خالصه مذاکرات صورتجلسه هجدهم هيأت مديره سازمان استان تاريخ 91/01/12

خانم مهندس رادمهر درخصوص برگزاری بزرگداشت روز زن گزارش مصوری به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند .همچنین
ضمن ارائه گزارشی درخصوص همایش مالیاتی ،عنوان نمودند در همایش قبلی که درخصوص مالیات برگزار شده بود  071نفر
شرکت کرده بودند ولی در این همایش با استقبال بسیار خوب اعضای سازمان حدود سه هزار نفر حضور پیدا کرده بودند که خود
این امرباعث بروزمشکالتی شد .ایشان مطرح کردند ثبتنام آموزش نحوه نگارش دفتر درآمد وهزینه درسایت سازمان آغاز شده است
و آموزش آن نیز در سایت سازمان قرار خواهد گرفت.
آقای مهندس محمدینژاد عنوان نمودند با توجه به در پیش بودن دو رویداد مهم در عرهمه ممدیریت کشمور یکمی انتخابمات
ریاست جمهوری با رویکرد عمدتاً سیاسی و دیگری انتخابات شوراها با رویکرد تخصصی و مدیریت شهری  ،سمازمان نامام مهندسمی
ساختمان استان تهران باید در عرهه انتخابات شوراها فعال عمل نماید .ایشان همچنین مطرح نمودند سازمان ه به لحاظ همنفی و
ه باتوجه به نقشی که در قانون ذکر شده ،موظف است در این خصوص فعالیت نموده و جایگاه مناسبی در شورای اسالمی شهرهای
استان تهران بدست آورد.
آقای مهندس ترکاشوند ضمن تشکر از سرکار خان مهندس رادمهر به جهت برگزاری بزرگداشمت روز زن و هممایش مالیماتی،
اظهار داشتند باتوجه به فرمایشات مقام معا رهبمری درخصموص حماسمه سیاسمی ،قطعماً بایمد از همکماران مهنمدس سمازمان در
انتخابات شورای اسالمی شهر در سطح استان حمایت شود .ایشان همچنین عنوان نمودند باید نقش مهندسان در سمازندگی شمهرها
به اقشار جامعه اطالعرسانی شود.
آقای دکتر غفرانی نیز با تشکر از سرکار خان مهنمدس رادمهمر ،اظهمار داشمتند اگمر اعضمای سمازمان اطمینمان حاهمل کننمد
که این همایشها پُرثمر است ،مطمئناً استقبال خوبی خواهند داشت .ریاست سازمان درخصوص انتخابات شورای اسمالمی شمهر نیمز
مطرح کردند جای مهندسان دردآشنا به ساخت و ساز و ناام مهندسی در شورای شهر خالیست.
آقای مهندس جعفری عنوان نمودند جایگاه شورای شهر یک جایگاه تخصصی است که در حال حاضر از این امر بیبهمره اسمت.
اگر ناام مهندسی به عنوان یک مجموعهای که هویت تخصصی دارد این پمرم داری را در دسمت بگیمرد ،بسمیار بمه نفمع جامعمه و
مدیریت شهری است .در این حوزه اعتماد به یک مجموعه تخصصی بهتر است از اعتماد به یمک مجموعمه سیاسمی .در حمال حاضمر
کسانی وارد عرهه شورای شهر شدهاند که بر مدیریت شهری تسلط ندارند .ایشان مطرح کردند نقش سازمان هدایت جریمان لیسمت
متخصصان و معرفی افرادی که توانایی دارند ،میباشد.
آقای مهندس ترکاشوند اظهار داشتند در آموزههای دینی بسیار زیاد بر مشورت تأکید شده است .پیامبر (ص) فرمودهاند اساس
عقل بعد از ایمان به خدا مشورت است .ایشان عنوان نمودند وجود افرادی که تخصص دارند در شورای اسالمی شهر حس ممیشمود.
در انتخابات شورای شهر باید درخصوص نقشآفرینی مهندسان در اداره شهر (بدون نام بردن از آنها) اطالعرسانی شمود .بهتمر اسمت
اعضای هیأت مدیره که اطالعات جامعی در این خصوص دارند به طرق مختلف این مسائل را در جامعه مطرح کنند.
آقای مهندس گلزار مطرح کردند حمایت ما از اعضایی که بیشتر جنبه سیاسی را دنبال میکننمد جالمن نیسمت .سمازمان بایمد
از یک تفکر حمایت نماید و نقشآفرینمی مهندسمان در ممدیریت شمهری را مطمرح کنمد .ایشمان عنموان نمودنمد باتوجمه بمه اینکمه
عمده کارهای شهرداریها از جنس شهرسازی و فنی عمرانی اسمت ،اهمو ً بخمش عممدهای از جایگماه شمورای اسمالمی شمهر بایمد
از مهندسان باشد.
آقای مهندس کاظمی اظهار داشتند سازمان قطعاً باید در این خصوص نقشآفرینی کند .موضوع انتخابات شمورای شمهر را بایمد
فارغ از بحث سیاسی ببینی  .بهتر است سازمان ضمن جمعآوری یک آمار از کاندیداهای مهندس شورای اسالمی شهر ،به طمور کلمی
از ایشان حمایت نماید.

آقای مهندس هاشمی عنوان نمودند سازمان باید اهمیت موضموع انتخابمات شمورای شمهر را بمرای جامعمه مهندسمی تبیمین و
تعریف نماید .حمایت سازمان باید از نوع حمایت معنوی باشد و یکسری شاخصها را تعریف کنمد .قطعماً سمازمان نممیتوانمد از تممام
مهندسان حمایت نماید .باید شاخصها مشخص شود و افرادی که در آن مهارموب قرار میگیرند مورد حمایمت قمرار گیرنمد .ایشمان
پیشنهاد نمودند به یک کارگروه اختیار داده شود (ترجیحاً کسانی که خود کاندید نیستند) تا موضوعات مربمو بمه ایمن انتخابمات را
به طور کامل بررسی نمایند .همچنین می توان با سایر هنوف نیز ترکیبی با عنوان جامعه متخصصمین ایجماد کمرد تما بتموان نتیجمه
بهتری گرفت.
آقای مهندس ترکان اظهار داشتند به دلیل اینکه شورای اسالمی شهر ذات سیاسی دارد ،بهتر است وارد این مقولمههما نشموی .
سازمان باید از منافع هنفی حمایت کند و در انتخابات سیاست رأی میآورد نه هنف .پس بهتر است موضعگیری نشود.
آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند باید در شورای شهر طیفی از متخصصین وارد شوند .تمامی رشتهها با یک تخصمص و گمرایش
وارد این عرهه میشود و ناام مهندسی میتواند با هفت رشته و گرایش حضور فعال داشته باشد .سازمان باید با معیار و قوانینی کمه
تبیین میکند در راستای حضور فعال اعضای سازمان از کاندیداهای ناام مهندسی حمایت نماید.
آقای مهندس جعفری مطرح کردند در فضای سیاسی موجود اگر هرفاً قرار بر حمایت باشد  ،به لیست واحدی نخمواهی رسمید.
سازمان باید اعضای خود را ه برای حضور فعال در انتخابات و ه انتخاب متخصصین شایسته و آشنا با مدیریت شهر تشویق نماید.
در این عرهه باید جایگاه ناام مهندسی حفظ شود و سازمان بیتفاوت نباشد .ما نباید به دنبال انتخماب افمراد خماص باشمی و بهتمر
است شاخص ها را تعیین و بستر را برای انتخاب آگاهانه مردم فراه نمائی .
آقای مهندس قربانخانی اظهار داشتند باید از همه اعضای کاندید حمایت معنوی شود و فقط در حد کلیات آن خوب است.
آقای مهندس هاشمی عنوان نمودند در شاخص ها و کلیمت جلمن مشمارکت رأی دهنمدگان کارهمایی میتموان انجمام داد .اگمر
کارگروهی تمامی جوانن این امر را بررسی نماید بهتر است .به دلیل اینکه شورای شهر یک کار تخصصی و مدیریت شهری است کمه
نماد مهندسی دارد .در این امر اعضای هیأت مدیره حتماً باید به یک اجماع برسند و درغیر اینصورت اگر ورود پیدا نکنی بهتر است.
آقای مهندس عزیزی مطرح کردند باتوجه به اینکه سازمانها ونهادهای مختلف مانند شهرداری ها ،کانون وکال و  ...لیسمت ممی-
دهند سازمان ناام مهندسی ساختمان استان تهران نیز بهتر وارد این عرهه شود و لیست منتخمن خمود را ارائمه دهمد .ایمن هیمأت
مدیره هنفی عمل میکند .شورای شهر جایگاه مهمی است که درخصوص مسائل مه مهندسین ماننمد مماده  ،33حمقالزحممه و ...
تصمی گیری مینمایند .نگاه سازمان به این امر یک نگاه تخصصی است و باتوجه به اینکه همه اقشار در شمورای شمهر حضمور دارنمد
بهتر است نماینده مهندسین نیز حضور فعال داشته باشد .اگر سازمان فعال عمل ننماید ،اعضای سمازمان ایمراد ممیگیرنمد کمه ممرا
سازمان این فرهت مناسن را از دست داد و در این امر مه شرکت نکرد.
آقای مهندس محمدینژاد با قرائت فرازهایی از ماده  01قانون ناام مهندسی و کنترل ساختمان ،عنوان نمودنمد سمازمان بایمد
درانتخابات شورای شهر وارد شود زیرا این امر اثر مسمتقی بمر جایگماه مهندسمین در اداره شمهرها دارد .سمازمان یمک نهماد همنفی
غیردولتی است و برای اینکه برای هنف کاری انجام شود بهتر است سازمان و مهندسین در شورای شهر کرسی بدست بیاورند.
آقای مهندس ریوندی عنوان نمودند اگر از فردی حمایت شد ،مه ضمانتی وجمود دارد کمه آن فمرد در شمورای شمهر بمر علیمه
مهندسین عمل نکند.
آقای دکتر غفرانی مطرح کردند حمایت سازمان باید یک حمایت کلی باشد و ما باید اعضا را برای حضمور پررنمد در انتخابمات
ترغین کنی  .حضور مهندسان در انتخابات و کاندیدا شدن آنها به این معنا نیست حتماً از اهداف سازمان حمایت خواهنمد کمرد .مما
باید از مهندسین دردآشنا و معتقد به ناام مهندسی حمایت کنی .
آقای مهندس سمالند تأکید کردند حمایت باید از نوع حمایت معنوی باشد و حمایت مادی (هزینه کردن) بایمد مجموز مجممع
عمومی داشته باشد.

آقای دکتر جهانبخش درخواست داشتند در سایت سازمان فراخوان شود با این عنوان که اعضای سازمان موافق ورود به موضوع
حمایت سازمان از مهندسان کاندیدای شورای اسالمی شهر هستند یا خیر؟ پس از این فراخوان میتوان تصمی گیری بهتری نمود.
مصوبه  :1موضوع انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای استان تهران با اکثریت آرای حاضران دردستور کارجلسه جاری قرار گرفمت
وبا  01رأی از مجموع  01نفر حاضر در جلسه ،مقرر شد در راستای عمل به منویات مقمام معام رهبمری مبنمی بمر خلمق حماسمه
سیاسی و باتوجه به جایگاه سازمان و وظایف و اختیارات هیأت مدیره و همچنمین مهلمت باقیمانمده تما برگمزاری انتخابمات ،از کلیمه
امکانات سازمان در جهت ترغین مهندسین به مشارکت و حضور فعال در انتخابات مذکور اسمتفاده شمود .در ایمن رابطمه مقمرر شمد
کارگروهی مرکن از آقایان مهندسین/دکتر /غفرانی ،نصیری ،سمالند ،محمدینژاد ،ریونمدی و جعفمری تشمکیل و شمیوه ورود نامام
مهندسی به عرهه انتخابات شوراها را تبیین و به هیأت مدیره پیشنهاد نمایند.
***************
طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص ارائه آموزشهای اختیاری مورد نیاز به اعضای سازمان:

آقای مهندس زنگنه پیشنهاد نمودند یک کارگروهی برای آموزشهای اختیاری تعیین شود و اگر هیأت مدیره کلیات ایمن اممر را
میپذیرد ،این کارگروه ظرف مدتی مصوبهای را در این خصوص تهیه و برای تصوین به هیأت مدیره ارائه نمایمد .کمارگروه موضموع را
کامالً بررسی و جزئیات در همان کارگروه بررسی شود.
آقای مهندس جعفری ضمن تشکر از زحمات کمیته آموزش و آقای مهندس زنگنه ،باتوجمه بمه اینکمه سمازمان مجموز افمزایش
پنجاه درهد حق ناارت را دارد ،این امر می تواند بسیار برای افزایش انگیزه برای اعضای سازمانی که این آموزشها را میبیننمد مفیمد
واقع شود.
آقای مهندس سمالند با تشکر از آقای مهندس زنگنه ،تأکید کردند این امر موجن تحول بزرگمی در بخمش آمموزش مهندسمان
خواهد شد.
مصوبه  :2بند  0دستور جلسه درخصوص ارائه آموزشهای اختیاری مورد نیاز به اعضای سازمان مطمرح و بمه اتفماق آرا مقمرر شمد
کارگروهی مرکن از کمیته آموزش و دبیران گروه های تخصصی با مسؤولیت آقای مهندس زنگنه ظمرف ممدت یمک مماه نسمبت بمه
بررسی موضوع و عملیاتی شدن آن پیشنهادات زم را به هیأت مدیره ارائه نمایند.
طرح پنجمین بند دستور جلسه درخصوص گزارش پیشرفت کار اجرای ماده :33

آقای مهندس حیدریون گزارش مشروحی از نحوه پیشمرفت کمار اجمرای مماده  33بمه اعضمای هیمأت ممدیره ارائمه نمودنمد و
درخواست داشتند هیأت مدیره با برگزاری مهار همایش ارجاع کار برای کلیه مهندسین عضو سازمان برای مهار رشته موافقت نماید.

خانم مهندس رادمهر درخواست داشتند این همایشها به هورت تک رشته برگزار نشود .همچنین برای کارشناسان ماده  07به
دلیل اینکه آئیننامه جداگانه دارد ،آئیننامه مذکور برای ارجاع کار مالك عمل قرار گیرد.
آقای مهندس نصیری مطرح کردند آغاز اجرای ماده  33از تیرماه سال گذشته بود .باتوجه به وجود انتقادات بسیار ،سازمان باید
اینموضوع را به جدّ پیگیری نماید .هرمقدر در توزیع کار شفافیت باشد و موارد استثناء وجود نداشته باشد  ،حرف وحدیثهما کمتمر
خواهد شد .ضمناً بحث هزینه برگزاری همایشها در بودجه پیش بینی شده است.
مصوبه  :3بند  1دستور جلسه درخصوص گزارش پیشرفت کار اجرای ماده  33مطرح و بما اکثریمت آرای حاضمران مقمرر شمد بما
عنایت به شروع ارجاع کار مهار ناظر (عمران ،معماری ،مکانیک و برق) برای ساختمانهای با زیربنای بیش از  0111مترمربمع و لمزوم
اطالع رسانی به اعضا و آشنایی بیشتر ایشان با مبانی قانونی و فنی موضوع ،همایش ارجاع کار بمرای کلیمه مهندسمین عضمو سمازمان
توسط معاونت خدمات مهندسی و با هماهنگی گروههای تخصصی مربوطه  ،تا سقف هزینه یک میلیارد ریال (برای مهار هممایش بما
فاهله زمانی یکماهه) برگزار گردد.
جلسه در ساعت  01:01با ذکر هلوات خاتمه یافت.

