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 25/8/88تاریخ جلسه:
  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی 

بررسی تفاهم نامه با شرکت  - تعیین تكلیف تخفیف در خدمات نظارتی مسكن آسیب دیده )بنیاد مسكن  -نطق پیش از دستوردستور جلسه : 

 طرح برخی نامه های وارده  -88/8/22بررسی نامه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مورخ  - شهرکهای صنعتی

ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد که هیأ 52/8/88قرآن جلسه مورخ با نام و یاد خدا و برکت شنیدن آیاتی از 
   ل نظر اعضاء به شرح این صورتجلسه، ثبت می گردد :نتایج گفتگوها و تباد

 نطق پیش از دستور موارد ذیل مطرح گردید: ت در فرص
جناب آقای مهندس شرکاء در فرصت نطق پیش از دستور پیرامون برگزاری پیش روی نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
با دستور کار انتخاب بازرسین و تالش های بی وقفه و مستمر انجام شده جهت تطابق تمام و کمال موضوع با موازین قانونی گزارشی 

 را ارائه نمودند . 
  جناب آقای دکتر اسالمی، وزیر ارجمند راه و شهرسازی مبنی بر جاری شدن  50/8/88مورخ  25/022/050221نامه شماره موضوع

قرائت گردید و تمامی اعضاء بر عمل و اقدام وفق این ابالغ تاکید نمودند و بدین ترتیب اجرایی شدن  ت مدیرههیأتوسط دبیر  مفادنامه
امی ملکی ساختمان از تم-صدور شناسنامه های فنی ب قرار گرفت . بدیهی است اخذ وجهرد تصویکلیه مفاد مرتبط با این نامه مو

که جهت موضوع به سازمان نظام مهندسی ساختمان رجوع می نمایند یکی از موارد تاکیدی در این  مشمول پرونده های ساختمانی
 مصوبه تعریف می شود . 

  مبنی بر  01/8/88مورخ  860819جناب آقای مهندس حسین پور به شماره داخلی  ت مدیرههیأنامه عضو رشته نقشه برداری
ورتی ت رئیسه قرائت گردید و نظرات مشهیأمعضل کمبود ظرفیت مهندسین نقشه بردار به نسبت پرونده های ارجاعی، پیرو استعالم 

 به شرح زیر مطرح شد :
ملی ساختمان اشاره نمودند و فراز و فرودهای احتمالی این اقدام مبحث دوم مقررات  4-08آقای دکتر کاظمی:  بر موضوع بند 

درخصوص دشواری های آموزشی و عدم حصول اطمینان از تخصص مداری مهندسین دیگر رشته ها جهت تقبل این مسئولیت بررسی 
 شد .

ته ها نقشه بردار و یا دیگر رش آقای دکتر مقدم آریایی:  بر بررسی جامع و تنسیق موضوع در مراحل بعدی کمبود ظرفیت مهندسین
مصوبه خود را به شرح زیر اعالم نمود در چهارچوب مقررات و به استناد دریافت تائید مراجع  ت مدیرههیأتاکید نمودند و در نهایت 

صورت ب ذیصالح قانونی در نخستین گام مرتبط با کمبود ظرفیت مهندسین نقشه بردار ، میتوان از ظرفیت شرکت های ناظران حقوقی
تک رشته در قالب ظرفیت و صالحیت تعریف شده آن ها استفاده نمود که در این زمینه تبصره های زیر به عنوان اجزاء الینفک این 

 مصوبه تصریح شد :
 . استفاده از ظرفیت دفاتر حقوقی باید به گونه ای باشد که این اعطای ظرفیت بصورت تک رشته ای به هیچ عنوان از منظر ظرفیت 0

 شخص حقیقی محاسبه و قلمداد نگردد و به بیان دیگر این ظرفیت به ظرفیت تعداد کار و سطح متراژ شخص حقیقی انتقال نیابد . 
. فرآیند یاد شده ابتدا توسط جناب آقای مهندس حسین پور و با همکاری گروه تخصصی نقشه برداری بررسی آماری جامع گردیده  5

 اجرایی شدن مراحل قانونی خود را در چهارچوب مقررات فرادستی پیگیری نماید.و آسیب شناسی شود و سپس جهت 
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  پیشنهاد عقد تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد در

هوشمند توسط جناب آقای دکتر مقدم آریایی ارائه حوزه همکاری علمی، تحقیقاتی و اجرایی در موضوعات مرتبط با شهر پایدار و شهر 
همزمان با همایش بزرگداشت روز شهرسازی مورد تصویب  92/8/88و جزئیات آن قرائت شد و بر این اساس انجام موضوع در روز 

 قرار گرفت . 
 ونه شرکت شهرک های صنعتی به گ بر اساس ارائه گزارش جامع آقای دکتر کاظمی از فرآیند طی شده پیرامون انعقاد تفاهم نامه با

تخصصی احداث ساختمان های صنعتی استفاده -ای که از ظرفیت و صالحیت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی در اقدامات فنی
شود ، مورد تصویب قرار گرفت و مسئولیت پیگیری و اجرایی شدن موضوع و تصویب در مراجع قانونی، به آقای دکتر کاظمی واگذار 

 شد . 
 

 

 
 

 

 


