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   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   13/08/1396 تاریخ جلسه:

جاري  بررسی مسائل- گزارش معاون محترم فنی سازمان- گزارش نائب رئیس سازمان و نطق پیش از دستور: دستور جلسه

طرح نامه وزارت راه و -وزارت راه وشهرسازي در رابطه با استحکام بنا 2/5/96مورخه  400/20553طرح نامه شماره - سازمان

  .سایر موارد- طرح تعدادي نامه هاي رسیده-مترمربع زیر بنا 400هاي کمتر از شهرسازي در رابطه با پروژه 

  گزارش  جلسه :  

  کامران خدمت آقاي دکتر اخوان مدیر کل محترم راه و شهرسازي خیر مقدم عرض نمودند.در ابتداي جلسه آقاي مهندس 

آقاي دکتر اخوان در صحبتهاي خود از اعضاء هیأت مدیره، اعضا تشکلها و جامعه مهندسی بابت این تالش و جدیت در حمایت از 

سازمان نظام مهندسی در حوزه هاي مختلف آغاز  بازگشت آقاي مهندس کامران تشکر کردند. ایشان تقاضا کردند فصل جدیدي در

  گردد و آینده بهتري براي سازمان پایه گذاري شود. ایشان آرزو کردند که صبر و حوصله بیشتري در هیأت مدیره وجود داشته باشد.

زه ارجاع کار و آقاي مهندس کامران در ادامه جلسه ضمن تشکر ازحضور و حمایتهاي آقاي دکتر اخوان به مشکالت موجود در حو

عملکرد سایر استانها در این حوزه ها، موضوع واریز وجوه ارجاع کار به حساب سازمان که منجر شد سازمان و هیأت مدیره نتواند به 

  موضوعات با اهمیت بیشتر بپردازد اشاره کردند. 

  آقاي دکتر اخوان به لزوم تعیین حدود اختیارات ریاست سازمان اشاره کردند و از زحمات هیأت رئیسه تشکر کردند. 

  آقاي دکتر مزینانی نیز گزارشی از مدت زمان نیابت ریاست خود ارائه دادند. 

  در ادامه جلسه به بررسی موضوعات دستور کار جلسه پرداخته شد.

  مترمربع زیر بنا 400شهرسازي در رابطه با پروژه هاي کمتر از طرح نامه وزارت راه و -1

  متر مربع را ارائه دادند.  400آقاي مهندس پیراسته توضیحاتی در خصوص پروژه هاي کمتر از 

آقاي مهندس آهوي بر لزوم قانونی بودن تصمیم هیأت مدیره تاکید کردند و خواستار ارائه مبانی قانونی و اطالعات کافی در این 

  خصوص شدند. 

معمار، برق و مکانیک در  3خانم دکتر زنده دالن به مصوبه قبلی هیأت چهار نفره در خصوص امکان قبول مسئولیت مهندسین پایه 

  ستند.نمتر مربع ضروري دا 400ب اشاره کرده و اخذ تصمیم در این خصوص را همزمان با موضوع پروژه هاي کمتر  پروژه هاي گروه

آقاي مهندس فرشته پور توضیحاتی در خصوص آمار مهندسین ارائه داده و با توجه به حجم کار موجود شرایط را بحرانی نداستند 

  متر مربع را جزء عوامل موثر و مهم پیشنهاد دادند. 400کمتر از  ي پروژه هاياایشان ایجاد پارامترهاي تشویقی بر

آقاي مهندس کامران پیشنهاد دادند که به وزارتخانه پیشنهاد شود که اخذ تصمیم در حوزه هاي مانند ظرفیت و ... به صورت کامل 

  به هیأت چهار نفره استان واگذار شود. 

اعضاء هیأت مدیره آقاي مهندس کامران پیشنهاد دادند موضوع به کارگروه هیأت چهار نفره ارجاع شود و مورد موافقت  در نهایت

  قرار گرفت.

وزارت راه  2/5/96مورخه  400/20553طرح نامه شماره -بررسی مسائل جاري سازمان-گزارش معاون محترم فنی سازمان -2

  وشهرسازي در رابطه با استحکام بنا

  از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع به شرح ذیل تصمیم گیري شد : پس

موضوع نامه وزارت راه و شهرسازي در خصوص استحکام بنا توسط آقاي مهندس کامران طرح شد و ایشان پیشنهاد دادند  در نهایت

  فت. که این موضوع به کارگروه هیأت چهار نفره ارجاع شود که موضوع مورد تایید حاضرین قرار گر

  

  

  


