بسمه تعالی
مذاکرات یکصد و دهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/23/32
جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید.
آقای مهندس الهیفر:
لسان الغیب میگوید:
دو نصیحت کنمت ،بشنو و صد گنج ببر
شکر آن را که دگربار رسیدی به بهار

از در عیش درآی و در عیب مپوی
بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

به نام مُحَوِلَ الحَولِ و االَحوال ،خداوند گردانندهی جهان و خالق کائنات...
ضمن تبریک مناسبت بسیار مبارک در هفتهی اخیر ،مبعث رسول مهر و اخالق حضرت محمد مصطفی (صلیاهلل علیهه وآلهه وسهلم و تبریهک
پیشاپیش حلول سال جدید ،در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ،احسن الحال را برای همهی انسانها بهویژه دوستان و همکاران گرانقدرم
آرزومندم.
با عرض سالم و احترام خدمت اعضای محترم اصلی و علیالبدل هیأت مدیره ،بازرسان محترم و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی استان
تهران ،آغاز میکنیم آخرین جلسه سال را ،یکصد و دهمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران ،در تاریخ بیست و
سوم اسفندماه سال یکهزارو سیصد و نود و نه خورشیدی.
با مطالب پیش از دستور در خدمت آقای مهندس صابر ،آقای مهندس فرنیا و آقای مهندس رضوی هستیم.
سخنان پیش از دستور:
آقای مهندس صابر:
 -1حدود یکسال است که پروانههای مهندسهین تمدیهد مهیگهردد .صه یهازده ههزار نفهره از پروانههههایی کهه تمدیهد گردیهده و از موعهد
گذشته است ،اگر برای این تعداد بهیکبهاره اقهدامی صهورت گیهرد بحرانهی مشهابه بحهث حهقالزحمهههها بهه وجهود خواههد آمهد .پیشهنهاد
مینمایم با همکاری اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص تمهیدی صورت گیرد.
 -2با توجه به نزدیهک شهدن بههروزههای پایهانی سهال بحهران دیدهر در خصهوص پرداخهت حهقالزحمهههاسهت کهه مهورد اعتهراض اعضهای
سازمان میباشد.
آقای مهندس فرنیا:
 -1نظارت اشخاص حقوقی و روش کار بهرای اشهخاص حقهوقی و پرونهده ههای بهاالتر از سهه ههزار متهر دونهه اسهت نهدین بهار در ایهن
خصههوص در جلسههه هیههأت مههدیره صههحبت شههد و ریاسههت سههازمان ،مکاتبههاتی بهها اداره کههل و وزارتخانههه انجههام دادهانههد ،خواهشههمندم
گزارشی در این خصوص ارائه نمایند.
 -2در شهرهای اطراف تهران به کارفرمها یها نماینهده کارفرمها ایهن اختیهار داده مهیشهود کهه از بهین یهک تها پهنج نفهر مهنهدس اول صه
یک نفر را انتخاب نماید .این رویه بحث ارجاع را نقض مهینمایهد  ،اینکهه هرا بهه نفهر اول کهار ارجهاع نشهده اسهت و هرا پهنج نفهر در نظهر
گرفته شده اسهت اگهر مصهوبهای در ایهن خصهوص موجهود مهیباشهد لطفها ارائهه فرماییهد ،ایهن روال بهر خهالف مکاتبهاتی اسهت کهه اداره
کل با سازمان داشته است.
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 -3در دفههاتر نماینههدگی شههاهد هسههتیم کههه مهندسههان دو یهها سههه دفتههر را م هیتواننههد انتخههاب نماینههد ،در خصههوص ایههن محههدودیت از
ابتدای دوره بارها صحبت شده است ،بها توجهه بهه اینکهه پروانهه مهندسهان عضهو سهازمان اسهتانی مهیباشهد ،اینکهه فقهد در دفهاتر خاصهی
بتوانند کار انجام دهند و محدودیتی که وجود دارد ،فکر میکنم قانونی نباشد.
 -4نامهای به ریاسهت سهازمان و رونوشهت بهه بازرسهان سهازمان ارسهال نمهودم در خصهوص سیصهد و خهردهای میلیهارد در حسهاب جهاری
و پشتیبان جاری بانک صادرات که سودی به آن تعلق نمیگیرد ،گزارشی در این خصوص ارائه نمایید.
 -5در فضههای مجههازی در خصههوص فههروش ضههایعات پههرویه ارغههوان شههایعاتی مطههر شههده اسههت ،بنههده در ایههن خصههوص اطالعههاتی نههدارم
ولی بههعنهوان عضهوی از هیهأت مهدیره ایهن حهق را بهرای خهود قائهل هسهتم کهه ابهامهاتی کهه بهرای بنهده سهایر اعضهای هیهأت مهدیره و
اعضای سازمان وجود دارد در جلسه هیأت مدیره مطر شود.
 -6آقای مهندس صابر بهه حهقالزحمههههای مهندسهان اشهاره نمودنهد ،آقهای مهنهدس آمهرینیها خزانههدار محتهرم سهازمان اعهالم نمودنهد
با توجه بهه شهراید موجهود امکهان پرداخهت وجهود نهدارد .مهندسهان سهااالتی زیهادی در خصهوص پرداخهت حهقالزحمهههها و آزادسهازی
پولهایشان مطر مینمایند ،خواهشمندم اقدامی در این خصوص صورت گیرد.
 -7در خصوص هیأت تحریریه و نشهریه نظهاممهندسهی بهه ریاسهت سهازمان نامهه ارسهال نمهودم .در دوره هفهتم  15نشهریه پیهام بهه ها
رسید و در دوره هشهتم تهاکنون  3شهماره داشهتهایهم .اهمهالی کهه در نشهریه پیهام صهورت مهیگیهرد و شهماره اول نشهریه خردادمهاه سهال
گذشته به ا رسیده و شماره دوم خردادمهاه امسهال ها گردیهده ،بهه لحهاو محتهوا و مطالهب منهدری در نشهریه نهواقا زیهاد و جهای
نقد زیادی وجود دارد .خواهشمندم ریاست سازمان پیدیری بفرمایند.
بنده هار دقیقه صحبت نمودم و یک دقیقه از زمان باقیمانده را به آقای مهندس نبیئی میدهم.
آقای مهندس نبیئی:
 -1خواهشههمندم بهها توجههه بههه بحههث خریههد دفههاتر نماینههدگی و مرفیتههی کههه در سههازمان در خصههوص کارشناسههان مههاده  27وجههود دارد و
پیرو نامهای که به اکثر اعضاء هیأت مدیره ارسال نمودهام  ،خواهشمند از مرفیت موجود جهت خرید دفاتر استفاده نمایید.
 -2با توجه به آزادسهازی ده درصهد حهقالزحمهه مهندسهان کهه هرسهاله صهورت مهیگرفتهه اسهت ،خواهشهمندم در ایهن خصهوص تسهری
بفرمائید تا در شراید کرونا برای همکاران راه گشا باشد.
آقااای مهناادس ریااوی :گههزارش کوتههاهی از عملکههرد گههروه ترافیههک ارائههه مهینمههایم .بهها توجههه بههه تههالشهههای صههورت گرفتههه توسههد
کمیسیون تخصصی ترافیک در دوره هفتم و هشتم سه اتفاق خوب در این رشته رخ داده است:
 -1تفههاهمنامهههای بههین سههازمان نظههاممهندسههی سههاختمان کشههور و سههازمان راهههداری و حمههل و نقههل جههادهای در شهههریورماه امسههال
منعقد گردید ،در جهت ایجاد دسترسیهای اختصاصی بهه مکهانههایی کهه در جهادهههای بهرونشههری نیهاز بهه طراحهی دارنهد ،اسهتفاده از
خدمات مهندسی ترافیک دارای پروانه الزامی گردید.
 -2مههادهواحههدهای کههه مطههابق قههانون ،شههورای اسههالمی شهههر تهههران ،شهههرداری تهههران را ملههزم نمههود کههه در سههاختمانهههای ی و د و
ساختمانهای خاص ،جهدولی تهیهه گردیهد کهه طهی آن پهز از صهدور دسهتور نقشهه ،حضهور مهنهدس ترافیهک در کنهار مهنهدس معمهار
جهههت طراحههی الزامههی گردیههد و در بحههث تهیههه نقشهههههها ،مطههابق ضههوابد و پیوسههت ترافیکههی حتمهها همکههاری داشههته باشههند .در سههال
 1311الزام اجرایی شدن موارد توسد شورای اسالمی شههر تههران بهه شههرداری ابهال گردیهد و بها توجهه بهه اینکهه تهیهه شهیوهنامهه نیهز
صورت گرفته است پیشبینی میشود از ابتدای سال  1411در استان تهران الزماالجرا میباشد.
 -3مههورد دیدههر مصههاحبه وزارت کشههور مبنههیبههر اسههتفاده از خههدمات مهندسههی ترافیههک در تهیههه پههالنهههای ایمنههی مههیباشههد ،هههر
ساختمانی که در سهط شههر دسهتور نقشههاش صهادر مهیشهود حتمها بایهد پهالن ایمنهی کهه یهک مهنهدس ترافیهک تهیهه نمهوده داشهته
باشد ،ایمنسازی محوطه کارگاه را انجام دهد و سپز نسبت به تخریب اقدام نماید.
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 -4مبحههث  23ترافیههک را پیدیههری نمههودیم و دو مههاه پههیش کلیههات مصههوب گردیههد و رشههته ترافیههک نیههز دارای مبحثههی خواهههد بههود و در
خصههوص ریههز مباحههث و فصههول در شههورای تههدوین در حههال انجههام فعالیههتههها هسههتیم و در سههال  1411شههاهد رونمههایی مبحههث 23
خههواهیم بههود .همچنههین تبریههک مههیگهویم بههه دوسههتان گههروه شهرسههازی کههه کلیههت مبحههث  24شهرسههازی تصههویب گردیههده و بهههزودی
بهعنوان یکی از مباحث مقررات ملی رونمایی خواهد شد.
بها توجهه بههه نیازههایی کههه در خصهوص رشههته ترافیهک وجههود دارد و تهالشههایی کههه در هیهأت رئیسههه دورهههای گذشههته صهورت گرفتههه
اسههت ،تشههکر م هیکههنم از حمای هتهههای آقههای مهنههدس میرجعفههری در ایههن دوره و آقههای مهنههدس سههعیدیان در دوره گذشههته کههه جهههت
اجرائی نمودن تفاهمنامه کمهک نمودنهد ،در مهورد رشهته ترافیهک کهل ایهران شمشهان بهه مها اسهت و نیهاز اسهت در مباحهث زیرسهاختی
کههه در حههال حاضههر سههامانه در حههال راهانههدازی مهیباشههد و ارتبههاب بهها شهههرداری و سههازمان راهههداری در حههال انجههام مهیباشههد ،نیازمنههد
حمایتهای هیأت رئیسه و ریاست محترم میباشیم که اقدامات با بهترین کیفیت صورت گیرد.
خانم دکتار امینای :هارشهنبه هفتهه گذشهته بهه میمنهت مبعهث ،پهز از  21سهال دو اتفهاق بهزر بهرای رشهته شهرسهازی بهه وقهوع
پیوسههت یکههی تصههویب کلیههات مبحههث  24مقههررات ملههی در خصههوص رشههته شهرسههازی و دیدههری شههر خههدمات مهندسههی شهرسههازی
بههرای اولههین بههار در سههه صههالحیت کههه تههدوین شههده بههود مههورد بررسههی و تصههویب وزارت راه و شهرسههازی قههرار گرفههت .دوسههتان شههورای
مرکزی از مهن بههعنهوان نماینهده شهه ر تههران خواسهتند کهه از هیهأت مهدیره سهازمان نظهاممهندسهی سهاختمان اسهتان تههران خهواهش
نمایم که در پیشبرد اهداف برای کلیهات مبحهث  24بههعنهوان یهک بهازوی اصهلی بهرای تهأمین مهالی وارد عمهل گهردد و بخشهی از تهأمین
مالی این موضوع را بر عههده بدیهرد .قهبال بها آقهای مهنهدس آزاد صهحبت کهر دم ،ایشهان نیهز موافقهت ضهمنی خهود را اعهالم نمودنهد و مها
حاضر هسهتیم بخشهی از بودجهه شهرسهازی را بههمنظهور تکمیهل مبحهث تقهدیم شهورای مرکهزی نمهاییم ،اگهر هیهأت مهدیره محتهرم ههم
کمک نمایند .دو استان تهران و قهزوین اعهالم آمهادگی نمهودهانهد و بقیهه ههم بهین اعضهایی کهه در آنجها حضهور دارنهد تقسهیم مهیگهردد.
تشکر مهیکهنم از آقهای مهنهدس رضهوی و آقهای مهنهدس صهابر کهه ههر دو اعهالم آمهادگی نمودنهد کهه وقتشهان را در اختیهار بنهده قهرار
دهند .تبریک میگویم به هیأت مدیره دوره هشتم که دستاوردهایشان زبانزد خواهد بود.
خانم مهندس رادمهر :آقهای مهنهدس میرجعفهری تهذکری در خصهوص سهود حسهابههای بهانکی سهازمان کهه بهاخبر گردیهدهام ،درصهد
سودی که باید تعلق میگردید  ،بهه حسهاب سهازمان تعلهق ندرفتهه اسهت .اینکهه سههوا بهوده یها عمهدا را نمهیدانهم ولهی خهواهش مهیکهنم
موضوع بررسی شود و در اولین جلسه هیأت مدیره گهزارش ارائهه گهردد کهه سهودهای سهازمان تهاکنون بها هه درصهدی بهوده اسهت .لطفها
در هیأت مدیره دوره هشتم اطالعات را ارائه نمایید.
امور جاری:
گزارش آقای مهندس میرجعفری:
در ارتبههاب بهها شهههریق اتفههاق جههالبی افتههاد ،پههزازاینکههه موضههوع شهههریق در جلس هه مطههر گردیههد ،قههرارداد الحاقیههه بررسههی حقههوقی
گردیههد ،نامهههای بههه شههورای مرکههزی ارسههال نمههودم کههه طبههق بررسههی حقههوقی کههه اعههالم نمودیههد طبههق الحاقیههه ،سههازمان بایههد  %41بههه
شهریق پرداخهت نمایهد .اعهالم نمهودم قسهد اولهی کهه بهه شههریق دادیهم  %35مهیباشهد و  %5دیدهر بایهد واریهز نمهاییم .پرداخهت %41
مههازاد در جههایی نوشههته نشههده اسههت .طههی جلسهههای مههابین واحههد حقههوقی شههورای مرکههزی ،واحههد حقههوقی سههازمان و شههرکت شهههریق،
ادعههایی کههه اعههالم نمههودم درسههت تشههخیا داده شههد و تمههام ضههوابد حقههوقی تأییههد شههد کههه  %5بههه شهههریق پرداخههت گههردد .شههرکت
شهریق ابتدا مدعی گردید که مبلغ مهازاد بهر  % 35بهوده اسهت و مها اعهالم نمهودیم طبهق مسهتندات موجهود  %5بهوده اسهت .در نهایهت بها
اجماع نظهر واحهد حقهوقی سهازمان و شهورای مرکهزی مقهرر گردیهد پرداخهت  %5حهقالزحمهه صهورت گیهرد .بها ایهن وجهود بهه شههریق
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اعههالم نمههودم کههه سههازمان  %41پرداخههت را انجههام م هیدهههد بهههشههرب آنکههه متعهههد گردیههد کههه کامنههتههها را انجههام دهیههد %21 .را اآلن
پرداخههت مههینمههاییم و  %21را پههز از اعمههال کامنههتههها .شهههریق پههذیرفت و اعههالم نمههود فقههد گههروه مکانیههک و نقشهههبههرداری
پرسشهنامههها را تکمیههل و ارسهال نمههودهانهد .بهها آقهای خطیبههی تمهاس گرفتههه شهد و ایشههان قبهول زحمههت نمودنهد کههه پیدیهری کههرده و
کامنههتههها را دریافههت نماینههد ،مههرف مههدت امههروز تهها فههردا بایههد کامنهتههها را دریافههت مههی نمودنههد ،اگههر تههأخیری صههورت گیههرد مجههددا
شهریق دیرکرد خواهد داشهت .پهانزده روز کهاری جههت اعمهال کامنهتهها بهه شههریق فرصهت داده شهده اسهت ،پهز از ایهن پهانزده روز
بالفاصله ما باید اعالمنظر نمهائیم و  %21دوم را پرداخهت نمهاییم کهه تها آخهر فهروردین کهل کامنهتهها اعمهال گردیهده و پرونهده شههریق
بسته شهده اسهت .ایهن آ خهرین صورتجلسهه بها شههریق بهوده اسهت کهه رضهایت بهین طهرفین وجهود داشهته و صورتجلسهه امضها گردیهده
است.
خانم مهندس رادمهر مطلبهی کهه اشهاره نمودیهد صهحی مهیباشهد ،متأسهفانه در سهازمان نظهاممهندسهی اسهتان تههران در سهال گذشهته
در  11الی  12بانهک پهولی گذاشهته شهده اسهت کهه قهول سهود  11تها  12درصهد را داده بودنهد ولهی پهز از بررسهیههای صهورت گرفتهه
مشخا شد  1-8درصد سود اعمال نمودهاند و از درصهدی کهه بایهد پرداخهت مهینمودنهد کمتهر پرداخهت کهردهانهد ،بالفاصهله بها تهدبیری
که با خزانهدار محترم اندیشیده شد تمهام پهولهها جابههجها گردیهد و در حهال حاضهر یکصهد و پنجهاه و پهنج میلیهارد تومهان ،از پهولههای
سههازمان جابهههجهها شههده اسههت و در یههک مههاه اخیههر کههل خههرده حسههابهههای بههانکی سههازمان مسههدود گردیههد و پههولههها در حسههاب بانههک
صادرات متمرکز گردید .سودی که به سازمان تعلق مهیگیهرد  %15مهیباشهد .در ایهن جابههجهایی حسهابهها مبلهغ  1میلیهارد از پهولههای
سازمان به حساب سازمان برگشت ،یعنی بانهک صهادرات کهه از شهش مهاه قبهل  %14سهود بهه حسهاب سهازمان واریهز نمهوده اسهت ،طبهق
صورتجلسهای متعهد گردید مابهالتفاوت سهود پهولهها را بهه حسهاب سهازمان واریهز نمایهد و پهول مهورد نیهاز سهازمان در روزههای پایهانی
اسهفند از منبه همههین  1میلیههارد تومههان تههأمین گردیههد .پههز از انجههام فراینههد سههاماندهی حسههابهههای بههانکی ،طبههق فرمههایش شههما کههه
عمدا بوده یا سهوا ،باید بررسی و ریشهیابی گردد.
خانم مهندس رادمهر :آقای مهندس موضوع را به سرعت پیدیری فرمایید و در جلسه آتی گزارشی ارائه نمایید.
آقای مهندس میرجعفری :حتما در اسرع وقت پیدیری انجام میشود.
برای کارکنان سازمان  5هفتهه طالیهی رقهم زدیهم .در هفتهه آخهر بهمهن حقهوق و عیهدی پرداخهت گردیهد .در هفتهه اول اسهفند پرداخهت
پاداش  6ماههه صهورت گرفهت ،در هفتهه دوم اسهفند ،بهن کهارت عیهدی و کهارگری شهاری گردیهد ،در هفتهه سهوم اسهفند حقهوق پرداخهت
گردید و در هفته هارم سهنوات پرداخهت مهیگهردد .اولهین سهالی اسهت کهه بههطهور کامهل و در موعهد مقهر پرداختهیهها صهورت گرفتهه
است .شورای مرکزی اعالم نمودهاند کهه سهازمان نظهاممهندسهی اسهتان تههران بهه شهورای مرکهزی بهدهکار مهیباشهد .بنهده اعهالم نمهودم
تا زمهانی کهه ابهال تعرفهه  1411صهورت نپهذیرد سهازمان مبلهغ بهدهی را پرداخهت نمهینمایهد .خهانم دکتهر امینهی در خصهوص پرداخهت
رشته شهرسازی به شورای مرکزی که در ابتدا اشاره نمودید نیز همین روال را انجام میدهیم.
آقای مهندس فرنیا در خصوص کارهای انتخابی پیدیری خاصی صورت گرفته است و بهمحض قطعی شدن اطالعرسانی میگردد.
در خصههوص واکسیناسههیون از وزارت بهداشههت درمههان و آمههوزش پزشههکی پیدیههری نمههودم ،در خصههوص مهندسههان رشههتههههایی از قبیههل
نقشهبرداری و مهندسان دیدر که باید به صورت حضوری کارشان را انجام دهند حتما واکسیناسیون کرونا باید انجام شود.
اولین سالی است که یک ریال بهرای سررسهیدها هزینهه نکهردهایهم  .مبلهغ هفتصهد میلیهون تومهان از طریهق جهذب اسپانسهر انجهام گرفهت،
همه پول به حسهاب سهازمان واریهز گردیهد .بابهت ایهن مبلهغ بیسهت ههزار سررسهید ها مهیگهردد کهه پانصهد و پنجهاه میلیهون هزینهه
سررسیدها و یکصد و پنجاه میلیهون تومهان درآمهد سهازمان اسهت از ایهن اسپانسهر .دوشهنبه سررسهیدها بهه سهازمان مهیرسهد و بالفاصهله
به درب منزل اعضای هیأت مدیره ارسال میگردد.
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آقای مهندس صابر تهاکنون سهی و هفهت ههزار پرداخهت صهورت گرفتهه اسهت .گالیههههای اعضهای سهازمان بههحهق مهیباشهد .تها قبهل از
تحویل سهال نهو بهه ههل و هفهت ههزار پرداخهت خهواهیم رسهید .وقتهی در هیهأت مهدیره مصهوب گردیهد کهه مابههالتفهاوت حهقالزحمهه
هشتصد درصد آزاد گردد و یکدفعهه هجهده ههزار پرونهده مهالی ایجهاد مهیگهردد؛ و بها الشهی جدیهدی مواجهه گردیهدیم و مطلهب دیدهر
این است که اعضا مطالبات مابهالتفاوت دارند ولی مالهک هنهوز پهول مابههالتفهاوت را واریهز نکهرده اسهت .سهازمان مهیخواههد پهول نهامر را
واریز نماید درنتیجهه بایهد پهول را از مالهک دریافهت نمهاییم ،شههرداری اطالعهات مالهک را نمهیدههد .همهان مطلبهی کهه قهبال ههم اشهاره
نمودم که بسترسهازی مناسهبی انجهام نشهده و نهین اقهدامی مسهتلزم برنامههریهزی و بسترسهازی بهوده و حهاال بها ایهن هالشهها مواجهه
شدهایم .در تالش هستیم تا آخر سال هلوهفت هزار پرداخت صورت گیرد.
سعی میکنیم در فصل بهار یا قبل از پایان دوره هیأت مدیره ،ارجاع شهرسازی و ترافیک و نقشهبرداری انجام گیرد.
در بحههث فههروش ضههایعات ورود ننمههاییم ،الشههی هههم در فضههای مجههازی در خصههوص منههامره رئههیز دوره دوم سههال هشههتم بهها مطالبههه
گههران و بهها حضههور بازرسههان سههازمان منتشههر گردیههده اسههت .طههی دسههتور جلسههه ویههژه پههز از عیههد در خصههوص فههروش ضههایعات پههرویه
ارغوان را در جلسه هیأت مدیره بررسی مینماییم.
در خصوص بحث بودجه سازمان ،آقای مهنهدس فهر بخهش ههم بسهیار کمهک نمودنهد در ایهن خصهوص ،بایهد در ایهن هفتهه بحهث بودجهه
ارکان سازمان را در شورای مرکزی مطر نمهایم و در مهورد ارکهان سهازمان بخشهی کهه مربهوب بهه هیهأت مهدیره اسهت مصهوبه بدیهرم .در
گذشههته در مجههام نظههاممهندسهی کههه مهیرفتهیم یههک بحههث بودجههه مطههر بههود و بحههث دیدههر حقههوق ارکههان سههازمان بههود کههه مصههوبه
میگردید .قبل از ایهن مرحلهه حقهوق ارکهان را در هیهأت مهدیره مصهوب مهینمهودیم و سهپز در مجمه مطهر مهیشهد .افهزایش میهزان
بودجههه ارکههان را امههروز در جلسههه مصههوب نمههاییم تهها مههن بتههوانم قبههل از پایههان سههال  1311حههقالزحمههه اعضههای هیههأت مههدیره را طبههق
مصههوبه سههال  1311از ابتههدای سههال محاسههبه و پرداخههت نمههایم .خواهشههمندم بهها اتفههاق آراء بحههث افههزایش حههقالزحمههه ارکههان و حههق
عضویت را در دستور اول قرار دهیم.
آقای مهندس الهیفر :بهاتفاق آراء در صدر دستور جلسه قرار گرفت.
آقای دکتر کرمی :ریاست محترم ،در دو هفته گذشته دو موضوع را مطر نمودم:
 -1در خصوص جعلهایی که در اسالمشهر صورت گرفته و مقرر شد دستور پیدیری از معاونت مربوطه را بدهید.
یکههی دو نامههه بههه کارتابههل جنابعههالی و آقههای مهنههدس سههعیدیان در مههورد جعههل امضههاء روسههای برخههی دفههاتر ،خواهشههمند اسههت دسههتور
پیدیری آن را نیز به معاونت بدهید.
 -2عطه بههه قهانون و مبحههث دوم مقهررات ملههی سهاختمان ،سههازمان بحهث ارجههاع نظهارت کههار را دارد ،ولهی در برخههی کارههای زیههر سههه
هزار و پانصد متر و باالی سه ههزار و پانصهد متهر ،در تعهویض نهامر ،تغییهر نهامر و نهامرانی کهه حکهم شهورای انتظهامی را دارنهد اسهتعفای
نامر و تغییر مرفیتها و اضافه شهدن ههم بهرای اشهخاص حقیقهی ههم بهرای اشهخاص حقهوقی در متهرای پهرویههها ،مشهاهده مهیشهود کهه
بهههصههورت سههلیقهای ،شههخا و یهها شههرکت تعههویض م هیگردنههد و در سیسههتم اعمههال نم هیگههردد .دسههتور بفرمائیههد بههرای سههال  1318و
 1311این تعداد کار و حجم این کارها دربیاید که فکر میکنم مترای بسیار باالیی باشد.
آقای مهنادس میرجعفاری :در خصهوص تعهویض نهامران مصهوبه هیهأت رئیسهه نیهز داریهم کهه بحهث جداگانههای اسهت امها راجه بهه
کارهای انتخابی ،همهی کارها را متوقه نمهودم تها بحهث تکلیه کهار مشهخا گهردد و ههیخ کهار انتخهابی پهز از تهاریخ  11/31تهاکنون
ثبت نشده است و هفت شرکتی کهه در تهالش و تکهاپو هسهتند حتهی ایهنهها را نیهز مشهخا کهردهایهم تها تکلیه مشهخا گهردد .بهرای
اطراف تهران را نیز پیدیری مینمایم.
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آقای مهندس الهی فر:
وارد دستور جلسه میشویم:
در ارتبههاب بهها بودجههه و افههزایش حههقالزحمههه ارکههان دو پیشههنهاد مطههر مهینمههاییم .یههک پیشههنهاد ای هن اسههت کههه متناسههب بهها افههزایش
حههقالزحمههه خههدمات مهندسههی در سههال  1311باشههد .افههزایش خههدمات مهندسههی در سههال  1311بههین  25تهها  %34بههوده اسههت کههه اگههر
بههرای حقههوق ارکههان افههزایش  34درصههدی اعمههال نمههاییم ،حقههوق ارکههان (هیههأت رئیسههه و هیههأت مههدیره و خزانهههدار ،بازرسههان و ریاسههت
 %34م هیباشههد .بحههث دیدههر تههورم اسههت نههرخ رسههمی بانههک مرکههزی  48/12درصههد م هیباشههد .پیشههنهاد م هیکههنم بهها توجههه بههه افههزایش
حقالزحمه خدمات مهندسی  %34را مبنا قرار دهیم .در سال  18در مجم مطر نمودهایم و رأی نیاورده است.
آقااای مهناادس کریماای آن ااه :دو پیشههنهاد را مطههر کردیههد -1 :بهها توجههه بههه تههورم  -2بهها توجههه بههه افههزایش تعرفههه حههقالزحمههه
مهندسههان .بهها توجههه بههه اینکههه افههزایش حههقالزحمههه مهندسههان مطههابق بهها تههورم نم هیباشههد و مطههابق مقههررات تعرفههه افههزایش م هییابههد،
پیشهنهاد مهیکهنم آن را مطهابق افهزایش حهقالزحمهه مهندسهان در نظهر بدیهریم .ولهی میهزان سهاعت ماهیانهه در روال مجهام قبلهی نیههز
تصویب ندردیهده اسهت و سهقفی اسهت کهه هیهأت رئیسهه تعیهین مهینمایهد بنهابراین حهذف سهتون ماهانهههها ،یعنهی اینکهه حهقالزحمهه
ساعتی تعیین شهود و ماهیانهه تهأمین بشهود در حیطهه اختیهارات مجمه اسهت .تعیهین میهزان سهق سهاعت در حیطهه اختیهارات مجمه
است ،بنابراین پیشنهاد میکنم بر اساس افزایش تعرفه و نرخ ساعتی به مجم پیشنهاد گردد.
آقای مهنادس خییبای :در سهال  18مجمه اجهازه افهزایش را نهداد ولهی تهورم سهال  17بهه سهال  18و سهال  18بهه سهال  11را کهه
داریم .این افهزایش تعرفهه  18بهه  11اسهت الزامهی اسهت افهزایش تعرفهه  17بهه  18را نیهز بدذاریهد درنتیجهه ضهریب ههر دو سهال اعمهال
میگردد .پیشنهاد میکنم این موضوع را لحاو فرمایید.
آقای مهندس سعیدیان :دلیل اینکه در مجم رأی نیاورد به دلیل اشکاالتی بود که در نحوه ارائه وجود داشت.
آقای مهندس الهی فر :نامهای از وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده که اعالم میدارد از سق تورم  %48بیشتر نباشد.
آقای مهندس خییبای :ریاسهت محتهرم ،حتهی اگهر سهق را مشهخا نمهوده ،شهما تعرفهه دو سهال را اعمهال و اعهالم نماییهد ،مطهابق
تعرفه قبلی انجهام گرفتهه ولهی بها رعایهت سهق حهداکثر  %48در نظهر گرفتهه شهود .در سهال  18مجمه مصهوب کهرد کهه اعمهال ندهردد
ولی برای سال  11ضریب هر دو باید اعمال گردد.
آقای مهندس ساعیدیان :در خصهوص ریاسهت ،نظهامنامهه مجزایهی توسهد شهورای مرکهزی تعیهین گردیهده اسهت .اشهاره و تأکیهد شهما
غیرضروری میباشد و رویه جدید و غیرضروری ایجاد میشود.
آقای مهنادس صاابر :بودجهه سهال  1311کهه بهه تصهویب هیهأت مهدیره رسهیده اسهت ،در بودجهه بهرای بحهث ارکهان بهه هه صهورت
لحاو گردیده است آقای مهندس فر بخش شیوه عمل به ه صورت است
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آقای مهندس فرحبخش :طبهق شهیوهنامهه برگهزاری مجهام موضهوع ابتهدا بایهد در هیهأت مهدیره مصهوب گهردد بعهد در مجمه مطهر
شود ،افزایش اعتبار  35تا  41درصهدی در بودجهه پهیشبینهی شهده اسهت .ولهی اعهداد نیهز بایهد در جهدول مشهخا مهیشهد ،ههم بحهث
ارکان هم بحث عضویت ،هر دو باید در جلسه مصوب میشد که نشده است.
آقای دکتر شکیب :آقای مهندس میهر جعفهری پیشهنهاد مهیکهنم کهه اضهافه نکنیهد راکهه در سهال آینهده انتخابهات را پهیش رو داریهم
و این کار باعث افزایش رقبا میگردد.
آقای مهندس میرجعفاری :ههر یهک از اعضهاء هیهأت مهدیره کهه رأی نمهیدهنهد لطفها کتبها اعهالم نماینهد کهه مطهابق بها حقهوق سهال
گذشههته پرداخههت صههورت گیههرد و اضههافه حقههوق نم هیخواهنههد .وقتههی بهها اعضههای نظههاممهندس هی مواجههه هسههتیم کههه از میههزان افههزایش
حقالزحمه گلهمند هستند افزایش  %48منطقی و معقول نمیباشد.
آقای مهنادس خییبای :ریاسهت محتهرم شهما مهیتوانیهد طهی نامههای گزارشهی تهیهه کنیهد و نسهبت تعرفهه سهال  18بهه سهال  17را
اعالم نمایید و قید نماییهد سهال  11بهه میهزان  %34بهوده اسهت ،ازآنجهاییکهه در سهال  18مصهوب نشهده بهوده ،ایهن دو امسهال سهرجم
مثال میشود  .%64گزارشی با این مضمون تهیه نمایید.
آقای مهنادس کریمای آن اه :نامههای کهه گفتیهد اشهاره شهده بهه تهورم را بهه نمهایش دربیاوریهد ،هیهأت مهدیره در جریهان ایهن نامهه
نیست.
آقای مهندس فرح بخش :بها توجهه بهه اینکهه بودجهه بایهد در شهورای مرکهزی مطهر گهردد ،سهق مجهاز افهزایش هزینهههها را معهادل
تهورم بانههک مرکهزی اعههالم نمهودهانههد .عبههارت ههم ایههن اسهت ( حههداکثر بهه میههزان نههرخ تهورم اعالمههی بانهک مرکههزی  .سهایر هزینههههههای
سههازمان ،حقههوق پرسههنل و ...مطههابق سههق  48/12درصههد نیههز افههزایش یافتههه اسههت .بودجههه در تههاریخ  1318/11/31مصههوب گردیههده
اسههت و از  1318/11/11اجرائههی گردیههده اسههت .نههرخ تههورم بهمههن بههه بهمههن امسههال اعههالم نمههوده اسههت  %48/12بههوده اسههت و همههه
هزینهها هم بر اساس همین  %48/12بودجه در نظر گرفته شده است.
آقااای مهناادس خییباای :ایههرادی در گههزارش هسههت ،درسههت اسههت کههه در  1318/11مصههوب گردیههده اسههت امهها بودجههه سههال 1318
مصوب گردیده است یعنهی از ابتهدای سهال  1318ایهن کهار صهورت گرفتهه اسهت .تمهام مهوارد بهه همهین صهورت اسهت .نامههای کهه %48
در نظر گرفته شده است مربوب به سهق پیشهنهادی بهرای سهال  18بهه سهال  11مهیباشهد ،مها مهیتهوانیم دو تهورم را بها ههم بهه مجمه
ارائه نماییم.
آقای مهندس میرجعفری :دو پیشنهاد در متن مصوبه ارائه میگردد:
-1افزایش  %34متناسب با افزایش حقالزحمه خدمات مهندسی در سال  1311برای ارکان طبق جدول پیوست.
 -2افزایش به میزان  %48متناسب با تورم.
آقای مهندس راقی :اگر امکانپذیر است در متن مصوبه به عدد و رقم اشاره نشود .ون عدد و رقم ایجاد شائبه مینماید.
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آقای مهندس خییبی :لطفها ابالغیهههها و بخشهنامهههایی کهه از وزارتخانهه و اداره کهل ارسهال مهی گهردد را بهرای اعضهای هیهأت مهدیره
ارسال نمایید .این قبیل موارد را در فضای مجازی میبینیم.
آقای مهندس ریوی :لطفا وقتی بهه نامهه ابالغیهه اشهاره مهینماییهد شهماره و تهاریخ نامهه را ههم دری نماییهد ،نیهازی بهه دری عهدد %48
نمیباشد.
آقای دکتر شکیب :با پیشنهاد آقای مهندس رضهوی موافهق هسهتم ولهی پیشهنهاد مهیکهنم یها اشهاره نماییهد بهه  %48یها بهه نهرخ تهورم
بانک مرکزی ،دو مورد را کنار هم قید ننمایید .آیا بانک مرکزی رسما تورم  %48را اعالم نموده است
آقااای مهناادس خییباای :آخههرین مجمه در تههاریخ  18/11/11را در بهمههن  1318تصههمیمگی هری نمههودهای هد نبایههد نقطهههای بههه تههاریخ
 1318/11نداه کنیم .قضیه مشابه تعدیل میباشد.
خانم مهندس رادمهر :وقتی در مجم حقالزحمه رد شده است دیدر قابل استناد نمیباشد.
آقای مهندس رساتم زاده :آیها تهورم  %48را کهه در اینجها مصهوب مهینمهاییم ،مسهتند مهیکنهیم ولهی آیها بهرای دولهت مسهتند شهده
است بعضا در فضای مجازی اعهالم مهیگهردد ولهی دولهت عمهال نهرخ  %48را بهه گهردن نمهیگیهرد ولهی مها داریهم بهه گهردن مهیگیهریم.
برای سازمان تبعات سیاسی نداشته باشد.
آقای مهندس موساوی :بهیتردیهد مصهوبه بایهد روشهن و بهدون ابههام باشهد ،تهورم بانهک مرکهزی در طبقهات کاالههای مختله  ،مقهادیر
متفاوت است .اینجا به کدام بخش تورم اشاره شده است اگهر مهیخواهیهد عهدد اعهالم نکنیهد ،مشهخا نماییهد کهه بهه کهدام طبقهه تهورم
اشاره دارید.
آقای مهندس کریمی آن ه :مطلب بهه خطها نوشهته شهده اسهت ،بهه نهرخ تهورم بهمهن  18کهه  %48/12اسهت اشهاره گردیهده اسهت .آن
نرخ ،نرخ سالیانه نیست.
خانم مهندس رادمهر :آقای مهندس اگر موضوع برای پیشهنهاد حهق عضهویت مهیباشهد فکهر مهیکهنم درصهدی کهه بهه شهورای مرکهزی
داده میشود ،هزینههههایی کهه سهازمان لحهاو مهیکنهد بابهت مجلهه پیهام ،صهدور کهارت عضهویت ،جمه بنهدی قیمهت نمهاییم کهه واضه
باشد .اگر هم درآمد نا یزی است که اعضا مهمانِ سازمان باشند.
آقای مهندس سعیدیان :با توجه به اینکهه جهزء درآمهدهای پایهدار سهازمان اسهت ،معتقهدم آنچهه هرسهاله بهرای بودجهه یها بهرای مجمه
مصوب مینمودیم ،حق عضویت در بقیه اسهتانهها مهالک عمهل قهرار مهی گرفهت و حهداقل و حهداکثر حهق عضهویتی کهه بقیهه سهازمانهها
در سط کشور اخذ مینمایند را مالک عمل قهرار مهیدهنهد ،معتقهدم بها حهداقلی کهه در اسهتانههای دیدهر بههعنهوان حهق عضهویت اخهذ
مینمایند ،حداقل را مبنا قرار دهیم.
آقای مهندس صابر :پیشنهاد آقهای مهنهدس سهعیدیان حهداقل اسهتانههای مشهابه و کشهوری اسهت ،هزینههههایی کهه در سهازمان بابهت
اعضاء انجام میدهیم را پوشش دهد ،یعنی حق عضهویتی کهه مهیگیهریم بابهت کهارتی کهه صهادر مهیشهود ،حهق عضهویتی کهه بهه شهورای
مرکزی میدهیم.
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آقااای مهناادس میرجعفااری :از بهمههن  18تهها  11را در نظههر گرفتهههای هم ،از مجم ه پارسههال تهها مجم ه امسههال ،درنتیجههه ایههرادی وارد
نیست .اصال به عدد اشاره نمیکنیم و فقد به نرخ تورم بانک مرکزی اشاره کنیم.
آقای مهندس عبدالملکی :اگر بخواهیم به عدد نهرخ تهورم اشهاره مسهتقیم نمهاییم  ،اگهر بانهک مرکهزی صهراحتا بهه ایهن عهدد نهرخ تهورم
اشاره کرده و گفتهه نهرخ تهورم سهالیانه اسهت ،مهورد قبهول مهیباشهد  .ولهی اگهر صهراحتا اعهالم نکهرده اسهت و بهر مبنهای نامههای اسهتناد
میکنید ،عدد اعالمی مصوب شده در جامعه التهاب ایجاد مینماید و اثرات روانی نامطلوبی میگذارد.
آقای مهندس میرجعفری :در متن مصوبه صهرفا بهه نهرخ تهورم بانهک مرکهزی اشهاره مهینمهاییم نهه بهه عهدد .اگهر مصهوب شهد نامهه بهه
بانک مرکزی ارسال مینماییم هر عددی اعالم نمود همان را اعمال مینماییم.
آقای مهندس خییبی :در نامهای که به بانک مرکزی ارسال مینمایید نرخ تورم ه بازه زمانی را درخواست مینمایید
آقای مهندس میرجعفری :از مجم سال گذشته تاکنون.
آقای مهنادس خییبای :اشهتباه اسهت ،بهه دلیهل اینکهه مجمه سهال گذشهته ،در خصهوص سهال  18تصهمیم گرفهت اسهت ،از فهرودین
سههال  .1318نههرخ تههورم سههالیانه  18بههه فههرودین سههال  %32/14 ،1311بههوده اسههت؛ بنههابراین تعرفههه ،گزینههه بهتههری اسههت و بههرای سههال
 ،1411فههرودین سههال  11تهها فههرودین سههال  1411مههالک عمههل م هیباشههد .ههون بههرای سههال  1311م هیباشههد تعرفههه  %34از نههرخ تههورم
باالتر خواهد بود.
آقای مهندس کریمی آن ه :نکتهای که از مجام قبلهی بهوده و احتمهاال ایهن بهار نیهز مطهر خواههد بهود کهه اگهر یهک بنهد رأی نیهاورد،
رئیز مجم بتواند گزینه پیشنهادی دیدری ارائه نماید .با یک پیشنهاد مطر ندردد .بلکه دو پیشنهاد را مطر نماییم.
آقای مهندس ریاوی :رقمهی کهه بهرای بازرسهان در نظهر گفتهه شهد اسهت را ایهنگونهه بنویسهیم کهه بها توجهه بهه افهزایش نسهبت بهه
آخرین مصوبه رقم افزایش یابد ،به رقم اشاره ننماییم.
آقای مهندس میرجعفری :اگر رأی تأیید اخذ ندردید به رئیز این اختیار داده شود که متناسب با تورم این کار را انجام دهد.
آقای مهندس فرنیا :برای اینکه عهدد بهه رقهم  %48نزدیهک شهود مهیتهوانیم بههجهای اینکهه میهاندین افهزایش تعرفهه را در نظهر بدیهریم،
حداکثر افزایش تعرفه را در نظر بدیریم .ون در گروههای ال و ب  %25لحاو گردیده و در گروه د.%15 ،
آقای مهندس میرجعفری :عدد  %34حداکثری است که در نظر گرفته شده است.
آقای مهندس تیموری :متنی که برای مصهوبه در نظهر گرفتههایهد فراتهر از یهک پیشهنهاد اسهت .مهاده  21آیهیننامهه اسهتخدامی یسهت
و ه ربطی به پیشهنهاد مها دارد اگهر ایهن آیهیننامهه مهواردی را ملهزم نمهوده اسهت کهه همهان الهزام بایهد رعایهت گهردد ،ارائهه پیشهنهاد
ربطی به هیأت مدیره ندارد و اگر الهزام مهیباشهد کهه الزماالجهرا خواههد بهود .در خصهوص اعضهای هیهأت رئیسهه و خزانههدار فقهد سهاعت
کاری متفاوت میباشد و تاکنون دریافتی مشابه هیأت مدیره داشتهاند.

9

آقااای مهناادس میرجعفااری :ههون در مجم ه کههه رأیگی هری انجههام مههیگرفههت ،اول ریاسههت رأیگیههری مههیشههد و هیههأت رئیسههه و
خزانهدار بهصورت جداگانه رأیگیری انجام میشد.
آقای دکتر شکیب :برای کارمندان سازمان ند درصد افزایش در نظر گرفتهاید
متن مصوبه:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان مویوع پیشنهاد افزایش حقالزحمه ارکان سازمان و حق عضویت اعضای سازمان ذیل بودجه در
سال  2299در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و با پیشنهاد
الف) حقالزحمه ریاست (با رعایت ماده  39آییننامه استخدامی) ،اعضای هیأت رئیسه ،خزانهدار ،هیأت مدیره و شورای انتظامی
متناسب با افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال  99به میزان  %23و پاداش بازرسان معادل ماهانه  292،312،991ریاال میاابق
جدول پیوست 21( .رأی موافق از  32رأی حایر)
ب) حقالزحمه ریاست (با رعایت ماده  39آییننامه استخدامی) ،اعضای هیأت رئیسه ،خزانهدار ،هیأت مدیره و شورای انتظاامی
متناسب با نرخ تورم نقیهای بهمنماه  99به میزان  %31.3و پاداش بازرسان معادل ماهانه  257،925،711ریاال میاابق جادول
پیوست ( 21رأی موافق از  32رأی حایر)
و بدین ترتیب با بند الف موافقت گردید.
خااانم مهناادس رادمهاار :اگههر بههرای پیشههنهاد حههق عضههویت اسههت بههه نظههر بنههده درصههدی کههه بههه شههورای مرکههزی داده م هیشههود،
هزینههایی که سازمان لحاو میکند بابت مجلهه پیهام ،صهدور ههر کهارت عضهویت ،ایهن مهوارد را جمه بنهدی نمهاییم کهه قیمهت مشهخا
واض گردد و اگر درآمد کم و نا یز است اعضا مهمانِ سازمان باشند.
آقای مهندس سعیدیان :با توجهه بهه اینکهه جهزء درآمهدهای پایهدار سهازمان مهیباشهد معتقهدم مطهابق آنچهه هرسهاله بهرای بودجهه یها
مجمه مصههوب مهینمههودیم حههق عضههویت در بقیههه اسههتانههها مههالک عمههل قههرار مهیگرفههت حههداقل و حههداکثر حههق عضههویتی کههه بقیههه
سازمانها در سط کشور در نظر مهیگیرنهد را مهالک قهرار مهیدهنهد .معتقهدم بها حهداقلی کهه در اسهتانههای دیدهر بهرای حهق عضهویت
در نظر گرفته میشود همان حداقل را مبنا قرار دهیم.
آقای مهندس صابر :پیشهنهاد آقهای مهنهدس سهعیدیان حهداقل در اسهتانهها و کشهور اسهت ولهی حهداقل هزینههههایی کهه در سهازمان
بابت اعضاء انجام میدهیم را پوشش دهد ،یعنی حق عضهویتی کهه اخهذ مهیگهردد بابهت کهارتی کهه صهادر مهیشهود ،از اعضهای پروانهه دار
که مبلغ  45هزار تومهان اخهذ مهیگهردد مبلهغ  25ههزار تومهان را بهه شهورای مرکهزی مهیدههیم و بهرای اعضهای بهدون پروانهه مبلهغ 15
هههزار تومههان .مبلههغ  45هههزار تومههان در برابههر هزینههههههایی کههه سههازمان صههرف مهیکنههد بسههیار نهها یز اسههت .خواهشههمندم معاونههت مههالی
هزینههایی که بایهت عضهویت اعضهاء صهرف مهیگهردد را ،سهرجم ایهن هزینهههها در مجمه مطهر نماییهد ،هر نهد کهه مجمه  ،مجمه
اعضههاء نیسههت و معمههوال هههم رأی منفههی مهیدهنههد ولههی بههرای کسههانی کههه طبههق تصههمیم وزیههر محتههرم انتخههاب شههدهانههد بههرای تصههویب
بودجه ،قابل توجیه است که مبلغ  45هزار تومان قابل دفاع نیست.
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خانم مهندس رادمهر :پیشنهاد میکهنم موضهوع از دسهتور خهاری شهود ،بها توجهه بهه شهراید اقتصهادی و وضهعیتی کهه مهندسهان دارنهد
در این همه سال اضافه نشهد ،امسهال کهه مجمه قهرار اسهت مجهازی برگهزار شهود هیهأت مهدیره در ایهن مقطه تصهمیمگیرنهده نباشهد؛ و
اعالم کنیم پیشنهادی نداریم و مطابق قبل انجام شود.
آقااای مهناادس میرجعفااری :پیشههنهاد را بایههد مطههر نمههاییم و مصههوب کنههیم .دو گزینههه در نظههر گرفتهههایهم .متناسههب بهها تعرفههه %34
یعنی حدودا  61هزار تومان و گزینه دیدهر اینکهه افهزایش نیابهد؛ و نکتهه اینکهه اگهر در مجمه بهه همهین روال پهیش بهرویم افهزایش حهق
عضویت هیخوقت به وقوع نمیپیوندد.
آقای مهندس فرنیا :همانطور که خهانم مهنهدس رادمههر فرمودنهد اگهر مجمه برگهزار شهده بهود و قهرار بهود موضهوع در مجمه مطهر
گههردد رأی نم هیآورد  .مهها نماینههدگان اعضههاء هسههتیم و نبایههد کههاری کنههیم کههه صههن مهها را مههورد بازخواسههت قههرار دهههد کههه طههور در
مجمعی که ما حضور نداشهتیم موضهوعی را از طهرف مها مطهر نمهودهایهد و افهزایش مبلهغ را در نظهر گرفتههایهد .در آخهرین مجمعهی کهه
برگههزار شههد حههقالزحمههه ارکههان سههازمان رأی نیههاورد و مهها در جلسههه هی هأت مههدیره مصههوب نمههودیم کههه  %34اضههافه شههود و در مههورد
حقالزحمه مهندسان پیشنهاد افزایش را مطر نمهودهایهم .مخهال ایهن موضهوع هسهتم و فکهر مهیکهنم عهدد مبهالغ حهق عضهویت حهدود
دو میلیارد تومان است و در قبال سود پولی که از مهندسهان نهامر بابهت حهق نظهارت دریافهت مهینمهاییم بهه نظهر بنهده ایهن عهدد ،رقمهی
نیست که بخواهیم اضافه نمای یم خصوصا اینکه بهه قهول خهانم مهنهدس رادمههر اولهین بهاری اسهت کهه قهرار شهده غیهر از خهود مهندسهان
اینکار اتفاق بیفتد.
آقاای مهناادس میرجعفااری :بهها توجهه بههه مههواردی کهه دوسههتان اعهالم نمودنههد در دو گزینههه بهه رأی بدههذاریم گزینهه اول متناسههب بهها
افزایش خدمات مهندسی و گزینه دوم عدم افزایش.
آقای مهندس کریمی آن ه :پیشهنهاد مهیکهنم ایهن بهار معکهوس عمهل نمهاییم در ایهن سهالهها سهازمان نظهاممهندسهی درآمهد پایهدار
این نینی نداشته است .حق عضهویت را تبهدیل نمهاییم بهه درآمهد پایهدار و مبلهغ را افهزایش دههیم و بهه در عهوض از میهزان درصهدی کهه
بابت حقالزحمه نظارت از نهامران دریافهت مهینمهاییم کسهر کنهیم یعنهی اگهر اآلن  %5مهیگیهریم مبلهغ دریهافتی را کهاهش دههیم یعنهی
مهندسهی کههه کههار بیشهتری انجههام مهیدههد عمههال جریمههه مهیشههود .مهندسههی کهه کههار انتخههابی انجهام داده یهها گههروهههای حقیقههی کههار
ارجهاعی مهیگرفتنههد .اگهر مهندسهی کههار نمهیکنهد درصههدی ههم بهه سههازمان نمهیدههد در صههرفا حهق عضهویت را پرداخههت مهینمایهد و
مهندسی که کار میکند درصهد کمتهری بابهت حهقالزحمهه پرداخهت نمایهد .در تمهام اسهتانههای ایهران کمتهرین میهزان حهق عضهویت را
در استان تهران داریم؛ مانند سایر استانها معکوس عمل نماییم.
آقای مهندس میرجعفری :نمهیتهوانیم در  %5تغییهر ایجهاد نمهاییم راکهه بودجهه بهر اسهاس  %5بسهته شهده اسهت .فعهال مهیتهوانیم در
مورد حق عضویت تصمیمگیری نماییم.
آقای مهندس عبدالملکی :همهانطهور کهه مستحضهر هسهتید در بودجهه سهال  ،1411حهق تمدیهد پروانهه اشهخاص حقیقهی از مبلهغ 6
هزار تومان به  211هزار تومهان افهزایش پیهدا کهرده اسهت .حهق صهدور پروانهه اشهخاص حقهوقی بهرای ههر گهرایش از  31ههزار تومهان بهه
 451هزار تومان افهزایش یافتهه اسهت ،یعنهی تهاکنون بهرای یهک شهرکت ههار گهرایش مبلهغ  121ههزار تومهان سهازمان و درواقه دولهت
دریافت مینمود و در حال حاضر مبلغی حهدود یهک میلیهون و هشتصهد ههزار تومهان دریافهت مهینمایهد؛ بنهابراین افزایشهی کهه در جلسهه
مصوب مینمایید میتواند مزید بر علهت شهود کهه واکهنش منفهی در اعضهاء ایجهاد نمایهد .از بهاب افزایشهی کهه دولهت اعمهال نمهوده اسهت
و سازمان اگر اعمال ننماید تأثیر مثبتی بر رویکرد اعضاء نسبت به سازمان خواهد داشت.
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آقای مهندس نبایئای :بها نظهر آقهای مهنهدس آنچهه موافهق هسهتم بهه دلیهل اینکهه مها در درازمهدت بایهد بتهوانیم درآمهدهای پایهدار
داشته باشیم و هرساله باید درصد افزایش اعمال نمهاییم .از طرفهی مهیتهوان از میهزان  % 5کهم نمهود بها توجهه بهه اینکهه میزانهی ههم سهود
تعلق میگیرد  ،برای اینکه به درآمد پایدار برسیم حداقل نص میزان تورم را میتوان در نظر گرفت یعنی  %17در نظر بدیریم.
آقااای مهناادس سااعیدیان :در عههدد  %5نمههیتههوانیم تغییههری ایجههاد نمههاییم ههون مصههوبه مجمهه مههیباشههد و همچنههین برخههی
پیشنهادانی که برای اصهال الیحهه قهانون نظهاممهندسهی مطهر مهیشهود  ،در حهال حهذف بسهیاری از درآمهدهای سهازمان اسهت و شهاید
ماهیت کهال عهوض شهود .معتقهدم درآمهدهای پایهدار سهازمان را حهداقل مطهابق بها رویهه سهایر اسهتانهها در نظهر بدیهریم .پیشهنهادی در
مجم صرفا مطر میگهردد و ندرانهی دوسهتان در مهورد برداشهتی کهه اعضهاء ممکهن اسهت در آینهده داشهته باشهند بهیمهورد اسهت .ایهن
خدماتی است که سازمان میدهد و به اعتقاد من از حداقل سایر استانها نباید کمتر باشد.
آقای مهندس میرجعفری :دو گزینه را به رأی میگذاریم:
مصوبه:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان مویوع پیشنهاد افزایش حقالزحمه ارکان سازمان و حق عضویت اعضای سازمان ذیل بودجه در
سال  2299در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا)
الف) پیشنهاد افزایش حق عضویت و ورودیِ اعضای سازمان متناسب با افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال  99به میزان %23
میابق جدول پیوست 3( .رأی موافق از  32رأی حایر)
ب) پیشنهاد عدم افزایش حق عضویت و ورودیِ اعضای سازمان و برابر با سال  91میابق جدول پیوست 29( .رأی موافق از 32
رأی حایر)
و بدین ترتیب با بند ب موافقت گردید.
خااانم مهناادس رادمهاار :بهها توجههه بههه مصههوبهای کههه هفتههه گذشههته در خصههوص خریههد سههاختمان دفههاتر نماینههدگی انجههام شههد،
خواهشمندم بها توجهه بهه هجمههههایی کهه بههطهرف سهازمان و هیهأت مهدیره در خصهوص انتخهاب کارشهناس مهاده  27اسهت ،بنهد سهوم
مصوبه هفته گذشهته را اصهال نماییهد و بههجهای کارشناسهان رسهمی دادگسهتری از کارشناسهان مهاده  27اسهتفاده نماییهد و بها توجهه بهه
نظامنامه و اینکه هیأت مدیره میتواند تصمیمگیرنده باشد ،خواهشمندم این بند را اصال نمایید.
آقااای مهناادس میرجعفااری :سههعی م هیکن هیم از کارشناسههان مههاده  27اسههتفاده نمههاییم ولههی اینکههه بخههواهیم مههتن مصههوبه را اصههال
نماییم امکهانپهذیر نمهیباشهد .دو نظهامنامهه مهالی و معهامالتی در نظهاممهندسهی کشهور وجهود دارد کهه در یکهی بهه کارشناسهان رسهمی
دادگستری اشاره شده و در دیدری به کارشناسان هیأت مدیره اشاره نموده است.
خانم مهندس رادمهار :بنهده پیدیهری نمهودم ،شهورای مرکهزی دو بهار ابهال نمهودهانهد یهکبهار در اردیبهشهت  16و یهکبهار در دیمهاه
سال  ،16موردی که در جلسه هیأت مدیره مطر شد مربوب به آخرین نظامنامه است.
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آقااای مهناادس میرجعفااری :شههاید از کلمههه کارشناسههان خبههره کههه در مههتن مصههوبه اشههاره شههده بتههوانیم اسههتنتای کنههیم کههه از
کارشناسان ماده  27استفاده نماییم.
موضههوع دیدههری کههه آقههای مهنههدس خطیبههی اصههرار دارنههد در ایههن جلسههه مطههر نماینههد در خصههوص شههراید و اولویهت ارائههه وام خریههد
مسکن اقدام ملی میباشد .اگر موافق هستید در صدر دستورات قرار گیرد.
آقای مهندس الهیفر :با اکثریت آرا در صدر دستور جلسه قرار گرفت.
آقای مهندس خییبای :در ابتهدا از آقهای مهنهدس خهرم و شهورای مرکهزی بابهت پیدیهری تفهاهمنامهه بها مهدیرعامل شهرکت شههرهای
جدید کشور ،آقهای مهنهدس طهاهر خهانی ،تشهکر کهنم کهه در دو سهه مهاه اخیهر ایهن کهار بهرای کهل کشهور انجهام پهذیرفت و از روسهای
سههازمان در اسههتان تهههران آقههای مهنههدس سههعیدیان و آقههای مهنههدس میرجعف هری و پیدی هریهههای آقههای مهنههدس صههابر ،خزانهههدار دوره
دوم سال هشتم و همکارانم در کمیسیون رفهاه کهه بهه جهد پیدیهر موضهوع بهودهانهد .از خردادمهاه سهال  1311بحهث پیدیهری اقهدام ملهی
را آغاز نمهودهایهم و ابتهدا بها اداره کهل راه و شهرسهازی موضهوع را پهیش بهردیم کهه متأسهفانه آقهای مهنهدس محبهت خهواه نتوانسهتند در
شهر تهران به ما موضوعی را ارائه نمایند ون تمهام زمهینهها بها مشهکل مواجهه شهده بهود و قصهد داشهتند در ربهابکهریم و نسهیم شههر و
خیلی جاهای دیدر کمک نمایند ولی متأسفانه ایهن امکهان میسهر نشهد و مجبهور شهدیم بهه سهمت شههرهای جدیهد کهو نمهاییم .آخهرین
اقههداماتی کههه در کمیسههیون رفههاه و مههذاکراتی کههه بهها وزارت راه و شهرسههازی انجههام شههد ،مجههوز پانصههد واحههد مسههکونی در شهههر جدیههد
هشتدرد و ههزار واحهد در شههر جدیهد پرنهد بهه سهازمان نظهاممهندسهی ابهال گردیهد و ههزار واحهد در شههر جدیهد ایهوانکی انجهام شهد.
مههالک مصههافتی کههه در مههتن مطالعههات ارائههه شههده از مرزهههای قههانونی شهههر تهههران اسههت یعنههی از سههازمان نظههاممهندس هی مههالک قههرار
ندهید .شههر هشهتدرد  65کیلهومتری شههر تههران قهرار دارد شههر ایهوانکی  55کیلهومتری شههر تههران ،شههر پرنهد  31کیلهومتری شههر
تهران قهرار دارد .در تهاریخ  1311/16/21نامههای از طهرف آقهای مهنهدس سهعیدیان رأی آقهای مهنهدس محبهت خهواه ارسهال گردیهد کهه
متأسفانه به نتیجهه نرسهید و ههیخ زمهین و امکهانی در اسهتان تههران در بحهث اقهدام ملهی اختصهاص نیافهت .بعهد از پیدیهریههایی کهه از
شهرهای جدید داشتیم ،نامهای بهین سهاختمان نظهاممهندسهی کشهور ،فهیمهابین آقهای مهنهدس خهرم و آقهای طهاهر خهانی انجهام شهد و
مصوبهای هم داشت با این کلیات که سهازمانههای نظهاممهندسهی کشهور در نظهارت ،مشهاوره و اجهرا مداخلهه و کمهک مهینمایهد .حرکهت
بسههیار مثبتههی اسههت .بههه مههوازات بهها مههذاکراتی کههه بهها وزارتخانههه انجههام شههد و مسههلول حههوزه ریاسههت وزارت آقههای مهنههدس طههاعتی
کمکهای شایانی نمودند و مدیرعامل شهرهای جدید آقهای مهنهدس طهاهر خهانی ههم کمهکههای زیهادی بهه نظهاممهندسهی نمودنهد ،مها
موفق شدیم در جلسهای امروز بر اساس جلسهای کهه بها هیهأت عامهل و هیهأت مهدیره شههرهای جدیهد داشهتهایهم مصهوبهای اخهذ نمهاییم
که به استان تهران ابال گردیده است و در شههر پرنهد و شههر هشهتدرد بهرای مها سههمیه در نظهر گرفتهه شهد .ههر متقاضهی مومه اسهت
فههرم تعهدنامههههههای متقاضههیان را تکمیههل و تعهههد نمایههد .شههراید ثبههتنههام اقههدام ملههی در حیطههه اختیههارات وزارتخانههه م هیباشههد شههامل:
متقاضی باید سرپرست خانوار باشد هه آقها و هه خهانم حتهی اگهر غیرمتأههل باشهند ،پهنج سهال سهابقه سهکونت در اسهتان تههران ،فاقهد
مالکیت مسکونی و عدم بهرهمندی از وامهای دولتی باشهد .ثبهتنهام بهرای کهل اعضهاء دارای پروانهه امکهانپهذیر اسهت .بها توجهه بهه اینکهه
 2511واحههد در طههر اقههدام ملههی وجههود دارد امهها ثبههتنههام بههرای تمههام اعضههاء دارای پروانههه بههه هههر تعههداد انجههام مهیپههذیرد .بعدازاینکههه
مراحل ثبتنام انجام شد و فرم ی کنتهرل گردیهد ،قرعهه کشهی آنالیهن را بها حضهور نماینهده وزارتخانهه و نماینهده سهازمان انجهام مهیدههیم
و بهصورت آنالین برای اعضاء پخهش مهیشهود و اولویهت  2511واحهد و  %51افهزایش را در نظهر مهیگیهریم هون تعهداد زیهادی ثبهتنهام
میکنند و در زمان پرداخهت د هار مسهلله مهیشهوند ،ههر کهز کهه ورودیِ را پرداخهت نکهرد سهری بهه ترتیهب اولویهت از لیسهت حهذف
شود.
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در آینده وام مضاع هم پرداخت خهواهیم نمهود شهرب داشهتن پروانهه اشهتغال را گذاشهتهایهم کهه د هار مسهلله نشهویم .از شهراید اولیهه
ثبتنام این است که مبلغ  51میلیهون تومهان بهه حسهاب بانهک مسهکن بهرای دولهت واریهز نماینهد و توانهایی بازپرداخهت اقسهاب وام اقهدام
ملی که مبلغی بین  111تا  151میلیون میباشد را داشته باشند.
شراید عمومی که برای ثبتنام الزامهی اسهت قهبال اشهاره گردیهد و تعههدی بهرای سهازمان ایجهاد نمهیکنهد و قراردادهها فهیمهابین عضهو و
وزارت راه و شهرهای جدید میباشد و سازمان صرفا بههعنهوان تسههیل گهر عمهل مهینمایهد .زمهین معرفهی مهیشهود .واحهدها  81ا یکصهد
متههری م هیباشههد ،اقسههاب بهههصههورت دهسههاله از عضههو گرفتههه م هیشههود %15 ،قیمههت زمههین نقههدی و  %85بهههصههورت اقسههاب بلندمههدت
م هیباشههد  .امیههدواریم قههدمی نههو در تههأمین مسههکن اعضههای سههازمان برداشههته شههود و در ایههن فرصههت باقیمانههده شههاهد سههاختن شهههرک
مهندسین با استفاده از بهتهرین توانمنهدیههای فنهی و نهوآوریهها باشهیم .طهی جلسههای کهه بها هیهأت عامهل شههرهای جدیهد داشهتهام،
اشاره کردنهد کهه بهتهرین همکارانتهان را در شههرهای جدیهد مسهتقر نماییهد و ندذاریهد مشهاورانی خهاری از سهازمان طهر ههای نامناسهبی
ارائه نمایند ،ما اشاره نمودیم که سازمان بهطور مستقیم نمیتواند وارد عمل شود و نقش تسهیل گر را دارند.
آقای مهندس صابر :آقای مهندس خطیبی بهتر بهود ایهن طهر بها مشهوقههای مهالی و اختصهاص تسههیالت بهرای افهرادی کهه ثبهتنهام
مینمایند همراه باشد .طبق مواردی کهه مطهر نمودیهد ههر عضهو حقیقهی بههعنهوان شهخا آزاد مهیتوانهد  2تها  3ثبهتنهام انجهام دههد،
اگر کسی مایل به این اقهدام بهود در دو سهه اعهالم قبلهی ثبهتنهام را انجهام مهیداد .اندیهزه و مشهوق ایهن اسهت کهه سهازمان بتوانهد وام را
بدهد ،با آقای مهندس آمری نیا زمانی که ریاسهت کمیسهیون رفهاه را بهه عههده داشهتند اعهالم نمهودم کهه بههجهای تأکیهد بهر وامههای 61
میلیون تومانی کهه رقهم نها یزی اسهت وامههای  111تها  151میلیهونی بهرای  2511نفهر تهأمین نمهاییم و طهر را بها بسهته مشهوق مهالی
همراه مینمودیم.
آقای مهندس کریمی آن ه :دو ساال دارم:
 -1اگههر شخصههی در ایههران فههار از اینکههه مهنههدس باشههد ،اگههر سرپرسههت خههانواده باشههد و از سههال  1384بههه بعههد مسههکن ندرفتههه باشههد،
میتواند مسکن تهیه کند .نقش سازمان یست
 -2با ایهن کهار مهندسهان را د هار دردسهر مهینمهاییم  .طبهق دسهتورالعمل وزارت راه و شهرسهازی ههر مهندسهی در محهل اسهتان صهادره
پروانه خود باید سکونت منجر به رأی شهورای انتظهامی شهده اسهت .زمهانی کهه دولهت بهه شخصهی کهه مسهکن نهدارد مهیخواههد مسهکنی
واگذار نماید مثال در شههر جدیهدی مثهل ایهوانکی در اسهتان سهمنان یها شههر جدیهد هشهتدرد در اسهتان البهرز کهه شهخا بایهد در آنجها
سکونت نماید ،بهجز پرند که جهز اسهتان تههران مهیباشهد ،مهندسهان را در وضهعیتی قهرار مهیدههیم کهه منجهر بهه رأی شهورای انتظهامی
میشود .سابقا نیز مواردی داشتیم که افرادی خاری از محل پروانه خود سکونت داشتند.
آقای مهندس سعیدیان :با توجه به تجربه قبلی و تعاونی که در یک دورهای داشتیم و تجربه موفقی نبوده است ،باید سازمان را از
حاشیههایی که به ضرر سازمان میباشد دور نماییم .اقدام مثبتی است ولی در متن مصوبه حتیالمقدور سازمان را از حاشیههایی که در
معرضش قرار خواهد گرفت دور نماییم .عدهای که در سال  11و  11در مسکن مهر ثبتنام نمودهاند در سال  11هنوز نتوانستهاند مسکن را
تحویل بدیرند .همین روند در اینجا نیز ممکن است اتفاق بیفتد و سازمان را مسلول بدانند.
جهت خرید و سرمایهگذاری برای کارکنان سازمان نیز درصدی در نظر گرفته شود.
آقای مهندس خییبای :در کمیسهیون رفهاه بهرای اینکهه وامههای مشهوقی عهالوه بهر وام اقهدام ملهی داده شهود .در فراخهوانی کهه اعهالم
مینماییم سازمان را متعهد به دادن وام از ههماکنهون ننمهایهم زیهرا وقتهی اعهالم نمهاییم وام مضهاعفی را قهرار اسهت سهازمان بدههد تکلیه
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می شود و اگر سهازمان بهه ههر دلیهل نتوانهد وام را پرداخهت نمایهد ،مهوجی از اعتراضهات را در بهر خواههد داشهت .آقهای مهنهدس صهابر در
دورهای کههه خزانهههدار بودنههد بههه جههد پیدیههر موضههوع وام و تسهههیالت بودنههد و موفههق نشههدند بههه نتیجههه برسههانند ،در حههال حاضههر آقههای
مهندس آمری نیا بههعنهوان نماینهده کمیسهیون و خزانههدار توأمها پیدیهر مهیباشهند و هون هنهوز مهذاکره بها بانهک بهرای گهرفتن وام بهه
نتیجه نرسیده است ترجی بر این است هنوز موضوع را مطر ننمایم که برای هیأت مدیره و هیأت رئیسه تعهد ایجاد شود.
هندام ثبهتنهام متناسهب بها محهل صهدور پروانهه امکهان ثبهتنهام داده مهیشهود اگهر حمایهتههای آقهای مهنهدس خهرم و پیدیهریههای
کمیسیون رفاه نبود در ابتدا فقهد شههر ایهوانکی در اسهتان سهمنان را موافقهت کهرده بودنهد ،طهی جلسههای بها مهدیرعامل و هیهأت مهدیره
شههر جدیههد ایههوانکی سهمنان ،اعههالم نمودنههد بهرای تهههران فقههد ایهوانکی را داریههم ،غیهرازاین دو جها هههیخ جههایی در اسهتان تهههران وجههود
ندارد که ما بتوانیم اعهالم نمهاییم .همهین اآلن اسهتان البهرز طهی نامههای از نظهاممهندسهی البهرز درخواسهت تخصهیا مرفیهت سهه برابهر
مرفیههت تهههران را نمههوده اسههت .سههازمان ههیخگونههه تعهههدی نههدارد و صههرفا ومیفههه تسهههیلدر را ایفهها نمههوده اسههت و از اعتبهارش اسههتفاده
نمههوده و تعههدادی مسههکن اقههدام ملههی تهیههه نمههوده اسههت .پههول و قههرارداد ...وارد سههازمان نم هیشههود .در خصههوص پیشههنهادی کههه آقههای
سههعیدیان در خصههوص تخصههیا سهههمیه بههه کارکنههان سههازمان مطههر نمودنههد ،دلیههل اینکههه فقههد بههه اعضههاء دارای پروانههه اختصههاص
مییابد این اسهت کهه بارهها در جلسهه هیهأت مهدیره نیهز مطهر گردیهده ،وامههایی کهه قهرار اسهت بههصهورت مضهاع از طریهق سهازمان
پرداخت گردد ون از پول اعضایی بوده کهه بهرای سهازمان کهار کهردهانهد درنتیجهه تسههیالت بهرای اعضهای دارای پروانهه اشهتغال در نظهر
گرفته شود .با توجه بهه اینکهه نیمهی از اعضهای سهازمان عضهو و دارای پروانهه هسهتند مهن نیهز موافهق هسهتم کهه درصهدی سههمیه بهرای
کارکنان سازمان در نظر گرفته شود .آقهای مهنهدس صهابر در دورانهی کهه خزانههدار بودیهد خیلهی تهالش نمودیهد بهرای وام اعضهاء ،بهه ههر
دلیلهی صههورت نپههذیرفت ،در حههال حاضههر آقههای مهنهدس آمههری نیهها بهههعنههوان نماینههده کمیسهیون رفههاه و خزانهههدار پیدیههر هسههتند ،ولههی
هنوز به نتیجهای نرسیدهاند .وزارت راه و سایر ارگهانهها اعهالم نمهوده کهه اگهر مسهکن طهر اقهدام ملهی را نمهیخواهیهد اعهالم نماییهد .در
ک میسیون رفاه تصمیم گرفتیم کهه موضهوع در هیهأت مهدیره مطهر گهردد و روی سهایت قهرار گرفتهه و مراحهل قرعهه کهش انجهام شهود و
همزمان آقای مهندس آمهری نیها گهزارش کامهل از وامهها را بهرای ابتهدای  1411تهیهه و بهه هیهأت مهدیره اعهالم نماینهد و اینکهه از کهدام
بانک وام گرفته شود مجهددا نیهاز بهه مصهوبه هیهأت مهدیره دارد .در خصهوص سهکنی گزیهدن کهه آقهای مهنهدس کریمهی آنچهه فرمودنهد،
همه اعضای دارای پروانه در حال حاضهر ممکهن اسهت صهاحب یهک خانهه اسهتیجاری یها ملکهی مهیباشهند .شخصهی کهه خانهه ملکهی دارد
از اقدام ملی نمیتواند اسهتفاده نمایهد ،شخصهی کهه در ملهک اسهتیجاری سهکنی د ارد اگهر بخواههد مهثال بهه هشهتدرد منتقهل شهود پروانهه
اشتغال را نیز به هشتدرد منتقهل مهینمایهد و اگهر حتهی در آینهده پرونهده بهه شهورای انتظهامی منتقهل گهردد حهداقل دو سهال زمهان الزم
است .بسیاری در طر اقدام ملی مسکن گرفتهاند و بعد اجاره دادهاند ،راهکارهایی در این خصوص وجود دارد.
آقای مهندس الهی فر :با اکثریت آرا ده دقیقه به زمان جلسه ایافه شد.
آقای مهندس صاابر :ایهن موضهوع نیهاز بهه مصهوبه هیهأت مهدیره نهدارد و یهک تصهمیم مهدیریتی مهیباشهد .طهی فراخهوانی عمهومی در
سایت اعضاء ثبتنام نمایند ،هیخگونه تعههدی بهرای سهازمان نهدارد .اعضها مختهار هسهتند ثبهتنهام نماینهد و مها آنهها را بهه سهازمان ملهی
مسکن مجموعه وزارت راه معرفهی نمهاییم  ،زمهانی ایهن بحهث حهائز اهمیهت اسهت کهه بحهث تسههیالت وامهی کهه از منهاب مهالی سهازمان
تأمین میشود را مورد بررسی قرار دهیم.
آقای مهندس خارم :در مهورد مسهکن اعضهاء تصهمیمی گرفتهه شهد کهه تابهه حهال بههصهورت پراکنهده در یهک اسهتانی بههصهورت 111
واحد  51واحد زمینهی سهاخته شهده ولهی مشهکلی حهل نشهده اسهت .در حهال حاضهر از  241ههزار نفهر بهیش از  111ههزار نفهر از اعضهاء
دارای پروانه ،در سراسر کشور صاحب مسکن نمیباشهند و اعضهاء بهدو ن پروانهه ههم تعهداد بیشهتر .طهی مهذاکراتی کهه بها وزیهر داشهتهایهم
و مکاتبهای که نمودهایم بهه دو مرجه دسهتور دادنهد یکهی سهازمان ملهی زمهین و مسهکن و یکهی شههرهای جدیهد .طهی جلسههای کهه بها
وزیههر و مههدیرعامل شهههر جدیههد پرنههد برگههزار شههد ،وزیههر اعههالم نمودنههد دو هههزار واحههد زمههین بههرای مجتم ه مهندسههین در شهههر پرنههد
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تخصههیا یابههد .در هشههتدرد هههم  1111واحههد کههه  511واحههد بههه اسههتان البههرز اختصههاص یابههد و  511واحههد بههه اعضههایی کههه در غههرب
تهران مایل هستند در هشتدرد باشند .برای تههران  7شههرک اقمهاری پهیش بینهی شهده اسهت ،دو یها سهه شههرک جانمهائی و مکهانیهابی
و امکههانسههنجی شههده اس هت ،مهها بههه دنبههال یکههی از ایههن شهههرکههها هسههتیم کههه بههیش از  5111واحههد مسههکونی دارد و ترجیحهها دنبههال
شهرک مکانیهابی شهده در شههر دماونهد هسهتیم راکهه ههم نقطهه ییالقهی شههر تههران اسهت و ههم سهاختوسهاز در آن توجیهه دارد ،از
ارزشافههزوده خههوبی برخههوردار اسههت .خواهشههمندم بهها عجلههه تصههمیمگیهری ننماییهد .جلسهههای بهها روسههای سههازمانههها گذاشههتهایهم تهها در
خصوص مسکن اعضاء صحبت نمهاییم و دسهتورالعمل واحهدی اتخها نمهاییم کهه در سراسهر کشهور قابهل اجهرا باشهد .اینکهه هیهأت مهدیره
خواهان انجام این موضوع باشهد و اعضهاء ندوینهد کهه سهازمان نظهاممهندسهی بهرای مها در خصهوص مسهائل رفهاهی ،معیشهتی و حیثیهت و
شلون ه کهرده اسهت ایهن سهاال همهه اعضها مهیباشهد کهه کهاری بهرای مها از سهوی سهازمان انجهام نشهده اسهت .در خصهوص مسهائل
رفهاهی کهاری کههه در کنهار مسههکن ملهی انجهام شههده حهداقل یههک واحهد خانهه مهنههدس در ههر اسههتان مهیباشهد .امههروز صهب جلسهههای
داشتیم که زمهینههای بها کهاربری گردشهدری و فرهندهی در هرکهدام از منهاطق و شههرها پیهدا نمهاییم ،طهی همهاهندی بها مهدیرکلههای
راه و شهرسازی ،زمین به رایدان واگذار مهی گهردد ،در جلسهه امهروز مصهوب شهد کهه تقاضهای مها در سهط کشهور در ههر اسهتانی حهداقل
یک خانه مهندس به مساحت حهدود سهه هکتهار داشهته باشهیم .ایهن دسهتکارههای رفهاهی کلیهد خهورده اسهت .بها کمهک افهرادی کهه در
این زمینه فعالیت نمهودهانهد و در کمیسهیون رفهاه فعهال مهیباشهند دسهتورالعمل روشهن و مقبهول وزارتخانهه و ادارات کهل ،اتخها نمهاییم.
سازمانها  ،شرکت مهادر تخصصهی شههرهای جدیهد و ههم سهازمان ملهی و مسهکن بایهد بپذیرنهد .بهه نظهر مهن قهدمههای خهوبی برداشهته
شده است ،اگر هیأت مهدیره مهیخواههد مصهوبهای داشهته باشهد بهر ایجهاد امکانهات رفهاهی تأکیهد نمایهد .در آینهده ههم بهدانیم کهه طهر
اقدام ملهی بهدون در نظهر گهرفتن امتیازههایی بهرای مهندسهین امکهانپهذیر نیسهت .بهاالخره تها شهش مهاه پهیش ثبهتنهامههایی در پرنهد،
هشتدرد و تهرانسر انجام میشهد کهه مهورد اسهتقبال قهرار ندرفهت .امتیهازات بیشهتری بایهد در نظهر بدیهریم .زمهین ایهوانکی امتیهاز نیسهت
ولی زمین پردیز امتیاز بزرگی نسهبت بهه پرنهد و هشهتدرد مهیباشهد .در پهردیز ههم مهذاکره داریهم زمهین  411هکتهاری موجهود اسهت
ک در حال مذاکره هستیم که  51تا  61هکتار برای مهندسان در نظر بدیریم
آقای مهندس الهی فر :زمان جلسه به پایان رسید .با صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعالم میکنم.
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