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 2/9/99تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

ارائه گزارش از خدمات   -تعیین تكلیف تخفیف در خدمات نظارتی مسكن آسیب دیده )بنیاد مسكن(  -نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

طرح  -ی سازمان در بلوار خیاماتودیه حقوق مرتبط با شهردار از بابت امالک و ساختمان ه -رایگان مهندسین در پروژه های خیرین

 دهبرخی نامه های وار

ختمان برگزار شد که ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساهیأ 2/9/99با نام و یاد خدا و برکت شنیدن آیاتی از کالم الهی جلسه مورخ 
 نتایج گفتگوها و تبادل نظر اعضاء به شرح این صورتجلسه، ثبت می گردد : 

  

 نطق پیش از دستور موارد ذیل مطرح گردید: ت در فرص
وزیر محترم راه و شهرسازی  22/9/99نامه مورخ مفاد ت مدیره مبنی بر اجرایی شدن هیأآقای مهندس شرکاء بر مصوبه هفته گذشته  

 تاکید نمودند . 
ا ت مدیره در همراهی بهیأآقای دکتر مقدم آریایی، دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه بودند که ضمن سپاسگزاری از اعضاء 

 شرح زیر تبیین نمودند: داد را بهبرگزاری بزرگداشت روز شهرسازی گزارشی از این همایش ارائه و دستآوردهای این روی
عقد تفاهم نامه با سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد بین ریاست سازمان نظام مهندسی و شهردار مشهد که موجب غنا و ادراک  - 

 هر چه بیشتر جامعه مهندسین با مفاهیم بازآفرینی شهری و پویایی اشتغال ایشان خواهد شد . 

عقد تفاهم نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت شهرداری مشهد که موجب ارتقاء کیفی دانش مهندسی ساختمان در بستر مفاهیم  -
تحقیقاتی و هم در عرصه اشتغال و گسترش دامنه تعاریف حرفه مهندسی -پایداری و هوشمندی شهرها بوده و هم در حوزه علمی

 ورد . فرصت های تازه ای را پدید خواهد آ
  آقای دکتر کاظمی براساس توالی دستورکارهای صادره این جلسه، گزارش جامعی از ساختمان های آسیب دیده از حادثه سیل

 در استان را به همراه بیان آمار و ارقام موضوع که به تائید آقای دکتر جامی االحمدی نیز رسیده بود، ارائه دادند . 99ابتدای سال 
نظور همراهی جامعه مهندسی با جبران خسارات ناشی از این حادثه و نیز نظر به گسترده نبودن کمیتی این ساختمان براین اساس و به م

 ساختمان های مذکور وها در کل استان مقرر شد مهندسینی که به اختیار خود، تصمیم به انجام و ارائه خدمات مهندسی در بازسازی 
تخفیف نسبت به تعرفه جاری  % 05ل از حادثه خواهند داشت، بتوانند خدمات خود را با جوزها و چهارچوب های وضعیت قببراساس م

 به انجام برسانند در این زمینه تبصره های زیر به عنوان اجزاء الینفک این مصوبه مورد تاکید قرار گرفتند :
 مصوبات قانونی الزمه خواهد بودت چهار نفره استان و دریافت هیأ: اجرایی شدن این موضوع منوط به ارائه پیشنهاد فوق به  2تبصره 
: مدت زمان انجام و اجرای این موضوع از تاریخ جاری شدن حداکثر به مدت یکسال شمسی خواهد بود که در صورت ضرورت  2تبصره 

 ت مدیره قابلیت تمدید خواهد داشت . هیأپس از آن و با تصویب 
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   آقای مهندس شرکاء پیرامون انجام مذاکرات و تشکیل جلسات چندگانه با مدیران شهری شهرداری مشهد درخصوص بدهکاری
گزارش جامعی را ارائه  ،سازمان نظام مهندسی به شهرداری از بابت عوارض متعدد مرتبط به ساختمان ها و امالک متعلق به سازمان

 داشت .  فوق دادند که نشان از تالشی گسترده در جهت کاهش بسیار قابل توجه مبالغ
، و شهرداری مشهدت مدیره ضمن تاکید بر ارزشمندی این اقدام که موجب شفاف سازی روابط مالی سازمان نظام مهندسی هیأاعضاء 

الک و ساختمان های دیگر سازمان در پالک های چندگانه بلوار خیام شده است، در دست احداث و نیز بهره برداری ام جهت ساختمان
شده،  قالب شیوه های پرداختی تعریف درنسبت به مبالغ اولیه داشته است(  فاحشیفیش صادره )که کاهش آخرین مصوب نمودند تا 

 تودیه شود .
  هنگی و امور خیریه و براساس مصوبات فرادستی به انجام گزارشی از وضعیت پرونده هایی که در قالب ساختمان های حوزه فر

ت مدیره ارائه شد و در نهایت مقرر گردید ظرف مدت دو هفته از تاریخ این صورتجلسه کارگروهی متشکل هیأمی رسند، توسط دبیر 
فرآیند و گردش کامل شفاف  ،ضمن بررسی جامع از موضوع آقای دکتر معظمیاز خانم مهندس زهرا زمانی، آقای دکتر مقدم آریایی و 

 .ت مدیره برسانندهیأو دقیقی را تدوین و به نظر 

 

 مصوبه: 
گزین وجای ت اجراییهیأت مدیره مبنی بر تقاضای استعفا از حضور در هیأنامه وارده آقای دکتر معظمی عضو رشته ترافیک  -2

ت رئیسه سازمان( هیأت رئیسه گروه های تخصصی )به دلیل همزمانی با انتخاب ایشان در هیأانتخابات  در هیات نظارت
 .قرائت شد و با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت

ت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره، سرکار خانم مهندس زهرا زمانی عضو رشته معماری هیأبا تصویب اکثریت قاطع آراء   -2
.سه گروه های تخصصی منصوب گردیدندت رئیهیأیی برگزاری انتخابات ت اجراهیأ



 

 

 

 
 

 
 

 

 


