
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   07/12/95 تاریخ جلسه:

در  	اخوانحضور جناب آقاي مهندس مقدوري و جناب آقاي دکتر -دستور از پیش نطق و سازمان رئیس گزارشدستور جلسه: 

 ارائه و فنی معاونت حوزه در اجرائی جاري هاي فرآیند بررسی- جلسه هیأت مدیره وتبادل نظر در خصوص مسائل فی مابین

  -مشهد شهر در موجود امالك به عنایت با سازمان براي جدید ساختمان موضوع طرح - حوزه این در سازي چابک پیشنهادات

 دفاتر واداره تشکیل نحوه“   نظامنامه طرح - مدیره هیأت جلسات اداره نامه آئین خصوص در  شده ارائه نظرات بندي جمع

  . الزم تصمیمات اخذ و“  نمایندگی

      جلسه : گزارش

آقاي مهندس کامران خدمت جناب آقاي مهندس مقدوري ، جناب آقاي دکتر اخوان ، جنابی آقاي در ابتداي جلسه - 1

 ارجمند خیر مقدم عرض نمودند و ضمن گرامیداشت هفته مهندس ایام سوگواري حضرتمهندس سالیانی و سایر مهمانان 

  فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفتند .

آقاي مهندس کامران گزارشی در خصوص وضعیت سازمان و عملکرد یکساله هیأت مدیره را ارائه دادند و به نکاتی در  )1-1

معاونت فنی اشاره داشتند.  خصوص وضعیت بروکراسی سازمان علی الخصوص در حورد حوزه

به جهت حذف نقشه هاي صوري  نفره استان 4آقاي مهندس کامران خواستار کمک و همراهی اعضاي محترم هیأت  )2-1

همچنین به منطقه ثامن اشاره و خواستار ورود سازمان به این حوزه شدند . شدند

در هیأت مدیره محترم اشاره و تقاضاي همراهی به جهت  96در ادامه آقاي مهندس کامران به موضوع تصویب تعرفه سال  )3-1

نفره شدند.  4تصویب سریعتر در هیأت محترم 

آقاي مهندس پور حسینی به موضوع تعداد فارغ التحصیالن رشته هاي مهندسی و پیشنهاداتی در جهت ایجاد نظارت  )4-1

استاندارد سازي  اهمیت، صدور خدمات فنی و مهندسی به جهت ایجاد اشتغال اشاره داشتند .ایشان به  مقیم کارگاهی

ضوابط و مقررات در کلیه نهادهاي مسئول و دخیل در حوزه ساخت وساز اشاره کردند ، همچنین به اهمیت تشکل هاي 

آوري اطالعات مهندسان ارائه دهنده خدمات در مهندسی و لزوم ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه هاي مختلف و لزوم جمع 

کل استان و بحث بومی سازي ضوابط اشاره داشتند. 

و لزوم بازنگري در   22آقاي دکتر مزینانی به اهمیت حذف نقشه هاي صوري ، اشتغال و کارآفرینی با تاکید بر مبحث  )5-1

.تعرفه مهندسان برق با توجه به وظائف تعریف شده جدید اشاره داشتند 

انرژي هاي مصرفی در ساختمان ، اطالعات ، مهندسی دیجیتال ،  آقاي مهندس اسدي به اهمیت بحث مانیتورینگ )6-1

ترافیک و حمل و نقل و هوشمند سازي اشاره داشتند .

نفره و تصمیمات آن ها ، گروه بین المللی هشتم  و مجمع آتی این  4آقاي مهندس حسینی مهر به اهمیت جایگاه هیأت  )7-1

حمایت جناب آقاي مهندس مقدوري از صدور خدمات فنی و مهندسی شدند . خواستار داشتند  ایشان  شرکت اشاره 

کشور و نظام مهندسی همچنین به لزوم تحت پوشش قرار گرفتن شهرکهاي صنعتی و یکسان سازي نظام فنی و اجرائی 

اشاره داشتند . 

از مصالح ظرفیت هاي مغفول مانده قانون نظام مهندسی در جهت ایجاد اشتغال و لزوم استفاده آقاي دکتر ریاضی به  )8-1

)  اشاره کردند . داره محترم راه و شهرسازي ( بر اساس قانوناستاندارد بر اساس لیست تهیه شده توسط ا

ر شهرهاي بزرگ کشور ، ایدکتر محسنی به موضوع لزوم توسعه پایدار شهر مشهد و ویژگیهاي متفاوت مشهد با س )9-1

توجه به تهدیدات شهر مشهد و مسائل از قبیل حاشیه نشینی ، از بین رفتن اراضی مرزوعی و ... اشاره کردند و خواستار 

هویت و ماهیت شهرهاي استان شدند .
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آقاي مهندس ایرانی به اهمیت استفاده از نیروي کار ماهر در صنعت ساختمان و بحث نقشه هاي صوري اشاره کردند . )10-1

در سطح شهر مشهد و لزوم تعریف متناسب پروژه مهندس توتونچی به موضوع عدم توزیع همگون جمعیت و امکانات  )11-1

و تاثیر آن بر کاهش سفرهاي درون شهري اشاره کردند  و  پیشنهاد تحویل گیري طرح هاي عمرانی  هاي بزرگ عمرانی

ندسی را ارائه دادند .ملی توسط نظام مه

اقاي آقاي دکتر اخوان به اهمیت رشته شهرسازي و جایگاه میان رشته اي آن اشاره و از حمایتهاي همه جانبه جناب  )12-1

از اجراء صحیح قانون تشکر کردند .در ادامه ایشان به سوابق طرح مگفا اشاره استاندار و جناب آقاي مهندس مقدوري 

 داشته و از آقاي مهندس مقدوري تقاضا کردند که بیانات خود را ایراد فرمایند .

و ریاست جدید سازمان آقاي مهندس مقدوري ضمن تشکر از هیأت رئیسه و رئیس قبل سازمان  براي هیأت رئیسه  )13-1

ایشان ضمن تبریک روز مهندس به وضعیت مناسب مهندسی کشور اشاره داشتند که با انضباط و آرزوي توفیق کردند.

وظائف خاص سازمان را در سه دسته  و به جهت رشد و ارتقاء  برنامه ریزي مناسب می توان شرایط بهتري هم ایجاد کرد

حمایت از تک تک آنان در حوزه هاي و خود  مسئولیت در قبال اعضاء  - 2اجراء قانون نظام مهندسی   - 1تقسیم کردند : 

.وسعه و مشارکت برابر توسعه کشور ت - 3، هویت صنفی و استفاده از قابلیتهاي آنها اشتغال 

، جلسات مشترك را در موارد اختالف نفره از جمع بندي هاي تخصصی هیأت مدیره  4ایشان ضمن اشاره به حمایت هیأت 

عدم هماهنگی و عدم همدلی  -2منافع  -1نظر مناسب داستند . ایشان چالش هاي پیش رو را به سه دسته تقسیم کردند : 

  اي آینده . دم وجود برنامه و چشم انداز روشن برع -3و انسجام  

ایشان به اهمیت پتانسیل عظیم نظام مهندسی اشاره کرده و خواستار تهیه نقشه راه براي آینده نظام مهندسی شدند.همچنین 

با اشاره به بحث صدور خدمات مهندسی و محدودیت سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی در این خصوص ، پیشنهاد 

در سازمان را ارائه دادند که تمامی نهادهاي دخیل استان می بایست از این حوزه  تشکیل معاونت صدور خدمات مهندسی

  حمایت همه جانبه داشته باشند .

ایشان به لزوم و اهمیت همکاري نظام مهندسی در بحث شهرسازي ، هوشمند سازي ، توسعه زیرساختها ، انرژي ، حمل و نقل و 

  حوزه هاي صنعتی اشاره کردند .

خواستار استفاده از قابلیت هاي نظام مهندسی توسط اداره کل راه و شهرسازي و دفتر فنی استانداري شدند . ایشان یشان ا

ضمن استقبال از تشکیل جلسه ، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترك جهت تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاري در حیطه 

  . بخش اجرائی استانداري و راه شهرسازي را ارائه دادند

صدور آقاي دکتر اخوان ضمن استقبال از پیشنهادات آقاي مهندس مقدوري ، به موضوع مسکن مهر گلبهار و عدم  )14-1

پایانکار هاي آنان اشاره داشتند که می تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد . 

کتر مظاهریان و آقاي دکتر آقاي مهندس کامران هم ضمن تشکر از حضور مهمانان ارجمند به جلسه مشترك با آقاي د )15-1

-- و–اشاره کرده و تاکید داشتند که پس از چابک سازي قانون براي سازمان  33اخوان و مشکالت ناشی از ماده 



    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   07/12/95 تاریخ جلسه:

در  	اخوانحضور جناب آقاي مهندس مقدوري و جناب آقاي دکتر -دستور از پیش نطق و سازمان رئیس گزارشدستور جلسه: 

 ارائه و فنی معاونت حوزه در اجرائی جاري هاي فرآیند بررسی- جلسه هیأت مدیره وتبادل نظر در خصوص مسائل فی مابین

  -مشهد شهر در موجود امالك به عنایت با سازمان براي جدید ساختمان موضوع طرح - حوزه این در سازي چابک پیشنهادات

 دفاتر واداره تشکیل نحوه“   نظامنامه طرح - مدیره هیأت جلسات اداره نامه آئین خصوص در  شده ارائه نظرات بندي جمع

  . الزم تصمیمات اخذ و“  نمایندگی

کوچک سازي سازمان قطعاً به حوزه هاي مغفول مانده توجه بیشتري خواهد شد . و

 4توجه به درآمد هاي سازمان در آینده در هیأت جدید در روزهاي آتی به اهمیت  2آقاي دکتر محسنی به ابالغ مبحث  )16-1

نفره اشاره کردند .

در ادامه جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از هفته گذشته ارائه دادند . ایشان به مکاتبات با مراجع و مدیران ارشد  )17-1

شاره کردند. ت روز و هفته مهندس و در پی آن جلسه با ریاست شوراي شهر ااستان جهت برگزاري جلسه به مناسب

آقاي دکتر سیفی به بحث ارائه خدمات رفاهی و اهمیت آن تا پایان سال اشاره کردند. 

خانم دکتر زنده دالن به ارجاع پروژه هاي زیر سیصد متر مربع اشاره کردند و آقاي مهندس پیراسته در ادامه اظهارات  )18-1

متر از طرح ارجاع شدند .از سیصد کمتر خانم دکتر زنده دالن خواستار معافیت پروژه هاي 

. نفره را به جهت دفاع از حقوق مهندسان معمار داشتند  4آقاي مهندس قاسمیان تقاضا حضور در جلسه کار گروه هیأت  )19-1

آقاي مهندس کامران به موضوع امور رفاهی تاکید کردند و تقاضاي ارائه پیشنهادات اعضاء  در این خصوص در جلسه  )20-1

آتی هیأت مدیره شدند. 

موضوع نقلیه سازمان مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر اعضاء محترم هیأت مدیره مهندس بهلول به پیشنهاد آقاي  -2

  قرار گرفت 

  ازمان در این خصوص ارائه دادند. سآقاي مهندس قاسمیان پیشنهاداتی مبنی بر کاهش هزینه هاي  )2- 1

  پس بررسی و تبادل نظر ، آقاي مهندس کامران تقاضاي اعالم رأي هیأت مدیره را داشتد که با اکثریت آراء مصوب شد : )2-2

ریال موافقت  3,135,300,000مصوبه : هیأت مدیره با تمدید قرارداد پیمانکار حمل و نقل ( شرکت زنگار فام شرق ) با مبلغ 

  است باطل گردد.  که داراي تناقص 30/05/1395کرد . مصوبه 

  موضوع امالك سازمان توسط آقایان مهندس کامران و مهندس بشیر مطرح و لیست امالك سازمان به جلسه ارائه شد. - 3

  رائه به مجمع شدند .اآقاي مهندس کامران خواستار بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد توسط اعضاء هیأت مدیره جهت 

  مصوب گردید : پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء محترم

       به صورت کار معین به اقایان دکتر ریاضی  76مصوبه : پیاده سازي اموال و امالك سازمان در سطح استان حسب ماده 

  و مهندس اسدي واگذار گردید .

  

  

  

  

 


