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گزارش جلسه: 
در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسه هماهنگی در خصوص تهیه برنامه فیزیکی ساختمان -1

، مشهدیفرسوده و پیرامونيهازیر بنایی استان، برگزاري افطاري سازمان، جلسه مربوط به بافتجدید با نمایندگان عامل چهار، کارگروه امور 
و 27ماده محترمان، جلسه مشترك با کارشناس24ماده 2جلسه مشترك با شهرداران مناطق در باغ ارغوان در خصوص شیوه نامه تبصره 

بازنگري در ظرفیت و تعداد کار مهندسان ارائه شده جهتامع طرقبه، پیشنهادجلسه طرح ج،ري، جلسه شوراي مرکزيمعاونت محترم دادگست
و اشخاص حقوقی به وزارت راه و شهرسازي، پیگیري هاي انجام شده در خصوص نرم افزار جدید سازمان، پیگیري وضعیت بودجه سایر استانها، 

سایر موارد اشاره داشتند. ائی و نظارت انتخابات و هاي اجرأت چهار نفره و تعیین هیأتپیگیري جلسه هی
دمات خ)در نطق پیش از دستور آقاي مهندس پور حسینی به اجرائی نشدن تفاهم نامه تامین اجتماعی، عدم تشکیل جلسه بازنگري تعرفه 1-1

ا توجه به ازدحام و شلوغی بیش از حد سین ناظر و مدیریت ارجاع کار بمهندسی، پیشنهاد جابجا شدن و تعیین محل جدید براي امور مهند
در زمان برگزاري انتخابات هیأت مدیره خواستار عدم  برگزاري هر گونه 94محل اشاره کرده و با قرائت نامه شوراي مرکزي مربوط به سال این

دوره آموزشی تا زمان انتخابات به جهت جلوگیري از هر گونه شائبه شدند. 
زده ارزیابی این تصمیم را شتاب24ماده 2اره به لغو کامل ارجاع کار در استان پس از ابالغ شیوه نامه تبصره )آقاي دکتر محسنی با اش2-1

تا صرفاً در خصوص پروژه هاي بزرگ امکان تعیین ناظر توسط شدمی کرده و اذعان کردند که بهتر بود به مصوبه قبلی هیأت مدیره عمل 
انک عملکرد ضعیف بو ضمن اینکه این مصوبه به تایید هیأت چهار نفره استان هم رسیده بود. ایشان در ادامه با اشاره به  اشد.بمالک میسر 

مسکن پیشنهاد تغییر بانک سازمان را ارائه دادند. 
ران قول داده بودند که نسبت س کامو آقاي مهندنیست دفاع مدت اخیر هیأت مدیره قابل) آقاي مهندس باغبانزاده اشاره کردند عملکرد 3-1

در سایت، 97درج بودجه سال عدم ،توسط شهرستان ها5ن کارگروه اقدام نمایند که هنوز عملی نشده است. ایشان به دریافت وجوه یبه تعی
عدم تمدید و تعیین تکلیف قرارداد برخی پرسنل، نحوه عمل در خصوص پروژه هاي گروه الف و پذیرش مسئولیت مهندسین تاسیسات توسط 

کردند. تقدیراز برگزاري دوره هاي آموزشی توسط سازمان اشاره شده و مهندسین معمار و عمران و 
هیأت مدیره در این خصوص تجدید نظراشاره به کاهش بسیار زیاد قیمت هاي ارائه خدمات مهندسی خواستار ) آقاي دکتر مزینانی با4-1

حق الزحمه 5شدند. ایشان با اشاره به مذاکره در جلسات شوراي مرکزي اشاره کردند که استان خراسان رضوي تنها استانی است که 
هاد بازنگري داشتند. مهندسین را دریافت نمی کند، در این خصوص پیشن

به جهت ست بوده لکن می شود تمهیداتی ربسیار د24ماده 2به دستور العمل تبصره عمل) آقاي مهندس توتونچی اشاره کردند که 5-1
حقوق مهندسین از جمله دریافت یک نسخه از قرارداد و واریز وجوه به حساب سازمان پیش بینی کرد. یعتضیجلوگیري از 

تاکید کردند که طبق نظر وزارتخانه دریافت هرگونه درصد از مهندسان خالف قانون است. ) آقاي مهندس فرشته پور به صراحت 6-1
در نهایت با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع تخفیفات و نظر اعضاء جلسه مقرر شد مراتب در جلسات آتی هیأت مدیره در دستور کار قرار 

گیرد.
با اولویت در جلسه مطرح شد.97اصالحات بودجه اعضاء موضوع بررسی تاییددر ادامه جلسه با پیشنهاد ریاست محترم جلسه و -2
پاور پوینت مربوطه را در جلسه ارائه نمودند. فایل) آقاي مهندس بشیر خزانه دار محترم سازمان1-2
مذاکرات با مجموعه وزارت راه و شهر سازي موافقت هاي شفاهی در خصوص تعریف کامران اشاره کردند که با توجه به ) آقاي مهندس 2-2

وان بودجه سازمان انجام شده است.درصدي از حق الزحمه مهندسین به عن
در خصوص حق عضویت به شرح ذیل اصالح شد:12/3/97پس از بحث و تبادل نظر مصوبه مورخ 



به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره
( دوره هفتم )

فوق العاده ::اصلیسازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي تاریخ جلسه:
طرح مجدد موضوع تعارض -افزایش قرارداد پیمانکار پروژه ادیب %25طرح موضوع -گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستوردستور جلسه:

/ د /ش 8827طرح نامه شماره -طرح موضوع تعیین تکلیف موضوع بدهی هاي مالیاتی -منافع همکاران با توجه به مصوبه قبلی هیأت مدیره 
طرح -استان نفره4هیاتکارگروهدرتغییراتپیشنهاد-97ل بررسی اصالحات بودجه پیشنهادي سا-شوراي مرکزي و اتخاذ تصمیم 		م

.برخی نامه هاي وارده

راي 10ریال تعیین گردید (5,000,000ریال و اعضاء حقوقی 1,000,000سازمان مبلغمصوبه : مبلغ حق عضویت کلیه اعضاء حقیقی 
راي).10موافق از 

مطرح شد. 37دریافت درصدي از حق الزحمه مهندسان در چارچوب ماده موضوعدر ادامه -3
) آقاي مهندس باغبانزاده تذکر دادند که این دریافت خالف قانون است.1-3

بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.ادامه پس از در 
قانون نظام مهندسی و 37در چارچوب ماده درصد از حق الزحمه مهندسان پس از تصویب مجمع عمومی5مصوبه : با دریافت

راي).10راي موافق از 7موافقت شد ( کنترل ساختمان
ارائه شد. یفها توسط جناب آقاي مهندس بشیر ددر ادامه جلسه کلیات سایر ر-4
) خانم دکتر زنده دالن در خصوص لغو شدن بودجه سر فصل انرژي تذکر دادند. 1-4
)آقاي مهندس اسدي در خصوص اصالح بودجه ورزش شهرستان ها پیشنهاد دادند. 2-4

پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 
راي).11راي موافق از 11پس از اعمال تغییرات پیشنهادي موافقت گردید (97بودجه سال کلیاتمصوبه : با 

برآورددر ادامه جلسه گزارش جامعی توسط جناب آقاي مهندس کامران در خصوص قرارداد پیمانکار پروژه ادیب ارائه شد. اشاره شد که -5
اولیه قیمت پروژه کمتر از هزینه تمام شده بوده و در حال حاضر پیمانکار دچار مشکل شده است. 

در ادامه پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 
.راي)11موافق از راي10(( شرکت حصین سازه) موافقت گردید افزایش قرار داد پیمانکار پروژه ادیب25مصوبه : با 


