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ایندرتصمیماخذورفاهوتعاونصندوقامناءهیاتموضوعطرح، دستورازپیشنطقسازمان،رئیسگزارشدستور جلسه:
25/5/97مورخ400/67841شمارهنامهرایگان، طرحمهندسیخدماتايقولنامههايپروندهخصوصدرگیريخصوص، تصمیم

.سایر موارد ، واردههاينامهبرخیطرحشهرسازي،وراهوزارتمحترممعاونت
گزارش جلسه: 

جناب آقاي مهندس بهلول در نطق پیش از دستور به مواردي شامل: برگزاري جلسات شوراي مرکزي، حضور در جلسات کمیته -1
که بر اساس فلو چارت اجراء آنپیگیري لزومفنی، دو مرحله اي بودن صدور پروانه ساختمان ( موافقت اصولی و پروانه ساخت ) و 

سازمان پرداختند .مصوب هیأت مدیره 
و اینکه شرح یا چارت داریماشاره داشتند که آ)آقاي مهندس شوقی طوسی در نطق پیش از دستور به بحث حراست سازمان1-1

ردي به بازرسین شده است و درخواست پیگیري داشتند. ضمناً درخواست داشتند هر مواقداماتیخدمات مربوطه چه است و اینکه 
سازمان گفته شود تا پیگیري گردد. 

در محل امور مهندسین ناظر به مسئول محترم حراستآقاي مهندس بهلول نیز توضیحاتی در این خصوص و نحوه حضور )2-1
جلسه ارائه دادند. 

که در ردیف پنج دستور جلسه است، درصد ذ پنجبه نامه وزارت راه و شهرسازي در خصوص اخضمن اشارهآقاي مهندس بهلول -2
جلسه مد نظر قرار گیرد که به تصویب رسید.درخواست داشتند که به عنوان اولین دستور 

را با نامه آقاي دکتر مظاهریان مرتبط ارزیابی کرده و آن37)آقاي مهندس ایرانی مصوب مجمع عمومی را در راستاي ماده 1-2
.ستندنندا
هیأت مدیره و استعالم صورت گرفته از راه و شهرسازي بهتر ایشان باکید کردند که حسب مکاتبه تا)آقاي مهندس باغبانزاده 2-2

است تا زمان پاسخ استعالم از دریافت وجه خورداري گردد.
تطابق دم تطابق یا عي دکتر مزینانی تاکید کردند که بهتر است ابتدا مصوبه مجمع عمومی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط قا)آ3-2

آن با نامه آقاي دکتر مظاهریان کنترل شود. ضمن اینکه پیشنهاد دادند که از شوراي مرکزي هم استعالم شود. 
قانون و شرایط ابطال پروانه اشتغال اعضاء اشاره کرده و خواستار اجرائی شدن سریعتر 23)آقاي مهندس پور حسینی به ماده 4-2

نامه آقاي دکتر مظاهریان شدند. 
در شرایطی که سازمان خدماتی به مهندسین طراح و منتهاستند ن)آقاي دکتر محسنی مصوبه مجمع را صحیح و قابل اجرا دا5-2

ناظر ارائه نماید. 
تاکید کردند که مصوبه مجمع به راه و شهرسازي و شوراي مرکزي ارسال شده و هیچ ایرادي در این )آقاي مهندس آهوي 6-2

خصوص به سازمان واصل نشده است. ضمن اینکه در صورت رد شدن این موضوع الزم است که متمم بودجه سریعاً تهیه و به مجمع 
ارائه شود. 

تواند صرفاً در خصوص پرداختی هاي اعضاء خود تصمیم گیري نماید و )آقاي مهندس فرشته پور اشاره کردند که مجمع می7-2
تعریف هزینه براي مراجعین و مالکین در صالحیت مجمع عمومی نیست.
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خذ ابرخی از اعضاء محترم جلسه به فایل صوتی و تصویري موجود از آقاي دکتر مظاهریان مبنی بر مجاز بودن سازمان ها به ) 8-2

مهندسین در صورت تایید مجمع عمومی اشاره کردند.ز حق الزحمهدرصدي ا
)آقاي مهندس بهلول هم تاکید کردند که فایل صوتی قطعاً نمی تواند مالك عمل باشد و ابالغ کتبی در این زمینه مالك خواهد 9-2

بود. 
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 

معاونت محترم وزیر راه و شهرسازي در جلسه قرائت شد و با توجه به 25/5/97ورخ م400/67841نامه شماره مصوبه : 
اینکه این نامه هنوز به صورت رسمی به سازمان ابالغ نشده است مقرر گردید پس از ابالغ نامه در اولین جلسه هیأت 

مه مهندسین طراح و ناظر و مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم گردد و تا آن زمان هیچگونه وجهی بابت پنج درصد حق الزح
نفر).11راي موافق از 11دو در هزار مجریان ذیصالح اخذ نگردد. (


