم چهوار نفور معمواری ،دو نفور شهرسوازی ،یوک نفور عموران ،ببینویم چوه
کسانی در زمینوه نموا توانمنود هسوتند موثالً آقوای مهنودس نبوی ئوی در ایون زمینوه فعوال هسوتند و در کمیتوه هوای نموا شوهرداری نیوز
فعالیت دارند .میتوانیم ایون افوراد را بوه اسوم االن نوام ببوریم :آقوای مهنودس طواهری ،خوانم مهنودس رادمهور و  ....اینهوا افورادی هسوتند
که در زمینه معمار کار کرده اند .ممکن است معموار داشوته باشویم کوه در زمینوه معمواری کوار کوردهانود ولوی در زمینوه نموا کمتور فعوال
بودهاند یا مهندس شهرسازی داشته باشیم که در زمینه نما تجربیات خوبی دارد.
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پیشوونهاد موویکوونم افووراد عالقمنوود و فعووال در ایوون زمینووه اعووالم آمووادگی نماینوود و در هیووأت موودیره بووه رأی بگووذاریم و در ادامووه مسوویر
اعضای کمیته برنامه را به هیأت مدیره اعالم نمایند.
مهندس الهی فر :با توجه به اتما زمان ،با رأی اکثریت  61دقیقه به زمان جلسه اضافه شد.
مهندس یبی ئی :کمیتوه کوار تخصصوی در زمینوه معمواری و شهرسوازی انجوام مویدهود .خوانم مهنودس رادمهور در خصوو شوهرداری
فرمودند ،این جزو ومای راتوی سوازمان اسوت  ،اینکوه بگووئیم شوهرداری شویوه ناموه تهیوه کورده و بوه ایون شویوهناموه ایوراد وارد اسوت و
خیلووی از همکوواران مووا شوواید آن را قبووول نداشووته باشووند ،ومیفووه سووازمان اسووت کووه حتم واً کمیتووه را تشووکیل دهوود .مطلبووی ک وه آقووای
مهنوودس آن ووه فرمودنوود در بحووث نووورپردازی موضوووع بووه لحوواظ شووکلی و زیبووایی شناسووی مطوورر موویکنوویم نووه بووه لحوواظ تکنیکووی .از
دوستان خواهش میکنم به این مصوبه به عنوان کمیته نما رأی بدهند.
پیشنهاد میکنم بنویسیم چهار نفر از اعضای هیأت مدیره در رشته معماری دونفر در رشته شهرسازی.
مهندس میرجعفری :کلمه شیوهنامه را به دستورالعمل تغییر دهیم .رأیگیری به ابتدای جلسه آینده موکول گردید.
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