بسمهتعالی

مذاکراتیکصدونهمینجلسههیأتمدیرهدورههشتمبهتاریخ 99/61/61
جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید.
مهندسالهیفر :

پیش نهالیست ز باغ حکیم
بسم ا ...الرحمن الرحیم
مصرع برجسته دیوان قدس
نخل سرافراز گلستان قدس
مناس ب تهببای نیببر ا پ ببت سببر گ ااببتیم بببا نبباوین وز احسببان و نیکوکببا ی و وز د خببتکببا ی کببه د هرحببا ن ببان از نیکببی و
نیرو زی به انسان و ط یعبت اسبت  ،امیبدوا ببا تیکیبد ببر سرابت نیبر آدمبی اباهد تعبالی ابین انسبانهبا و ط یعبت ببر وی زمبین
باایم.
با رض سال و احتبرا خبدمت ا یبای محتبر البلی و لبیال بد هیبی مبدیر  ،باز سبان محتبر و نماینبدگان محتبر ادا کبل ا و
اهرسببازی اسببتان تهببران و آ زوی سببعاد و سببالمتی وزافببنون .آغبباز مببیکنببیم یکصببد و نهمببین جلسببه سببازمان نظببا مهندسببی
ساختمان استان تهران ا د تا یخ اانندهم اسفندما سا یکهنا وسیصدو نودونه خو ایدی.
با مطالب پیش از دستو د خدمت آقای مهندس سعیدیان ،آقای مهندس ن یئی و آقای مهندس گود زی هستیم.
سخنانپیشازدستور :

مهندسالهیفر :آقای مهندس سعیدیان د جلسه حیو ندا ند.

مهندسنبیئی:ببا توجبه ببه وز د ختکبا ی پی بنهاد مبیکبنم جهبت فرهنب سبازی د جامعبه ،ا یبای هیبی مبدیر نهبالی بکا نبد.

اولین پی نهاد من با توجه به بحث هوای پاک میبااد  .دومبین پی بنهاد ایبن اسبت کبه ببا توجبه ببه ابیوع کرونبا و کم بود پروانبههبای
ال تعبداد زیبادی از همکبا ان حویوبی و حوبوقی ،ببا توجبه ببه اینکبه تعبداد کا هبا کبم
ساختمانی و سهمیه پروانههای ااتغا بکا کبه مب ت
و پروسه اخ پروانبه اابتغا بکبا طبوبنی ببود ،پی بنهاد مبیکبنم طبی ا سبا نامبهای ببه ادا کبل تبا سبهمیههبای امسبا مهندسبان
حویوی و حووقی تا خردادما سا  0011تمدید گبردد .پی بنهاد سبو د خصبوی کمیتبه نمبا مبیباابد .ببا توجبه ببه فعالیبت کمیتبهی
نما د چند سبا گ ابته و ببهخصبوی د سبا گ ابته فعالیبتهبای چ بمییری داابته اسبت و ببا توجبه ببه اینکبه تیییدیبهای کبه د
هیببی

ئیسببه سببا  0931بببرای کمیتببه نمببا لحببا ،گردیببد  ،خواه ببمند جهببت افببنایش کببا ایی و افببنایش تعببامال سببازمان بببا

ا گانهای مختلف ،موضبوع ا د دسبتو کبا جلسبه قبرا دهبیم تبا ببهنبو ی تیییبد هیبی مبدیر ا نیبن د خصبوی کمیتبه نمبا داابته
باایم .پی نهاد میکنم جوابیه مطبال ی کبه د پبیش از دسبتو هیبی مبدیر مطبر مبیگبردد و ابما و سبایر دوسبتان پاسبخ مبیدهیبد
نین ث ت گردد .
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مهندسگودرزی :هفته گ اته د خصوی کمیسیون د خرید دفاتر لح ت اد ،گنا ای د خصوی ملکرد کمیسیون جهت خرید دفاتر
ا ال مینمایم که کمیسیون کلیه وظایف خود ا به انجا ساند است .پسازآنکه د جلسه هیی مدیر  0931/10/10لو جلسهای تنظیم
و طی آن پهنهبندی تعیین و سه نفر برای هر پهنه انتخاب گردیدند .جهت تعیین نمایندگان هیی
د خواست تهیه و ا سا گردید .معرفی نمایندگان هیی

ئیسه د واپسین وزهای دو هیی

ئیسه د تا یخ  0931/10/11نامه

ئیسه دو سا ه تم د تا یخ 0931 /01/39

انجا گردید .ط ق ت کیل کمیتهها وقف ماد  0نظا نامه مربوطه ابالغیه او ای مرکنی مانند کمیسیونها د اولین جلسه به د و
دبیر سازمان یا هماهنیی ا یاء لو

ئیس یا

میپ یرد .هیچ د خواستی برای ت کیل جلسه داد ن د .د تا یخ  0933/13/11د خواست اختصای

یر نفر کا اناس دااتیم که اقدامی د اینخصوی لو

نیرفت .د تا یخ  0933/19/10بند د خواست برگنا ی جلسه کمیته ا دااتم که

انجا ن د .د تا یخ  0933/11/03د خواست برگنا ی جلسه کمیته ا مجددات دااتم که انجا ن د .مجددات د خواست جلسه کمیته ا دااتم
که از ا یای کمیته دو نفر غایب و سه نفر حاضر بودند برای امیاء و به همین دلیل جلسه ت کیل ن د .جان ینی آقای مهندس ئیسی بهجای
مهندس الغری د پهنهبندی ،اضافه ادن دفاتر نمایندگی د بحث نحو و ود و خروج کمیسیون  03نامه ا سا نمود است ،د این  03نامه
هیچوقت نحو و ود و خروج بهلو

سمی هنوز به کمیسیون ا ال نیردید است .موضوع دییر د نحو ا جاع فعلی کا میبااد ،کمیسیون

بیش از  3نامه ا سا نمود است و هیچیر از این نامهها پاسخ داد ن د است .خواه مند بحث کمیسیون ا جدی بییریم.
گزارشامورجاری :

مهندسمیرجعفری :
د ا ت اط ببا مطل بی کبه آقبای مهنبدس کریمبی آنیبه چنبدین ببا مطبر نمودنبد د خصبوی لیسبت ابو ای انتظبامی و ابکایتهبای
لو

گرفته از سوی سازمان ،امبروز ایبن لیسبت برای بان ا سبا گردیبد .هفتبه گ ابته د خصبوی ابکایت از افبراد حویوبی و حوبوقی

کببه از کببد سببازمان د بحببثهببای مالیبباتی سوءاسببتفاد نمودنببد لببح ت اببد ،سببرکا خببانم مهنببدس ادمهببر و سببرکا خببانم مهنببدس
جمالی د جریان هستند که این اکایتها از سوی سازمان لو
د خصوی پرداخبت حبقالنحمبه نظبا

گرفته است.

ببه مهندسبان تبا ببه امبروز پرداخبت ببه سبی و دو هبنا نفبر لبو

هسبتیم تبا پبیش از ابروع سبا جدیبد بببدهی از ق بل نمانبد باابد .سبامانه حبقالنحمبه و تیکتینب

گرفتبه اسبت و د تبال

کبه ببه دلیبل ف با کبا ی مببدتی

پاسببخیو ن ببود اس بت نیببن از ایببن هفتببه مجببددات پاسببخیو م بیبااببند .د تالاببیم پببیش از اببروع سببا جدیببد گالیببه ا یبباء ا بببه لببفر
برسانیم .بحث کا تابل چها ناظر که د خصوی ا ت باط ببین نباظران مبیباابد نیبن د حبا انجبا مبیباابد .خبانم مهنبدس جمبالی د
جریان هستند کبه بحبث فی بی ابدن طراحبی ببهابد د حبا پبیجبویی مبیباابد و بحبث تیکتینب

و ط بق مصبوبه هیبی مبدیر

مور گردید که لد د لد مابهالتفاو ها بهحساب ناظران وا ین گردد نین د تالام تا ق ل از سا جدید انجا گردد.
د خصوی سودهای د یافتی از بانرها ،طی پیییریهبای لبو

گرفتبه م بخد ابد کبه سبودهای پرداختبی ببین مبا هبای خبرداد تبا

اهریو و بعیات تا آببانمبا  ،از د لبدی کبه بانبرهبا قب الت ا بال کبرد بودنبد کمتبر مبیباابد .آقبای مهنبدس هاابمی و آقبای مهنبدس
آمرینیا د حا پیییری میبااند کبه وجبو سبودها ببه حسباب سبازمان پرداخبت گبردد .بانبر لباد ا و ملبی ا پیییبری نمبود ایبم و
آقببای آمببری نیببا د ایببن خصببوی توضببیحاتی ا ائببه مبینماینببد .د تببال
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هسببتیم وا هببای سببالت ا ظببری یکببی دو مببا آینببد تسببویه

نمبباییم و دییببر مهندسببی د لببف د یافببت وا بانببر سببالت ن ااببد .اببرایا امکببان ث ببتنببا مجببدد متواضببیان د یافببت وا سببالت د
حا پیییری است.
د خصوی فی ی ادن طراحی سرکا خبانم مهنبدس جمبالی اطال یبهای آمباد نمبود انبد کبه تبا پبیش از یبد د سبامانه قبرا خواهبد
گرفببت .تحببو بن گببی ا خواهببد داد و دسببتاو د بن گببی بببرای دو ه ببتم خواهببد بببود و بسببیا ی از م ببکال طراحببی د تهببران حببل
خواهد اد .یکی از موا د مهم جلسه امروز اتخاذ تصمیم د خصوی ساختمان اما دو میبااد.
گنا

آقای آمری نیا د خصوی سودهای بانکی ا میانویم.


مهنددسممدرینیدا :طبی جلسببهای کبه وز چها ابن ه آقبای حیمبی معباون امببو ابعب و بانکبدا ی بانبر لباد ا برگبنا نمببودیم
مور گردیبد سبود  %31ا تبا دیمبا امسبا ببه حسباب سبازمان پرداخبت نمایبد و از دیمبا تبا ببه امبروز ا سبود  %01پرداخبت نمایبد.
گببنا

جلسببه وز چها اببن ه ا خببدمت ا یببای محتببر هیببی مببدیر ا سببا خببواهیم نمببود .بببا احتسبباب سببود  %01تبباکنون بانببر

لاد ا به سازمان م لغ چها میلیا د و دویست بدهکا مبیباابد کبه ایبن بدد ببا احتسباب سبود  %31ببه ببابی پبنا یبا ابش میلیبا د
خواهد سید که د حا پیییری ولو مطال ا از بانر میباایم.
پیرو مصبوبه جلسبه  011د ببرج دهبم تمبا حسبابهبای ببانکی سبازمان ببا سبود  %01و کمتبر طبی دو مرحلبه از حسبابهبای مختلبف
جم ب آو ی و مجمو بات م لببغ یکصببد و پنجببا میلیببا د تومببان بببهحسبباب بانببر لبباد ا بببا سببود  %01منتوببل گردیببد .بنببد گنا اببی د
خصوی بانر آیند برای دوستان ا سا نمود  .بهمنظبو اخب پبو هبای سبازمان کبه د حسباب بانبر آینبد کبه ببا سبود کمتبر از %01
بود دچا زحمت ادیم و نهایت تا پبس از اخب م بالغ ببه حسباب لباد ا منتوبل نمبودیم .موضبوع کمبی نیبرانکننبد مبیباابد .گنا ابی
که ااا نمود توسا کا ابناس امبن تهیبه ابد اسبت و از دوسبتان خواه بمند مطالعبه بفرماینبد و اگبر بز ابد د جلسبه مجنایبی
د این خصوی لبح ت نمباییم  .نوبدینیی سبازمان د حسباب بانبر آینبد نندیبر ببه سیصبد میلیبا د تومبان د بانبر آینبد دا یبم .د
پنا حساب دییر بانکی که م الغ یبر میلیبون تومبان و بیسبت هبنا تومبان و دویسبت و هفتباد هبنا تومبان ،همبه ایبن حسبابهبا بسبته
اد است و برخی پیرو مصوبه به بانر لاد ا منتوبل گردیبد و برخبی ببه حسباب ببانکی کوتبا مبد کبه ببر اسباس مصبوبه هبر د وز
یربا باید به حساب  %01کوتا مد بانر لاد ا منتول گردد.
مهندددسمیرجعفددری :مصببوبه هیببی مببدیر اجرائببی گردیببد و کببل حسببابهببای زیببر  %01مسببدود و م لببغ یبرلببد و پنجببا میلیببا د
تومان بهحساب بانر لاد ا منتوبل گردیبد .سبود بانبر لباد ا د بی بترین حبد ممکبن لحبا ،گردیبد اسبت .جهبت پرداخبت م لبغ
پنا میلیا د ببدهیهبای اخیبر بانبر لباد ا پیییبری بز لبو

گرفتبه اسبت کبه ببهزودی بانبر لباد ا ببه حسباب سبازمان وا یبن

خواهد نمود .نکته مهمی که آقبای مهنبدس آمبرینیبا اابا نمودنبد د خصبوی م بکل جاببهجبایی م لبغ بیسبت هفبت میلیبا د تومبان
پو سازمان د حساب بانر آیند بب ود ،ببانکی کبه سیصبد میلیبا د تومبان از پبو سبازمان د آن قبرا دا د .گنا ابی کبه آقبای مهنبدس
آمرینیا به کا تابل ا یای هیی مدیر فرستاد اند ا مطالعه بفرمایید.
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مهندددسبددابر :بببر اسبباس سببود  %31بانببر لبباد ا هیببی مببدیر مصببوبهای تصببویب نمببود اسببت و اآلن موجببودی بانببر لبباد ا
قریب ببه  % 91نوبدینیی سبازمان د بانبر لباد ا متمرکبن گردیبد اسبت .ببا احتسباب سبود  %31ایبن مصبوبه ببه تیییبد سبید اسبت
ولی مهندس آمری نیا فرمودند تا پایان دیما  %31خواهد بود و پسازآن به  %01تعدیل مییابد.

مهندسمیرجعفری :د مصوبه ااا اد به بی ترین سود بانکی ،ااا ای به  %31ن د است.

مهندددسبددابر :همببان زمببان هببم ا ببال نمببود کببه بانببر لبباد ا همکببا ی بز ا نمبینمایبد و اطال ببا بز ا د اختیببا سببازمان
نمیگ ا د  .حتبی د بحبث اسنانسبرین

د سبالنامه ا ایفبا نکبرد اسبت .بی بترین نوبدینیی سبازمان د ببانکی متمرکبن ابد اسبت کبه

کمتببرین تعهببد ا بببه سببازمان دا د و تبباکنون لببداقت و د سببتکا ی د ملکببرد

دیببد ن ببد اسببت .سببازمان طببی اسببتعال کت ببی

خواستا این بود که بانر لباد ا د لبد سبود ا ا بال نمایبد کبه پاسبخی د ایبن خصبوی ببه سبازمان ا بال ننمودنبد .بانبر لباد ا
کت ات ا ال نکرد و اگر افاهی گفته است ،اسبتیآزمبایی مطل بی کبه توسبا آقبای آمبری نیبا نیبن اابا نمودنبد د خصبوی اینکبه بانبر
ا ال نمود سود  %31ا تا دیما پرداخت مینماید بسیا مهم است.

مهندسحبیبزادگدان :ط بق نظبا نامبه مبالی و معبامالتی مبدیریت نوبدینیی ببا خنانبهدا اسبت ،از آقبای مهنبدس آمبری نیبا ت بکر
م بیکن بیم کببه بببا د ایببت و تببوان کا اناسببی کببه بکببا بردنببد توانسببتند متوجببه مببوا دی اببوند .از یاسببت سببازمان خواسببتا پیییببری
سودهای وا ینی به حسابهای ببانکی سبازمان د سبا هبای گ ابته ا دا  ،احتمبابت مبوا دی ازایبندسبت کبه د جلسبه ببه آنهبا اابا
اد د سا هبای گ ابته نیبن ا داد اسبت .سبازمان ببه دلیبل بد ببهکبا گیری کا اناسبان مت حبر د مسبائل گونباگون و حبوز هبای
مختلف متیر گردید است ،خواه مند از دانش کا اناسان آگا و مت حر د حوز های مختلف بهر بییریم.

مهندددسکریمددیمن دده :دو ت ب کر دا

 -0بنببد د خواسببت وقببت پببیش از دسببتو ا ا ببال نمببود و ح ب ی نمودیببد ایببن موضببوع

برخالی مور ا میبااد ،نامه هم د این خصوی ا سا خواهم نمود ،منتظر بود الال نمایید که این کا لو

نیرفت.

ال ببر اسباس ا بال ابفاهی همبانگونبه کبه
 -3مصوبه هیی مدیر بر اساس مب اکرا  % 31بانبر لباد ا ببه تصبویب سبید اسبت .قب ت
اآلن نین ا ال ابفاهی نمبود انبد مصبوب گردیبد کبه نوبدینیی سبازمان د ایبن حسباب ببانکی متمرکبن گبردد و د حبا حاضبر ببرخالی
این موضوع مل گردید است .اینکه د مبتن مصبوبه ببه ببابترین سبود اابا ابد اسبت و مب اکرا ببا بانبر لباد ا ببر اسباس سبود
 %31بود است که تاکنون محوق نیردید است.
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یشویم :
وارددستورجلسهم 
مهندسالهیفر :به ادامبه موضبوع اتخباذ تصبمیم د خصبوی نحبو خریبد زمبین و سباختمان دفباتر نماینبدگی کبه د جلسبه گ ابته
بحث و بر سی اد میپردازیم.
مهندسمؤمنیمقدم :د جلسبه گ ابته تبا حبدودی د مبو د ایبن موضبوع لبح ت ابد و مهبمتبرین دلیبل لبنو انجبا ایبنکبا ایبن
است که اگر هر یر از ما اخصبات پبو و نوبدینیی و سبنرد داابتیم و از طرفبی نیباز ببه داابتن ملبر داابتیم ،آیبا لبرف تا ببه سبود پبو
د بانر اکتفا مینمودیم یبا اینکبه ببرای خریبد ملبر اقبدا مبینمبودیم ؟ ببا توجبه ببه دفباتر نماینبدگی اسبتیجا ی سبازمان لبنو انجبا
خریببد ملببر محسببوس مبیبااببد .د خصببوی نحببو خریببد و تصببمیمگیبری د ایببن خصببوی مهببمتببرین ایببرادی کببه د جلسببه گ اببته
مطر گردید این بود که ق الت طی مصبوبهای د هیبی مبدیر کمیتبه پبنانفبر ای مت بکل از دو نفبر نماینبد هیبی

ئیسبه و سبه نفبر از

نمایندگان یو کمیسیون دفاتر تعیین گردنبد کبه از ایبن سبه نفبر یبو کمیسبیون دفباتر  3نفبر د سبه دسبته سبه نفبر معرفبی ابدند
که تا به امبروز خروجبی نداابته و منجبر ببه خریبد ملکبی ببرای سبازمان نیردیبد .ایبن موضبوع د دسبتو قبرا گرفبت و دوسبتان هیبی
ال ببه نتیجبه نرسبید و اگبر بخبواهیم ببر مسبیر ق لبی البرا داابته
مدیر هم خواستند که این موضوع به نتیجبه برسبد .ا ق لبی کبه مب ت
ناسبت کبه از دوسبتان هیبی مبدیر کبه تمایبل و وقبت و انبرری بز د ایبن خصبوی ا دا نبد
باایم خروجی ندااته اسبت .یبر ا ایب 
انتخبباب نمبباییم .د هیببی
نماینببد ای از هیببی

ئیسببه هببم ط عبات ئببیس و خنانببهدا بببهلببو

مسببتویم و غیرمسببتویم د گیببر ایببن موضببوع م بیبااببند ،اگببر

ئیسببه هببم خواسببتا حیببو د ایببن کمیتببه بااببند ،کمیتببهای مت ببکل از نماینببدگان هیببی مببدیر و هیببی

ئیسببه

ت کیل اوند و فرایند خرید ا مطابق ابالغی کبه از وزا تخانبه ا سبا گردیبد انجبا دهنبد .از ا یباء محتبر هیبی مبدیر هبر کبدا کبه
مایل هستند لطفات ا ال بفرمایند.
مهندسموسوی :د خصوی لبت بد انجبا مصبوبه ق لبی هیبی مبدیر د خصبوی خریبد دفباتر بهتبر ببود دوسبتان گنا ابی ا ائبه
میکردند و دبیل لبنو ت بکیل گبرو جدیبد جهبت خریبد دفباتر ا ا بال مبینمودنبد .مرحلبه بعبد فرآینبد خریبد مبیباابد .هبیچکسبی
مخالفتی با خرید ملر د ارایا تو ک بو نبدا د ولبی فراینبد بایبد ط بق ضبوابا و موبر ا قبانونی لبو

گیبرد .دلیلبی وجبود نبدا د

که نظا نامه موجود د حا حاضر نین منباف سبازمان ا تبیمین نمایبد .بنبد اخصبات ا توباد ببه کا اناسبی سبه نفبر ببر اسباس ضبوابا و
مور ا آییننامههای معامال دولتی برای خرید امالک ا دا با توجه به دیف بودجه اگر تیمین و مصوب اد بااد.
مهندسرادمهر :با توجه به دستو ی که د جلسبه مطبر مبیباابد  ،ا توباد بنبد و سبایر دوسبتان هیبی مبدیر ببر خریبد ملبر ببرای
سازمان میبااد .جهت انجا این کبا  ،تیمبی ببا تعبدادی یبو ببر اسباس لبالحدید هیبی مبدیر بایبد انتخباب گبردد ،ایبن هبم د سبت
است ولی بر اساس چه چها چوبی ایبن کبا قبرا اسبت انجبا ابود .خریبد امبالک ببر اسباس چبه ضبوابطی قبرا اسبت لبو

گیبرد؟ د

ایبن خصبوی هبیچکبس بببه هیبی مبدیر توضببیحی نبداد اسببت .بنبد خبود بببه نبوان اخصببی از هیبی مبدیر ایببن اختیبا ا بببدون
دااتن دبیل کبافی ببه اخصبی نمبیدهبم کبه ببر اسباس سبلیوه اخصبی خریبد نمایبد .ببهطبو نمونبه یکبی دو ملکبی کبه ببرای دفباتر
نمایندگی خریدا ی اد است ،ببهخصبوی د ابهرهای اطبرای تهبران ،بسبیا نامناسبب و ببا فیبای ببد کبه د ابین سبازمان نمبیباابد
تهیببه اببد و مطلوبات بببه نببوان یببوی از هیببی مببدیر ایببن اجبباز ا نمبیدهببم کببه مجببددات ملکببی بببدون اینکببه ضببوابطی تعیببین اببود
5

خریدا ی گردد .با ت بکیل هیبی کا اناسبی کبامالت موافبق مبیباابم و ببا توجبه ببه اینکبه کا اناسبان مباد  30قبانون نظبا مهندسبی و
کنتر ساختمان ا دا یم ،سازمان موظف است از این هیی کا اناسی استفاد نماید.
مهندددسگددودرزی :د ابتببدای جلسببه گنا اببی د خصببوی ملکببرد کببه د کمیسببیون دفبباتر ا ائببه نمببود  .د تببا یخ 0933/19/10
د خواست ت کیل جلسبه ببرای کمیتبه نمبود کبه جلسبه برگبنا نیردیبد .د تبا یخ  0933/11/03د خواسبت جلسبه نمبودیم کبه جلسبه
با حیو سه نفر و د غیاب دو نفر ت کیل ابد .د کمیسبیون بحبث پهنبهبنبدی انجبا گرفبت ،هپهنبه ابره ،پهنبه غبرب و پهنبه جنبوب
و برای هر پهنه سبه نفبر از ا یبای کمیسبیون ا انتخباب نمبود اسبت .د واقب ا یبای کمیسبیون ببا پهنبهبنبدی و م بخد ابدن نبا
اهرها کامالت تفکیر اد و حتی م بخد ابد کبه د چبه ابهرهایی مبیتواننبد ملبر بخرنبد .ببا توجبه ببه اب هه پبیش آمبد  ،مصبوبه
هیی مدیر همین مصوبه کمیسیون بااد و همین مصوبه کمیسیون لحا ،گردد.
مهندسسعیدیان :گنا ابی از اقبداما لبو

گرفتبه د سبا دو ا ائبه مبینمبایم .همبانطبو کبه مستحیبر هسبتید ایبن مصبوبه د

سببا او دو ه ببتم تصببویب گردیببد .د فببرو دین یببا ا دی ه ببت سببا  31مصببوب گردیببد .ازجملببه اقببداماتی کببه د سببا دو لببو
گرفت ا ال و انجا دو فراخوان ط بق نظبا نامبه مبالی و معبامالتی ببود .د هبر فراخبوان د برخبی از ایبن ابهرها گنینبههبای پی بنهادی
دااتیم .پیییری موضوع ا به تیمی کبه ببرای انجبا ایبن کبا انتخبا ب ابد بودنبد محبو نمبودیم .اباید ببه دلیبل بد اجمباع د تبیم،
امو محوله انجا نیرفبت .پی بنهاد مبیکبنم ببا توجبه ببه ابائ ههبایی و حاابیهسبازی کبه ببرای انجبا هبر کبا ی د سبازمان ببه وجبود
میآید ،پی نهاد مبیکبنم مصبوبه ق لبی هیبی مبدیر ا م نبا قبرا دهبیم و اگبر د انتخباب ا یبا کمیسبیون ایبراد و اابکالی وجبود دا د
مجدد تا د کمیسیون بر سی گبردد و اابکابتی کبه د ویبه انجبا مصبوبه وجبود دا د ا البال و فب نماینبد و د قالبب پهنبهبنبدی کبه
دوستان ااا کردند موضوع ملیاتی گردد و از حجم اائ هها کاسته اود.
مهندسیگانگی :ق ل از اینکه مصوبه ق لبی ا نادیبد بییبری م بایبد بر سبی کنبیم کبه لبت بد اجبرای مصبوبه ق لبی چبه ببود اسبت.
اگر مجددات همان مسیر ا طی نماییم ببدون اینکبه م بکال و آسبیبهبا ا بر سبی نمباییم  ،همبان ونبد ق لبی تکبرا خواهبد ابد ،لبری
یببر مصببو به جدیببد ضببمانتی بببرای اجببرا و بببه نتیجببه سببیدن موضببوع نخواهببد بببود .بحببث دو د خصببوی ایببت ضببوابا و موببر ا و
مراحل قانونی ،ق ل از ا ائه این موضوع کبه بحبث یبویت ا یباء هیبی مبدیر بیبان و بر سبی ابود و هبر بخ بی چهبا چوب کمیسبیون
دفاتر طر گردد و هبر بخ بی کبه د چهبا چوب هیبی مبدی ر اسبت د هیبی مبدیر مطبر گبردد ،سبنس نفبرا

ا م بخد نمباییم.

پس برای اینکه د خصوی مصوبه ق لی توجیه اویم و آن ا نادید بییریم باید این مراحل طی اود.
مهندسنبیئدی :پیبرو لبح تهبایی کبه د خصبوی البنا خریبد دفباتر نماینبدگی مطبر ابد ،کسبی مخبالف خریبد نمبیباابد ولبی

منهای الناما قبانونی کبه بایبد د نظبر گرفتبه ابود پی بنهاد مبیکبنم مسبیری ا طبی نمباییم تبا ایبرادا کبا و اب ها دیبد ابود و
سببازوکا ی کببه د بر سببی دو مببو د م ببخد اببد م نببایی بببرای بر سببی سببایر مببوا د قببرا گیببرد .خریببدهایی کببه بببرای سببازمان انجببا
میاود جنء اموا سازمان است و جنء سها برای کل ا یاء لحا ،میگردد یا خیر؟
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مهنددسطییبدی :نحبو ا ائببه موضبو ا د هیبی مبدیر اابت ا اسببت .د جلسبه گ ابته ابیو ا ائبه بببه یبر ابکل ببود و د ایببن
جلسه به اکل دییبری مبیباابد  .مبوا دی کبه د گبرو هیبی مبدیر مطبر ابد اسبت آیبا ببه تیییبد یاسبت و دبیبر سبازمان سبید
است؟ بحبث پهنبهبنبدی کبه آقبای مهنبدس گبود زی  30دقیوبه د مبو د آن لبح ت کبرد انبد ،مسبتندا آن کبامالت د گبرو واتسباپی
هیی مدیر گ ااته ابد اسبت .د لواسبان و فیروزکبو بین مصبوبه کمیسبیو ن آقبای مهنبدس گبود زی ،آقبای مهنبدس فرنیبا و آقبای
مهندس ئیسی .کهرینک ،آقبای مهنبدس سبتم زاد  ،آقبای مهنبدس سبعیدیان و آقبای مهنبدس هاابمی .اآلن سبر چبه موضبو ی بحبث
میکنیم؟ اگر همان موضو ی که د گبرو گ اابته مبیابود و مبو د تیییبد کمیسبیون اسبت ،أیگیبری مبیابود کبه بحیبی د مبو د آن
نیست ولی اگر قرا اسبت تغییراتبی لحبا ،ابود چبرا پبس مسبتندا ق لبی د گبرو هیبی مبدیر گ اابته ابد اسبت؟ آقبای مهنبدس
میرجعفری لطفات بفرمائید آیا مطال ی که د گرو واتساپی گ ااته اد است ا میخواهید تغییر دهید؟ 
مهندسمیرجعفدری :ببر اسباس پهنبهبنبدی  ،مطالعباتی لبو
اطالع د گرو گ ااته ابد اسبت ،منهبای مطالعبا لبو
ا غوان لو

گرفبت ولبی نهایتب تا ببه نتیجبه نرسبید .مطالعبا لبو

گرفتبه جهبت

گرفتبه امبروز هبدی ببر آن اسبت کبه م بابه کبا ی کبه د خصبوی پبرور

گرفت ،از ا یای هیی مدیر تیمبی انتخباب گردیبد کبه ببا ایبت کلیبه ضبوابا ،بحبثهبای کا اناسبی و نظبا نامبه مبالی

معامالتی ،امروز نین تیم سه یا چها نفبر ای از ا یبای هیبی مبدیر م بخد گبردد ،هیبی مبدیر ببه آنهبا أی دهنبد کبه متبولی خریبد
سازمان ها اوند ولی این با برای خرید زمبان و فرجبه تعیبین نمبای یم کبه ظبری مبد سبه مبا خریبد انجبا ابود و ط بق لبح ت هبای
سرکا خانم مهنبدس ادمهبر ،کا اناسبان مباد  30ببه منظبو انجبا کا اناسبی اقبداما بز ا انجبا دهنبد .اگبر د ایبن برهبه زمبانی
خرید ا انجا ندهیم ،میل دوسالی که زمان از دست فبت و قیمبت ملبر سبه براببر ابد دوببا ببا همبین وضبعیت مواجبه خبواهیم ابد.
هبدی از طببر ایببن موضبوع د دسببتو او ایببن اسبت کببه دییببر زمبان ا از دسببت نببدهیم و اگبر حبباف منبباف ا یبای سببازمان هسببتیم
سری تر اقدا نماییم .هر یر از ا یای هیبی مبدیر کبه مایبل هسبتند داوطلبب ابوند کبه پبس از أیگیبری متبولی ایبن امبر گردنبد ببا
ایت نکباتی کبه خبانم ادمهبر اابا نمودنبد .ایبت ضبوابا و موبر ا  ،ایبت نظبا نامبه مبالی و معبامالتی و اسبتفاد از کا اناسبان
ماد .30
مهندسرضوی :نوطهضبعفی کبه د ایبن فرآ ینبد وجبود دا د ایبن اسبت کبه د سبازمان واحبد امبالک نبدا یم .چبه سیسبتم ق لبی اجبرا
اود چه وند جدیبد نیازمنبد آن هسبتیم کبه سیسبتمی ببرای انجبا فرآ ینبد ادا ی داابت باابیم .گویبا واحبد امبالک د حبا

ا انبدازی

میبااد  .یکی از دبیل د پی رفت کا ایبن ببود کبه بد وجبود ابخد یبا واحبدی جهبت پیییبری فراینبد ادا ی ببود .یاسبت محتبر
و هیبی

ئیسبه ایبن کمیتبه و ا یبا آن ا م بخد نماینبد تبا ببا توجببه ببه اینکبه تعبداد امبالک سبازمان د حبا زیباد ابدن مبیبااببد

سیدگی و پیییریهای بز لو

گیرد.

مهندسکریمیمن ده :د نظبا نامبه معبامالتی ببرای معبامال کبالن وابی پبیشبینبی ابد اسبت کبه د حبا حاضبر از ایبن و
ببدو اببد اسببت .بببا توجببه بببه اینکببه ابباید ایببن کببالنتببرین معاملببه د تببا یخ نظببا مهندسبی بااببد د خواسببت دا نظببا نامببه مببالی
معامالتی ا مالک مل قرا دهیم.
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مهندسرادمهر :پی نهاد مبیکبنم ببرای ملبر ابرایطی لحبا ،گبردد ازجملبه  -0متبرار ملبر ا هیبی مبدیر تعیبین نمایبد -3 ،نبوع
کا بری کنونی حتمبات م بخد باابد -9 .ببهجبای خریبدا ی واحبد ،ملبر خریبدا ی نمباییم .یکبی از م بکال د هنیبا خریبدا ی ایبن
است که واحدی با فیای محدود خریدا ی مبینماینبد کبه لبرفات جبا ببرای کباد دفتبری دا د ،د حبالیکبه سبازمان مبیتوانبد یبر ملبر
سه یا چها ط وه ببرای کلیبه دفباتر خریبدا ی نمایبد و ببرای بحبث آمبوز

و برگبنا ی مراسبمهبا از ایبن فیباها اسبتفاد نمایبد و اینکبه

ملر مو د نظر حتمات د خیابان اللی اهر قرا گرفته باابد؛ و ببا ایبن اولویبت کبه حتمب تا نندیبر ببه ابهردا ی باابد ،نبه اینکبه ملبر د
هر جایی و هر مکانی و با هر متراری خریدا ی اود.
مهندسجمالی :با لح ت های خبانم مهنبدس ادمهبر مبوافوم .د مسبتنداتی کبه د گبرو واتسباپی هیبی مبدیر قبرا گرفتبه اسبت و
امالکی معرفی گردید آیا قرا اسبت وی آن ملبر هبا کبا کا اناسبی انجبا ابود یبا اینکبه از ابتبدا ملکبی انتخباب گبردد؟ چبون ط بق
لح ت های خانم مهندس ادمهر د کس هایی که از امالک معرفی اد د گرو ملر واجد ارایطی وجود نداات .
مهندسمیرجعفری :به هیبیتی کبه انتخباب مبیگبردد تیکیبد مبیکنبیم کبه دوببا کبا کا اناسبی انجبا دهنبد و ایبن امبالک بر سبی
نمود و چنانیه واجد ارایا بودند تییید نمایند.
دکترشکیب :همه ما موافق هسبتیم کبه خریبد انجبا ابود ولبی د جلسبه گ ابته لبح تهبایی ابد کبه انجبا خریبد مسبتلن دقبت
نظر بی تری اس ت .همکا ما د جلسبه ا بال نمبود کبه از طبری یکسبری افبراد بیرونبی تهدیبد ابد اسبت .پی بنهاد مبیکبنم از امالکبی
بازدید اد و برای خرید د نظر گرفتبه ابد انبد لبرینظبر نمباییم و ببر اسباس آیبیننامبه مبالی و معبامالتی پبی ببرویم .همبانطبو کبه
خانم مهندس اابا نمودنبد بیباییم پروپبوزا پی بنهادی ا ائبه کنبیم و از ایبن طریبق اهبر خبودکنترلی خبواهیم داابت؛ یعنبی  RFPا
تهیه نماییم  ،فرض کنیم د اهریا یا اسالم بهر و یبا د هبر ابهر دییبری کبه مبیخبواهیم خریبد نمباییم ،متبرار و سبایر ویژگبیهبا ا د
نظر بییریم و بهجای خرید یر واحبد کبل ملبر ا خریبدا ی نمباییم .پی بنهاد مبیکبنم د ابتبدا و ق بل از اینکبه افبراد بیرونبی ببرای مبا
نسخه بنییند ،ما خودمبان خواسبتههایمبان ا تعیبین نمباییم  .سبه یبا چهبا نفبر از ایبن دوسبتان ا معرفبی نمباییم تبا پروسبه نیازسبنجی
انجببا اببود و وی کاغ ب ث ببت گببردد و بعببد د هیببی مببدیر تصببویب نمبباییم و بعببد خریببد ا انجببا دهببیم .خواه ببمند یببر کمیتببه
تحویق و تفحد از طبری ادا کبل د خصبوی بر سبی تهدیبد لبو

ال
گرفتبه ت بکیل ابود و موضبوع ا بر سبی نماینبد کبه چبرا الب ت

سازمان به این وض د آمد اسبت؟ مبا  30نفبر یبو هیبی مبدیر بایبد تصبمیمگیبری نمباییم .مسبلله ا پیییبد نکنبیم واقعبات د خریبد
ام الک م کال زیادی ممکن است برایمان ایجاد اود .اختیا سازمان باید به هد ما  30نفر بااد.
مهندددسرسددتمزاده :بنببد د خصببوی دفبباتر دو نیرانببی دا  .د بحببث پهنببهبنببدی کببه لببو
خریدوفرو

گرفببت همیببی کببموب بیش ملببر

کرد ایبم  .کبدا کا ابناس یبا تیمبی اسبت کبه هبم اطال با ملکبی ابره تهبران ا داابته باابد کبه هبم اطال با ملکبی

غبرب تهبران ا داابته باابد؟ بنبد از د تببا معاملبه ملکبی اخصبی کبه انجبا داد ا  %31تببا  %91وادا ی داابته اسبت .یبا کبا بری بببه
م کل برخو د یا نتوانستها سند بنا اخ نمبایم .ابما چبه ابیو ای ببرای ببرون فبت از ایبن قیبیه د نظبر گرفتبهایبد؟ پهنبهبنبدی کبه
آقای مهندس گود زی فرمودند اینگونه بود که هرکسی د منطوهای که اارای دا د مدیریت کند تا کا انجا اود.
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مو د دییر این است که د خصبوی فایبلهبایی کبه یاسبت یبا دبیبر سبازمان د گبرو گ اابتهانبد ایبن نیرانبی ایجباد ابد کبه هیبی
مدیر د برابر کا انجا اد قرا گرفته است و کا ها لو

گرفته و ا یای هیی مدیر لرفات امیا کنند.

مهندسرادمهر :د جلسبه امبروز لبح ت ببر انتخباب ا یبای تبیم مبیباابد  .همبه ا یبای محتبر هیبی مبدیر تمایبل ببه اینکبه د
ترکیب ا یای کمیته قبرا بییرنبد ندا نبد .چنانیبه همبه تمایبل داابته باابند مبیتبوانیم  0تبیم  0نفبر انتخباب نمباییم و ببا توجبه ببه
اینکه تصمیم بر این است که برای تما این دفباتر ملبر خریبدا ی گبردد مبیتبوانیم ط وبهبنبدی نیبن انجبا دهبیم .کسبانی کبه مایبل ببه
یویت د تیم نمیبااند میتوانند ا ال نمایند.
مهندسرضوی :زحماتی که قبرا اسبت افبراد منتخبب د ایبن مجمو به انجبا دهنبد ایبن اسبت کبه ملبر ا مبو د بر سبی قبرا دهنبد
که موقعیت مناسب دااته بااد و به لحا ،معمبا ی فیبای مناسبب ببا توجبه ببه نیباز منطوبه داابته باابد .بحبثهبای سبندی و حوبوقی
الببالت جببنء وظببایف هیببی مببدی ر نیسببت و ایببن ق یببل موضببو ا توسببا کا اناسببانی کببه احاطببه بببه م احببث حوببوقی و ا زیببابی و
کا اناسان ماد  30انجا میابود  .ا یبای تبیم منتخبب وظیفبه نظبا

و انتخباب امبالک مناسبب ببا توجبه ببه موقعیبت منطوبه جهبت

خریدا ی ا بر هد دا ند.
مهندسمیرجعفری :د جم بنبدی لبح تهبایی کبه امبروز د جلسبه لبو

گرفبت قبرا اسبت تیمبی م بخد گبردد و کبا انتخباب

ملر انجا اود و محدود زمانی جهبت خریبد م بخد ابود .خبانم مهنبدس ادمهبر مبوا د اولبی کبه گفتیبد ا ا مبا مبینمباییم ولبی
ال وجبود داابته از ایبن بخبش لبرفه نظبر نمباییم .هبر اخصبی کبه تمایبل دا د داوطلبب
بحث پهنهبندی ببا توجبه ببه م بکالتی کبه قب ت
گردد و تیم ا م بخد نمباییم تبا ببر اسباس نظبا نامبه مبالی و معبامالتی ،ببا ایبت ضبوابا اهرسبازی و ببا بهبر گیبری از کا اناسبان
ماد  ،30منهای آنیه ق الت انجا ابد و اطال باتی کبه جمب آو ی ابد اسبت .پی بنهاد مبیکبنم ببه چهبا نفبر از ا یبای هیبی مبدیر
تفویض اختیا نماییم تا خرید ا انجا دهند.
دکترشکیب :چرا ط ق مصوبه ق لی مل نکنیم؟ چرا ترکیب تیم ق لی ا تغییر دهیم؟
مهندسمیرجعفری :اگر مصبوبه جدیبد أی نیباو د ط بق مصبوبه ق لبی مبل خبواهیم کبرد؛ ببا گ ابت یبر سبا هنبوز مصبوبه ق لبی
خروجی ندااته است ،تصمیم به الال آن گرفتیم.
دکترشکیب :چه اخصی تصمیم به الال مصوبه ق لی گرفته است؟
مهندسمیرجعفری :به نوان پی نهاد د دستو جلسه قرا گرفته که د جلسه هیی مدیر به أی گ ااته اود.
دکترشکیب :ابتدا این موضوع که آیا همکا ان تمایل دا ند مصوبه ق لی ا تغییر دهند ا به أی بی ا یم.
مهندددسمیرجعفددری :دسببتو جلسببه اتخبباذ تصبمیم د خصببوی خریببد دفبباتر نماینببدگی بببود اسبت اگببر اجببرای مصببوبه ق لببی دچببا
م کل ن ود پی نهاد جدید د دستو کا قرا نمی گرفت.
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دکترشکیب :همیی دن ا انجا موضوع هسبتیم .اآلن أیگیبری نمباییم کبه آیبا همبان مصبوبه ق لبی انجبا ابود یبا بوض گبردد .اگبر
دوستان تصمیم گرفتند مصوبه ق لی ا وض نماییم همین کا ا انجا خواهیم داد.
مهندسمیرجعفری :موضوع دو هفتبه اسبت کبه د دسبتو جلسبه قبرا گرفتبه اسبت ببه ایبن لبت کبه مصبوبه ق لبی خروجبی نداابته
است اآلن از ابتدا د مو د کلیت موضوع لح ت نماییم؟
مهندسیگانگی :آقای ئیس چرا د سیستم ق لی خروجی ندااته است؟ چرا موضوع ا بر سی و آسیباناسی نمینمایید؟
مهندسمیرجعفری :نظرا د این خصبوی متفباو مبیباابد .هیبی
و کمیسیون دفاتر میگوید قصو از طری هیی

ئیسبه ق لبی مبیگویبد کوتباهی از کمیسبیون دفباتر ببود اسبت

ئیسه بود است .ما دن ا پیدا کردن موصر نیستیم.

مهندسیگانگی :اگر آسیباناسی نکنیم همان آسیب به پروسه جدید نین منتول میگردد.
مهندسمیرجعفری :فرلت ندا یم ،دو سا زمان ازدست فته است دوبا زمان و سرمایه ا از دست بدهیم؟ 
مهندسیگانگی :اینکه بدترین دلیل است که چون زمان ندا یم کا کا اناسی انجا ندهیم.
مهندسگدودرزی :بحیبی وجبود دا د فبرض ببر اینکبه أیگیبری انجبا ابود ،یاسبت سبازمان نامبهای د خصبوی نظبا نامبه مبالی و
معامالتی ا سا کرد اسبت کبه د مباد  03لبراحتات ابرایا مبا م بخد ابد اسبت .د نامبهای کبه ادا کبل ا سبا نمبود و د گبرو
واتساپی هیی مدیر نین وجود دا د لراحتات ا ال ابد کبه مطبابق نظبا نامبه مبالی و معبامالتی بایبد پبیش ببرویم یعنبی اگبر کمیتبه هبم
ت کیل ب ود کمیته نین موظف است امالک ا د لحن هیی مدیر معرفی و مطر نماید و هیی مدیر مصوب نماید.
مهندسرادمهدر :بنبد سبه و چهبا مصبوبه ببرایم نبامفهو اسبت .د بنبد سبه نوابتهایبد کا ابناس سبمی و د بنبد چهبا نوابتهایبد
کا اناس ماد  30و افراد ذیصال دییر.
مهندسطییبی :یبا قبرا اسبت هیبی مبدیر  ،از کا اناسبان سبمی دادگسبتری انتخباب نمایبد و یبا از کا اناسبان مباد  .30د مبتن
مصوبهای که نواتهاید این موضوع ا به لراحت م خد نمایید.
مهندسرادمهر :همانطو که مستحیبر مبیباابید ا جباع کبا ببه کا اناسبان مباد  30د سیسبتم کبامالت مکبانین ای انجبا مبیابود.
اگببر مببا توانببایی ایببن کا اناسببان ا ببباو ندااببته بااببیم از دسببتیا هببای دییببر نمبیتببوان انتظببا دااببت کببه بخواهنببد از کا اناسببان مببا
استفاد نمایند .بند د خصبوی خریبد یبر ملبر کامبل مصبر هسبتم ن ایبد واحبد آپا تمبانی خریبدا ی گبردد و د خیاببان البلی واقب
بااد .جایی د خو این سازمان باابد .ممکبن اسبت د ط وبه پبایین ملبر تجبا ی باابد ،مبیتبوانیم د ط وبه پبایین فیبای کبافیابا
د نظر بییریم که محبل مناسب ی ببرای مبراودا و قرا هبای کبا ی و ادا ی مهندسبان باابد .ببا توجبه ببه بودجبهای هبم کبه سبازمان د
این خصوی اختصای میدهد پو سرمایهای برای ا یای سازمان بااد.
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مهندسرستمزاده :د بباطکبریم دو واحبد آپا تمبان دا یبم و یبر واحبد سباختمان مسبتوال نیبن دا یبم .واحبد آپا تمبانی خریبدا ی
اد و مو د تیییبد ن بود و مجبددات ملبر ویالیبی خریبدا ی نمبود انبد .اآلن د ابیو نامبه خریبد م بخد نمباییم کبه ملبر مبو دنظر د
چه چها چوبی خریدا ی گردد.
مهندسکریمیمن ه :نامبهای کبه دک تبر مظاهریبان د خصبوی خریبد امبالک نامبه تهیبه و اببالغ نمبود انبد .بایبد د مبتن مصبوبه ببه
نامه ابالغیه وزا

ا ااا اود.

مهندسمیرجعفری :د متن نامه ،به انجبا ابالغیبه تولبیه ابد اسبت اج با ن بد اسبت .مبا د مبتن مصبوبه نوابتهایبم ببا توجبه ببه
ضوابا و مور ا و مطبابق نظبا نامبه مبالی و معبامالتی .چبرا بایبد ببه نامبه و تبا یخ ا جباع دهبیم؟ اابا مبیکنبیم ببه نظبا نامبه ،کلیبه
بخ نامههای مرت ا و نامهها.
مهندسکریمیمن ه :وقتی وزا تخانه اجب ببه امبالک سبازمان نظبا مهندسبی نامبهای ببه تصبرین نوابته اسبت د اینجبا بایبد ببه نامبه

ااا اود .دیف بودجبهای کبه قبرا اسبت از من ب آن خریبد انجبا ابود ا م بخد نماییبد .د مبتن مصبوبه ببه کا اناسبان مباد 30
که کا اناس سمی نین هستند ااا اود.
مهندسرادمهر :ا جباع کبا ببه کا اناسبان مباد  30بایبد دقیوبات مطبابق آیبیننامبهای کبه ببرای ا جباع کبا ببه کا اناسبان مباد 30
وجود دا د انجا اود و سازمان نمیتواند ممینی تعیین نماید.
مهندسمؤمنیمقدم :برخبی نیرانبیهبایی کبه د جلسبه د مبو د

لبح ت ابد د سبت و اایسبته اسبت .پی بنهاد مبیکبنم چبون

کمیتهای که قبرا اسبت تعیبین گبردد و بایبد مبوا دی ا ایبت نمایبد ،د مبتن مصبوبه بنویسبیم تعبداد  0دفتبر اولویبتدا ا خریبدا ی
اود و گنا ای د هیی مبدیر ا ائبه نمایبد تبا ملکبرد هیبی انتخبابی جهبت خریبد دفباتر د خصبوی خریبد  0ملبر د هیبی مبدیر
بر سی گردد و بعد ادامه کا انجا ابود .اگبر بخبواهیم د ابتبدا تمبا ضبوابا ا تعیبین نمباییم ببا توجبه ببه کم بود وقبت ،زمبان ا ببرای
انجا کبا از دسبت مبیدهبیم .خریبد  0دفتبر ا تفبویض نمباییم تبا گبنا

خریبد ا د هیبی مبدیر ا ائبه نماینبد و ملکردابان مبو د

بر سی قرا گیرد .
مهندسمیرجعفری :خبانم مهنبدس ادمهبر ط بق نظبا نامبه بایبد کا ابناس سبمی دادگسبتری انتخباب ابود و نمبیتبوانیم د مبتن
مصببوبه بببه کا اببناس مبباد  30ااببا نمبباییم .د مببتن مصببوبه مببینویسببیم کا اناسببان سببمی و اگببر اجبباز بدهببد کا اناسببی از
کا اناسبان مبباد  30ا دااببتیم ط ببق ضببوابا مببل مبینمبباییم .پی ببنهاد آقببای کریمببی آنیببه نیبن کببه ااببا مبیکنببد بببه کا اناسببان
سمی که کا اناس ماد  30نین بااند ،خوب است.
مهندسرادمهر:د متن مصوبه قید گردد یر کا اناس سمی و دو کا اناس ماد .30
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مهندسممرینیا :د متن مصبوبه ببهجبای اینکبه نوابته ابود آپا تمبان ن اابد قیبد گبردد مسبتغال ببا قابلیبت بهبر ببردا ی د ابین

سازمان.
مهندسعبدالملکی :همانطو که هفته گ اته نین ااا نمود  ،ارایا باید بهگونهای بااد که
 -0از مصوبا مجم ت عیت نماید.
 -3از نظا نامه مالی سازمان ت عیت نماید.
 -9از ضوابا و دستو العملهای ابالغی وزا

ا نین ت عیت نماید.

نامهای که دکتر اکیب ااا نمودنبد و البرا دا نبد د مبتن مصبوبه قبرا گیبرد ببه نبو ی م بتمل ببر بنبدهایی اسبت کبه از ببدیهیا
میبااد که به بخ ی از آن ااا مینمایم؛ سازمان استان د هنیا خرید امالک و مستغال باید از موا دی ت عیت نماید
-0

احراز ضرو

-3

فودان بازدااتی ،هن یا وثیوه.

-9
-0

تا برای خرید زمین یا ساختمان یا احداث بنا و پرهین از هنینه غیرضرو ی.

د وجود معا ض ،بالمان بودن و سهلال ی بودن از هر نظر.
ایت لال و لرفه سازمان استان

 -0مکانیابی لحین و انط اه کا بری زمین با کا برد ساختمان
 -1اخ مصوبه مجم

مومی

 -0هنینه و پرداخت د حد مصوبه مجم

مومی.

 -1استفاد از خدما کا اناسی سمی یا با لحا ،د تعا ض و فودان جها

د بهخصوی د ا زیابی قیمت.

 -3مالحظه الل اسناد و بر سی سوابق ث تی و ملکی و اخ استعال های مربوط مستویمات از مراج ذی با
موا دی ازایندست که توری ات د حدود بدیهیاتی است که برای خرید امالک چه خصولی و چه دولتی و ...میتوانید د متن مصوبه به این
ا استناد نمایید.
ابالغیه به نوان ضوابا و بخ نامههای ابالغی وزا
مهندسیگانگی :د بند سه نظر کا اناسان کمی ابها دا د ،کا اناسان هیی سه نفر است یا هیی پنا نفر ؟
مهندسرادمهر :د بند سو  ،با احترا با کا اناسان ماد  30سازمان ،د متن مصوبه به بند  30-9نظا نامه ااا نماییم.
مهندسرستمزاده :نامهای آقای دالملکی به آن ااا نمودند نامه جام و کاملی بود و توری ات کا کمیسیون امالک و مستغال سازمان ا
انجا داد است .د متن مصوبه به این نامه ااا گردد.
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مهندسطییبی :وقتی د متن مصوبه ااا کرد اید کا اناس ،د آیند هر یر از ا یاء هیی مدیر میتواند یر کا اناس معرفی نمایند.
د پرور ا غوان طی مصوبهای هیی سه نفر ای که طی نامهای به انتخاب کانون کا اناسان معرفی میادند ،ط ق آنیه د متن مصوبه نواته
اد انتخاب کا اناس سلیوهای و گسترد خواهد بود.
مهندسرادمهر :آقای مهندس خطی ی اینجا منظو این است که برای هر ملر یر کا اناس ،نه اینکه یر هییتی برای ترتر ملرها.
دکترشکیب :حد و حدود خرید م خد گردد ،تعداد دفاتری که قرا است خریدا ی گردد م خد اود و همینین دیف بودجهای که قرا
است از محل آن تیمین ا ت ا و مجم تعیین نمود است نین م خد اود تا کا کامالت قانونی انجا گردد .ط ق لح تهای آقای دالملکی
ااا کنید به بخ نامههای ادا کل و وزا

ا و اهرسازی.

مهندسموسوی :بحث هیی کا اناسی د اینجا باید لراحتات ااا گردد .کا اناسان سمی دادگستری جم زد اد کا اناسان ،آیا
مفهومش برای هر یر خرید است یا برای کلیه خریدها؟ بنابراین حداقل هیی سه نفر هم کا اناسان سمی دادگستری کانون کا اناسان
هم کا اناسان قو قیائیه میتوانند اظها نظر نمایند .پی نهاد میکنم همان آئیننامه مالی و معامالتی وزا تخانه ا اجرا نماییم.
مهندسمؤمنیمقدم :تعداد ملرهایی که قرا است خریدا ی اود ا م خد نمایید .هییتی که قرا است کا خرید ملر ا انجا دهد باید
پس از خریدها گنا

به هیی مدیر ا ائه نماید .تعداد خرید اولیه ا محدود نماییم تا د مل انجا اد قرا نییریم.

دکترعبددالملکی :ایبن د قالبب تفبویض اختیبا ا مباد  09مبیباابد و قبرا اسبت ببه اسبتناد مباد  00انجبا ابود کبه اابا ابد
برای مد معین و برای موضوع م خد ،د متن مصوبه تعداد امالک و زمان انجا ا م خد نمایید.
مهندسحبیبزادگدان :د مبتن مصبوبه ببه بنبد  01آیبیننامبه اجرائبی اابا نماییبد کبه اابا ببه تفبویض دا د .هتفبویض خریبد ببه
هیی چها نفر  .د آییننامه مالی و معامالتی ااا ببه کا ابناس ابد اسبت ولبی دغدغبه ا یبای هیبی مبدیر نیبن د سبت مبیباابد
د هیی سه نفر د نهایبت ببه اجمباع مبی سبند و یبر نظبر واحبد مبیدهنبد  ،پی بنهاد هیبی کا اناسبی سبه نفبر کبه هیبی مبدیر
ا ال نمودند پی نهاد بهجایی میبااد.
مهندسمؤمنیمقدم :د متن مصوبه ببه سبوف دیبف بودجبه اابا نمبود و نوابته ابود تبا سبوف م لبغ م بخد د زمبان معبین و
به تعداد م خد خرید انجا اود .سوف م لغ خرید ا م خد نمایید.
مهندددسفرنیددا :بودجببهای کببه بببرای سبا  33مصببوب گردیببد بببا بودجببه سببا  0011متفباو مبیبااببد و هنببوز بودجببه سببا 0011
مصوب نیردید است د نتیجه سوف خرید نامحدود خواهد بود.
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متنمصوبه :
بند 6دستورجلسهباموضوعاتخاذتصمیمدرطصوصنحوهطریدزمینوساطتماندفاترنمایندگیمیرحومقررگردیدمیابق
ماده61مییننامهاجراییقانونبه۴نفرازاعضاهیأتمدیرهاطتیاردادهشودتانسبتبهانتخابوانجامفرایندقانونیطریدد
نامهمالیومعامالتی،ردیفبودجه،بخشنامههایمرتبطوشرایطذیلوفدققدوانین

ملکبرایدفاترنمایندگیبارعایتنظام
اقدامنمایند:
.6ملکموردنظرمنعقانونیبرایطریدازقبیلبازداشتی،دررهنیاوثیقهبودن،نداشتنمعارضو...نداشتهو1دانگمنطلق
باشد.
.1هزینهپرداطتبرایطریدملکدرحدمصوبهمجمععمومیباشد(.مپارتماننباشد)
یبایستجهترعایتبرفهوبالحسازمانازنظرکارشناسرسمیدادگستریاستفادهنمایند.
.3کمیتهطریدم 
یگردد .
.۴مواردحقوقیقراردادقبلازنهاییشدنعقدقراردادازواحدحقوقیاستعالمم 
دفترنمایندگیمیباشد .

.5مدتاعتباراینمصوبهحداکثرتاانتهایطرداد6۴11وبرایطرید1
(66رایموافقاز13رایحاضر) 
 ۴نفرازاعضایهیاتمدیرهمقایانمهندسرئیسدی،مهنددسرضدوی،مهنددسمزادمنجیدریومهنددسفرنیدابدرایایدن
مصوبهکاندیداوبارایموافقهیأتمدیرهانتخابشدند61(.رایموافقاز13رایحاضر) 
مهندسمیرجعفری :أیگیبری نمباییم کبه بنبد  01دسبتو جلسبه د خصبوی تمدیبد اجبا سباختمان ابما  3سبازمان هسباختمان
توحید به لد دستو جلسه جهت بر سی منتول گردد.
مهندسالهیفر :با اکیریت آ ا دستو د لد دستو جلسه قرا گرفت.

مهندسرادمهر :ساختمان اما  3سازمان ه سباختمان توحیبد از ابتبدا ببا ابرایا خالبی اجبا ابد کبه از نظبر بنبد بسبیا ببه نفب
مالر ببود هبم قبرا داد و هبم م لبغ اجبا  .هرسبا ببرای تمدیبد نظبر کا اناسبی اخب گردیبد و تمدیبد قبرا داد لبو

گرفبت .امسبا

لباحبِ ملببر د خواسبت  331میلیببون و  111هبنا تومببان ،اجبا بهبباء نمبود اسببت .د خواسبت افببنایش پبو پببیش ا نداابته و لببرفات
خواستا افنایش اجبا بهباء مبیباابد .ط بق نظبا نامبه مبالی و معبامالتی ،نظبر کا ابناس اخب گردیبد .کا ابناس قیمبت اجبا

ا 011

میلیبون تومبان ا بال نمبود .مطل بی کبه کمیسبیون معبامال ببرای هیبی مبدیر محتبر ا سبا نمبود اسبت باببت م لبغ ماببهالتفباو
د خواست م لغ پی نهادی لاحبِ ملر ببرای اجبا بهباء ماهیانبه و نظریبه کا ابناس کبه م لغبی حبدود  011میلیبون تومبان مبیباابد.
کمیسیون معامال طبی بر سبیهبای انجبا داد و جلسبهای کبه ببا مالبر سباختمان توحیبد برگبنا نمودنبد ،مالبر د خواسبت افبنایش
 33د لدی اجا بهاء ا داات و با تال

کمیسبیون مالبر اضبی ببه افبنایش  31د لبدی اجبا گردیبد .طبی بر سبیهبای انجبا ابد

د خصببوی جابببهجببایی ملببر و اجببا مل برِ جدیببد بببرای سببازمان ،سببازمان بببا مسببائل و م ببکال د جاب بهجببایی و بحببث زیرسبباختی
نر افنا ی مواجه خواهد اد .مالر د خواست نمود که اجبا بهبای ابش مبا ببهلبو
میبااید د آرانبس امبالک طبی چنانیبه مالبر اجبا بهبای چنبد مبا ا ببهلبو
نماید که یر یا دوما ا بخ ود و بویه اجا

ا به مالر نودات پرداخت نماید.
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نوبد پرداخبت گبردد .همبانطبو کبه مستحیبر

نوبدی مطال به نمایبد مسبتیجر مبیتوانبد د خواسبت

با مالر د این خصوی لح ت اد ولی ای بان ق بو نکردنبد .ابرطی کبه گ اابتند ایبن اسبت کبه سبازمان ابش مبا اجبا ببه م لبغ
 331میلیون و  111هنا تومان ا یکجا پرداخت نماید.
مهندسمیرجعفری :مالر این ملر یبو سبازمان اسبت و سبا گ ابته پرداخبت م لبغ ودیعبه ابش مبا ببه تعویبق افتباد ،ببه همبین
دلیل امسبا چنبین ابرطی گ اابته اسبت؛ و بحبث دییبر ایبن اسبت کبه مالبر ط بق نمبودا تبو می بانبر مرکبنی همبان افبنایش 33
د لدی که ا ال اد ا خواستا که سازمان نن یرفت .ببا توجبه ببه نندیبر ابدن ببه اتمبا زمبان پبرور ا غبوان ،پبیشبینبی مبیابود
امسببا آخببرین سببا تمدیببد اجببا سبباختمان اببما  3بااببد .اگببر موافببق هسببتید بببرای افببنایش  31د لببدی اج با بهبباء أیگی بری
نماییم.
مهندسممرینیا :د سبا گ ابته م لبغ چهبا میلیبا د پانصبد و پنجبا میلیبون تومبان م لبغ ودیعبه ببود اسبت؛ و سبی و نبه میلیبون

تومان م لغ اجا بهاء ببود اسبت .امسبا م لبغ پی بنهادی مالبر چهبا میلیبا د و پانصبد و پنجبا میلیبون تومبان م لبغ ودیعبه اسبت و
اجا ماهیانه هفتاد و سه میلیون تومان میبااد.
دکتددرشددکیب :پببس افببنایش م لببغ  %31نیسبت .اگببر افببنایش  %31بببود اجببا ماهیانببه چهبل و ابش میلیببون و ه تصببد هببنا تومببان
خواهد بود.
مهندسرادمهر :د واق م لغ یکصد و هفتاد و پنا میلیون تومان میبااد.
مهندسمیرجعفری :م لبغ اجبا مجمبو ی از پبو پبیش و م لبغ اجبا ماهیانبه مبیباابد ،افبنایش  %31د کبل م لبغ اجبا لبو
گرفته است.
مهندسممرینیا :هن سا گ اته م لغ یکصبدو سبی و پبنا میلیبون تومبان و سبی و نبه میلیبون تومبان اجبا ببود اسبت کبه جمعب تا
یکصد و هفتاد و چها میلیون میاود %31 .یکصد و هفتاد چها میلیون ،دویست و دوازد هنا تومان میاود.
مهندسرضوی :سا گ اته چها میلیبا د و پانصبد و پنجبا میلیبون ببود اسبت .هبن کامبل سبا گ ابته پبنا میلیبا د و ه تصبد و
پنجا میلیبون مبیابود .اگبر ببه ای م لبغ  %31اضبافه نمباییم مبیابود هفبت میلیبا د و بیسبت میلیبون تومبان اگبر از ایبن م لبغ چهبا
میلیببا د و پانصببد و پنجببا ا کسببر نمبباییم ،دو میلیببا د چها لببد و هفتبباد میلیببون تومببان کببه اگببر ت ببدیل بببه اجببا نمبباییم ،هفتادوسببه
میلیون میاود که قم د ستی است.
کریمیمن ده :ببین م لبغ پی بنهادی مالبر ببا ببرآو د م لغبی کبه کا ابناس مباد  30انجبا داد اسبت  %91اخبتالی وجبود

مهندس 
دا د .یا کا اناس اات ا کرد یا مالر زیاد خوا بود است.
مهندسمیرجعفری :فرض ا بر این بی ا یم کبه مالبر زیباد خبوا اسبت ،د حبا حاضبر کا ابناس م لغبی ببرآو د نمبود کبه ببا قبم
پی نهادی مالر مغایر است ،مالر مجمو ات  %31به اجا سا دااته اضافه نمود است.
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کریمیمن ده :اگبر د سبا اجبا یکصبد و هفتباد و پبنا میلیبون تومبان ببود  ،کا ابناس خطبا کبرد اسبت کبه پبس از یبر

مهندس
سا گ ااته یردو ه تاد میلیون تومان.
مهندسطییبدی :د زمبان آقبای مهنبدس بیطبری و آقبای مهنبدس کروببی هیبی مبدیر اختیبا داد کبه ایبن کبا انجبا ابود .سبا
بعد

متوجه ادیم با قم بباب یی اجبا لبو

اتفاه افتاد ،کا کا اناسبی لبو

گرفتبه اسبت .سبا گ ابته نیبن د زمبان یاسبت آقبای مهنبدس سبعیدیان نیبن همبین

گرفبت و د سبا هبای گ ابته نیبن وا ببه همبین ترتیبب ببود اسبت .پی بنهاد مبیکبنم د مصبوبه

قیببد گببردد کببه پببس از بر س بیهببای لببو
تمدیببد قببرا داد اببدیم ،د غیببراینلببو

گرفتببه از طببری کمیسببیون معببامال و بببا د نظببر گببرفتن میببر ا جابجببایی ،مج ببو بببه
د نهادهببای نظببا تی همببه  30نفببر هیببی مببدیر ا بابببت اینکببه اخببتالی قببم بببین نظریببه

کا اناسببی و پی ببنهادی مالببر زیبباد اسببت مواخب

مبینماینببد .طببر تببوجیهی مناسب ی تهیببه نماییبد کببه د آن بببه کلیببه هنینببههببای

جابجایی و پ تی انی سیستم ITو همینین نندیر ادن به زمان اتما پرور ا غوان و ایت لرفه و لال سازمان ااا گردد.
مهندسمیرجعفری :د پیوست مصوبه لو

جلسبه کمیسبیون معبامال د ج مبیگبردد کبه ببه کلیبه مبوا دی کبه بیبان کردیبد اابا

اد است.
مهنددسکریمدیمن ده :ط ببق مصبوبه کرونبا اابا ابد کببه سبوف افبنایش اجبا بهباء  %30مبیباابد و د ضبمن نظبر کا اناسببی
اات ا بود است .خواه مند نظر کا اناس ا الال نمایید.
مهندسرادمهر :آقای مهندس کریمبی آنیبه بنبد د ابتبدای لبح تهبایم اابا نمبود کبه اجبا بهباء ایبن سباختمان از ابتبدا م لبغ
بابیی بود است.
مهندسبابر :یاست محتبر همبانطبو کبه اابا نمودیبد سبا گ ابته ،تمدیبد قبرا داد و انجبا مراحبل ادا ی چنبد مباهی از مو بد
تمدید قبرا داد گ ابت ،مالبر د زمبان تمدیبد قبرا داد د محبل امیباء تبا یخ د ج نمبود ببود کبه بعبد تا بتوانبد اد با نمایبد کبه د ایبن
تا یخ پو

ا د یافت نمود ا و اکایت نماید.

مهندس میرجعفری أیگیری می نماییم.
متنمصوبه :
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان بند  61دستورجلسه با موضوع اتخاذ تصمیم درطصوص قرارداد اجاره ساطتمان شماره ()1
سازمان در بدر دستور قرار گرفت (با اکثریت مرا) و با تمدید قرارداد یکساله با افزایش حداکثر  11دربد بابت اجاره بها
ساطتمانمذکورموافقتگردید61(.رایموافقاز16نفرحاضر) 
مهندسالهیفر :موضوع بعدی د خصوی توویم جلسا د سا  0011میبااد .هبا اکیریت آ اء د لد دستو جلسه قرا گرفت .
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د دو توویم  39و  30ا دی ه ت و د توویم دییر  30و  30ا دی ه ت ید سعید فطر تعطیل سمی ا ال گردید است .م نا ا بر این
گ ااتیم که  30ا دی ه ت تعطیل نمیبااد.
مهندسرادمهر :د وا سابق د تنظیم توویم تصمیم بر آن بود چنانیه وز ان ه هفتهای تعطیل سمی است برگنا ی جلسه به وز
دییری د همان هفته موکو گردد.
مهندسمیرجعفری :خیر این موضوع ا لحا ،ننمودیم .فعالت سه جلسه د ما ا د نظر گرفتیم .با توجه به اینکه سا آیند انتخابا خواهد
بود و فعالیت دوستان هیی مدیر بی تر خواهد بود.
با نندیر ادن به زمان انتخابا د مردادما پی نهاد مینمایم مردادما سه جلسه برگنا نماییم؛ مصوبه به أیگیری میگ ا یم.
متنمصوبه :
درششماههاولسدال6۴11در

باپیشنهادریاستجلسهموضوعاتخاذتصمیمدرطصوصتقویمبرگزاریجلساتهیاتمدیره
بدردستورکارجلسهقرارگرفت(بهاتفاقمرا)وپسازبحثوبررسیدرطصوصروزوسداعتبرگدزاریجلسدات،روزهدای
جهتبرگزاریجلساتهیاتمدیرهدرششماهدهاولسدال6۴11در

تعیینشدهطبقجدولپیوستازساعت65:11الی66:11
سالنجلساتطبقهپنجمساطتمانمرکزیسازمانبادعوتازطریقپیامکوکارتابلاعضایهیاتمدیرهموافقتگردید(.بده
اتفاقمرا)
مهندس الهیفر موضوع بعدی د خصوی اجا آپا تمان د م هد مودس و کیش برای استفاد ا یاء سازمان که توسا آقای خطی بی ا ائبه
می اود ،دوستان اگر مایل هستید پس از أی گیری د لد دستو جلسه قرا دهیم.
مهندسرادمهر :یاست محتر لطفات ابتدا آقای خطی ی ا ال نمایند هنینه سفر ای ان برای بازدید از هتبل آپا تمبانهبا د م بهد و کبیش
چود بود است؟
مهندس خطی ی برای بازدید بند به همرا آقای یندان جو فتیم و این با هم آقای مهندس هاامی تنها یو هیی مدیر بودند که بهتنهایی
بازدید ا انجا دادند.
مهندس دالملکی با توجه به پروتکلهای بهدااتی و محدودیتهایی که ستاد کرونا لحا ،نمود است ممنو یت سفر به کیش ا دا یم.
مهندس خطی ی د سفر به کیش از  31هتل بازدید نمودیم ،خیلی از هتلها تیمین یرسالهای که حتی پو از ابتبدا هبم پرداخبت ابود ا
ق و نکردند .یاست مکات ه نمدند و پاسخی داد ن د و بند بهاتفاه آقای مهندس یندان جو جهت م اکر حیو ی فتیم .هتبلهبایی ا بال
کردند که تیمین یرساله انجا میدهند اامل هتل بینالمللی کیش ،هتل آ امیس پالس  0ستا تا  ،هتل  0ستا ایران و هتل  0سبتا
گام رون که مربوط به بان مسکن میبااد .د کیش بانر مسکن و د م هد بانر لاد ا و پاسا گاد هتبل دا نبد .تبیم تحویبق و تفحصبی
گ ااتیم که بدانیم بانرها د کدا اهرها هتل دا ند .سازمان د بانر لاد ا حساب دا د و ما د این سا ها نمیدانستیم که بانر لاد ا
هتل هم دا د .هتل بینالمللی کیش توسا واسطهای کالت برای یر سا آیند ز و اد است .سه هتل دییر د نهایت ،نهایی ادند .هتل گبا
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ون سوئیت یرخوابه و چها خوابه دونفر دا د ،یعنی بااینکه هتل د جه یر نیست و دولتی نین میبااد ولی چون د هر سوئیت دو اتاه مجنا
دا د  0نفر با تخت اضافه ،ا ی  001هنا تومان بابت هر نفر ،د نتیجه م کلی برای افنایش تعداد وجود ندا د.

د نهایت پس از م اکرا د دفعه دو سفر ،با توجه به اینکه د هتل آ امیس پالس با توجه به اینکه قیمت اتاه سه تخت بسیا پائین تر ببود،
سه تا اتاه سه تخته د آ امیس پالس که د نندیکی مرکن خرید پردیس ،هتل ایران دو تا اتاه دو تخته و یر اتاه سه تخته و هتبل گبام رون
سه سوئیت د نظر گرفته اد .قیمتهایی که گرفته اد تا سا بعد هیچگونه تغییر قیمتی نخواهد داات .د قرا داد موبر ابد نوابته ابود
قرا داد یرساله است و پو ابتدا به هتل داد میاود .د ارایا غیرقابلپیشبینی و کرونا به همان مودا زمانی د همان ارایا به قرا داد ما
افنود میاود  .د دو ان اوج کرونا اگر امسا د ید اتفاه بیفتد د ید سا بعد باز به ما اتاه داد میاود .اگر د ارایا ادی کرونبا قبرا
دااتیم د همان ارایا م ابه ادی اتاه اضافه میگردد .این ارایا د کیش و م هد ادی اد و همه مالرهای هتلها ق و کرد انبد کبه
این ارایا ا انجا دهند .دو میلیا د و سیصد و ه تاد و هفت میلیون تومان به این سه هتل داد میاود .با توجبه ببه تخفیفبا زیبادی کبه
گرفتیم کمیسیون پی نهاد داد  %91د ایا اوج کرونا و  %01به دلیل مسائل فاهی به ا یاء تخفیف دهیم .دوستان هیبی مبدیر مبیتواننبد
تصمیم بییرند م لغ دو میلیا د و سیصد ا بی ا یم و همه پو د یر سا برگردد و یا میتوانیم این دو میلیا د و سیصد ا بی ا یم و  %91یبا
 % 01یا انه به ا یاء بدهیم یعنی از دو میلیا د و سیصد میلیون تومان ،یر میلیا د و چها لد تومان بهحساب سازمان برگردد.
مهندسالهیفر :اگر موافق هستید با اتفاه آ اء زمان جلسه ا یر ب افنایش دهیم .با اکیریت آ ا زمان جلسه اضافه گردید .
مهندسطییبی :د کمیسیون فا اکیریت با گنینه  91تا  01د لد تخفیف به ا یاء اتفاهنظر دااتند .تما گنا اا و مستندا د گبرو
گ ااته اد است .از یاست د خواست دا اجاز بدهند که نمایند حووقی و نمایند قرا دادهای سازمان د اسرع وقت ببه کبیش و م بهد
ا نا اوند و از حووقی و قرا داد موضوع ا بر سی نمایند .پیشنویس قرا دادها هم اخ گردید و با حووقی گرد کا لو گرفتبه ،مسبائل
مربوط کرونا هم د نظر گرفته اد است ،اگر د محل امیاء ا از مالکین هتلها بییرند ،و د داد اند از  30اسبفند هبر زمبانی کبه بخبواهیم
ملیاتی و قابل بهر بردا ی گردد .د مو د هتلها م هد نین گنا ای ا ائه میدهم .د م هد نین از  33هتبل بازدیبد نمبودیم .بخ بی ببا نظبر
کمیسیون فا مغایر دا د زیرا پناان ه بعدازظهر موفق ادیم پس از م اکراتی که ا یاء کمیسیون با نمایند هتل ز د وی ی م هد ههتل
دو مجلل د وی ی م هد که تا حر  01متر فالله دا د دااتند که بتوانیم آنجا ا نین برای ا یا ز و نمباییم .هتبل سبی نبو  0سبتا کبه
سازند بنا م هد آن ا ساخته و هنوز نمیدانیم چرا قیمت هتل پائین است؟ مهندس ف ا کی ا بهلو نااناس فرستادیم که یر اب د
هتل اقامت دااتند برای بر سی م کالتی که گنا اد بود .هتل نیین پاسا گاد با ما همکا ی نکردند و ا ال نمودند اگر حساب بانکی نبند
بانر ما دااتید حتمات تخفیف مناس ی د نظر میگرفتیم ،گنینه دییر هتل سا ینو بود که  0ستا است ،هتبل جبواد د نندیکبی حبر نیبن 0
ستا است ولی قیمت بابست .هتل آزادی مربوط به بانر لاد ا است و امیدوا هستیم مهندس آمری نیا با قبد و نفبوذی کبه د بانبر
لاد ا دا ند بتوانند تخفیفا خوبی بییرند .هتل آپا تمان حیا اره جنء برندهای معروی و از انتخابهای دو هفتم نین ببود .ولبی گفبت
نهایتات دو یا سهماهه اجا دهد و سر هر سه ما دوبا م اکر اود .تیمین اجا و اجا یرساله با قیمت اناو موافوت میکند و ا ال نمود
د زمان اوج کرونا قیمت همان زمان و د زمان ادی کرونایی قیمت مربوط همان زمان ا لحا ،مینمایم و بهلو قیمت کلی ق و ننمود.
هتل آپا تمان گلسا هم  9ستا با کیفیت پائین تر بود .تنها پی نهادی که تغییر کرد و باید به دوستان کمیسیون فا نین ا ال نمایم
هتل ز د وی ی  0ستا است که به دلیل نندیکی به حر از هتل  0ستا کمی گرانتر است .تعداد اتاههای سی نو ا کم کردیم و به تعداد
اتاههای هتل ز د وی ی اضافه نمائیا  .پی نهاد میکنیم  00تا اتاه د م هد ز و نمائیا  .با این امیدوا ی که آقای آمری نیا با هتبل بانبر
لاد ا م اکر نمایند .پی نهاد کمیسیون د اهر م هد نین  91تا  01د لد میبااد.
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مهندسمیرجعفری:پس د م هد  00اتاه د سه هتل سی نو  ،آزادی و ز د وی ی د نظر گرفته اد است.
دکترشکیب :هتل سی نو ا پی نهاد نمیکنم چون تجربه مناس ی از اقامت چند وز د هتل نداابتیم .د اتباههبا بحبث انتوبا لبدا از
اتاههای مجاو وجود دا د.
مهندسرادمهر :به دو مو د ااا مینمایم  -0با توجه به پروتکلهای بهدااتی و ه دا هایی که د حا حاضر وزا

بهداات د نظر دا د

و تعجیلی که د خرید این مکانها وجود دا د اآلن زمان مناس ی برای فتن به سفر نمیبااد -3 .بر سی این هتلهبا ببهلبو مجبازی هبم
امکانپ یر بود و چرا سازمان باید بابت سفر و اقامت هتل هنینه مینمود؟ پی نهاد اینکبه ببرای وبد قبرا داد مجبدد تا هیبیتی ا بنا گبردد ببا
هنینههایی برای سفر و اقامت ،این موا د بهلرفه و لال سازمان نمیبااد .اگر موضوع مصوب هم گردد و از  30اسفند ملیاتی نین گردد الالت
بهلرفه و لال سازمان نیست.
مهندس سعیدیان اساسات با این طر مخالف هستم به جهت اینکه د ارایا کرونا قرا هستیم ،د این ارایا تولیهای به سفر ن بد اسبت و
این موضوع تا یر سا آیند کموبیش وجود دا د .به لال نیست سازمان هنینهای د این خصوی نماید .بهتر است تمهیداتی لحا ،نماییم و
یویت ط ق تفاهمنامه ،د مراجعبه ببه مراکبن تفریحبی و
با کمیسیون فا م اکر کنیم و تفاهمنامهای ود نماییم که ا یاء بتوانند با کا
فاهی از تخفیفهایی بهر مند گردند بهجای اینکه سازمان هنینهای کند و بعد هم هیچ استفاد ای از این امکانا ننمایم .د سا های گ ابته
تجربه م ابهی دااتیم که د یر سا فوا یر نفر از این تسهیال استفاد کرد .زمانی که بحث خرید ملر مطر بود باز منطوبیتبر ببود از
جهت اینکه سرمایهگ ا ی لو میگیرد ولی اینکه برای یر سا چنین هنینهای نماییم الالت توجیه اقتصبادی نبدا د مخصولبات د ابرایا
کنونی که الالت سفر جاین نیست ط ق فرمایش ه ر که ا ال نمودند سفر نمی وند.
مهندسهاشمیفشارکی :د چند وز اقامت بند چها هتل فتم و د سه هتل یر اب اقامت نمود و از یر هتل بازدید نمود  .به دلیل
ارایا کرونایی چه د بحث خرید و چه اجا با قیمت حداقلی میتوان اقدا نمود .هتل سی نو  0ستا است و  %01تخفیف برای مبا لحبا،
نمودند .د همین ارایا کرونا ،هتلهای نندیر حر جای خالی برای اقامت ندااتند و قیمتها به اکل تصا دی افنایش یافت .هتلهبایی د
لحن وجود دا د که برای هر اب یر میلیون و پانصد هنا توان د یافت مینمایند .هتبل آزادی کبه د مالکیبت بانبر لباد ا اسبت%01 .
تخفیف د نظر گرفتند .هتل سی نو هم که  0ستا است امکانا خیلی الی داات .ابتدا باید بر سی نماییم چند نفر متواضی وجود دا د بعد
تعداد هتل و اتاه ا م خد نماییم.
مهندسهاشمی :با وضعیتی که ستاد کرونا ا ال نمود ما الالت نمیتوانیم این کا ا انجا دهیم ولی میتوانیم هنینه سفر ببدهیم نبه ببرای
یر اهر بلکه برای اهرهایی میل هم هد مودس ،کیش ،الفهان ،اما  ،ایراز ،ت رین  .چون اگر کسی بخواهد با هواپیما به یکی از این اهرها
مراجعه نماید باید سه برابر هنینه پرداخت نماید .قیمت بلیت هواپیما به موصد م هد که  301هنا تومان بود  ،هفته گ ابته ببا قیمبت 000
هنا تومان فتم .کیش هم مالت از آخر مهرما تا آخر فرو دینما قابل بهر بردا ی میبااد و فوا به مد اش ما میتوان سفر نمود .ببرای
اقامت د هتلها نین تمهیداتی بیندی یم که مهندسان با ا ائه کا نظا مهندسی م مو تخفیف گردند.
مهندسعبدالملکی :ضمن ت کر از مهندس خطی ی بابت ا ائه گنا  ،نکتهای ا د نظر دااته باایم که ایبن موضبوع اگبر مصبوب گبردد
بالفالله د فیای مجازی منعکس میگردد و اولین واکنش این است که تصمیمی برخالی تصبمیم حاکمیبت گرفتبه ابد اسبت و از طرفبی
سازمان با اتخاذ این تصمیم سالمت ا یاء ا تهدید نمود است .با پی نهاد مهندس هاامی د خصوی د نظر گرفتن کمرهنینبه سبفر نیبن
موافق نیستم.
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مهندسممرینیا :ضمن ت کر از فعالیتهای دوستان د کمیسیون فا و پیییریهای آقای مهندس خطی ی ،آقای مهندس سعیدیان ،ه ر
ا ال نمودند که د ایا ید سفر نمی وند ولی منظو اان لرفات ایا نو وز بود .از طرفی لیرغم وجود ارایا کرونا امکان سبفر فبتن منتفبی
نیست .به نظر بند  11تا  %01ا یاء سازمان د سا جدید ،برنامه سفر دااته بااند.
مهندسمیرجعفری :ضمن ت کر از زحما آقای مهندس خطی ی و ا یاء کمیسیون فا  ،با توجه به فرمای ا موا معظم ه ری و ااا ا
آقای مهندس دالملکی ،موضوع ا فعالت از دستو خا ج نماییم تا متعاق ات د کمیسیون فا بر سی مجدد لو

پ یرد.

مهندسطییبی :اجاز دهید موضوع د جلسه به أیگیری گ ااته اود.
مهندسمیرجعفری:اگر أیگیری لو گیرد و دوستان هیی مدیر أی ندهند ااید حمل بر این اود که مخالف فا ا یاء هسبتند ،ببا
توجه به ارایا حاکم اجاز دهید موضوع مجددات د کمیسیون فا مطر و از جن ههای گوناگون بازنیری گردد و مجدد تا د زمان مناسبتبری
مطر گردد .با أی  01نفر از  00نفر مور اد موضوع مجددات د کمیسیون فا مطر گردد.
متنمصوبه :
باپیشنهادریاستسازمانبند61دستورجلسهباموضوعبررسیطرحهتلمپارتماندرشهرهایمشهدمقدسوکیشدربدر
دستورجلسهقرارگرفت(بااکثریتمرا) وازدستورکارطارجگردیدوجهتبررسیمجددبهکمیسیونرفاهارجاعگردید61(.
رایموافقاز66رایحاضر)
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