خالصه مذاکرات صورتجلسه هفدهم هيأت مديره سازمان استان تاريخ 92/72/70

آقای مهندس عزیزی درخصوص موضوع رسانه و تأثیر آن در پیشبرد اهداف سازمان مطالبی را عنوان نمودند .ایشان
عنوان نمودند باید یک برنامهریزی منظم تهیه تا بخش رسانهها فعال شود و باتوجه به وجود تعداد کم نیرو در روابط عمومی،

باید روح تازه و تفکر جدیدی در روابط عمومی جاری شود .
گزارش امور جاری:

آقای دکتر غفرانی در بخش گزارش امور جاری عنوان نمودند جلسه رؤسای سازمانها در شییراز برگیزار شید و موضیوع افیزایش
 04درصدی حقالزحمه مطرح شد و باتوجیه بیه اینکیه نظیان مهندسیی اسیتانها ت ید نظیر اداره راه و شهرسیازی اسیتان هسیتند
و هیأتچهارنفره نیز درتصمیمگیری این امر دخیل هستند ،با این مبلغ افزایش مخالف بودند وموضوع همچنان درحال بررسی اسید.
همچنین درخصوص اولین همایش سازندگان که در شیراز برگزار شد مطیالبی عنیوان نمودنید و پیشینهاد نمودنید دومیین همیایش
سازندگان در استان تهران برگزار شود.
طرح دومین بند دستور جلسه درخصوص پیشنهاد تغییر شرح وظایف و ترکیب کمیته راهبردی ماده :33

آقای مهندس قربانخانی به عنوان دبیر کمیته راهبری ماده  33عنوان نمودند این کمیته نیازمند اصالح ساختاری اسد .در این
کمیته  3موضوع مطرح اسد :موضوع اول مواردی اسد که هیأت مدیره ارجاع میدهد .موضوع دون باتوجه به اینکه اجرای میاده 33
عملیاتی شده ،موضوعات و مواردی که در جریان اجرایی شدن آن به صورت موردی به این کمیته ارجاع خواهید شید .موضیوع سیون
اینکه براساس قانون نظان مهندسی میتواند پیشنهاد تغییر مب ث دون مقیررات ملیی را بیه وزارت راه و شهرسیازی ارامیه نمایید .در
کمیته بررسی صالحید سازندگان ،هر سازندهای که درخواسد گرفتن صالحید دارد مدارک خود را ارامه مییدهید تیا بیرای ایشیان
پروانه مجری صادر شود وپس از بررسی صالحید ایشان احراز می شود و عمده وظایف کمیته ارجاع کار و تجمیع خدمات مهندسیی
نیز این اسد که مسامل فنی ماده  33را پیگیریکند تا کار عملیاتی شود .حال که این امر عملیاتی شده بهتیر اسید میوارد بیه خیود
کمیته ماده  33ارجاع شود .ایشان پیشنهاد نمودند کمیته ارجاع کار و کمیته بررسی صالحید سازندگان در کمیته راهبری ماده 33
ادغان شوند و خروجی کمیته نیز با مسئولید واحد باشد .پیشنهاد دیگر اینکه در کمیته ماده  33به جای اینکیه افیراد دییده شیوند،
جایگاه تعریف شود و برای هر رشته یک جایگاه یا یک حق رأی در نظر گرفته شود .درخصوص حل مشکل بیه حید نصیار نرسییدن
این کمیته نیز پیشنهاد میشود این کمیته دو بخش باشد :افرادی که الزاماً باید در کمیته حضور داشته باشیند و سیایر اعضیا کیه در
صورت شرکد نکردن گروه دون در جلسات ،کمیته از اکثرید نیفتد .همچنین ایشان درخواسد داشتند که این کمیته به صورت یک
کمیته داممی فعالید نماید.
آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند بهتر اسد دبیران کمیتیههیای ارجیاع کیار و بررسیی صیالحید سیازندگان در ایین خصیوص
اظهارنظر نمایند .درمورد تغییر ترکیب کمیته نیز مسیر و مجرای قانونی آن باید طی شود.
آقای مهندس صدر مطرح کردند به دلیل حجم باالی کاری کمیته بررسی صالحید سازندگان بهتر اسد تصمیمگییری در ایین
خصوص به بعد از اجرای کامل ماده  33موکول شود.
آقای مهندس نصیری اظهار داشتند هیچ دستورالعملی وجود ندارد که اعضای کمیتهها حتماً باید تعداد ثابتی داشته باشد .تمان
کمیتهها براساس عالقه و تخصص بوده و شرکد در آن اختیاری اسد و با دو نفر نیز میتوان کمیتهها را برگزار کرد.
آقای مهندس جعفری مطرح کردند کمیتهها باید کاربردیتر عمل کنند و باید تغییراتی در مکانیزن و روش فعالیتهای کمیتههیا
داشته باشیم و از فرصد در اختیار بیشتر استفاده کنیم .ایشان عنوان نمودند نیاز اسد که یک مجموعه مشاورهای در این کمیتیههیا
فعالید نمایند تا مطالب پخته تر در هیأت مدیره مطرح شود .ولی تغییر ترکیب اعضای کمیتهها مطمئناً در کارها خلل ایجاد میکنید
و این به صالح نیسد.
آقای مهندس عزیزی عنوان نمودند بهتر اسد کمیته ارجاع کار درکمیته راهبری ماده  33ادغان شود زیرا از ل اظ شکل کار بیه
کمیته مذکور نزدیکتر اسد .در کمیته بررسی صالحید سازندگان شرکتهای مجری مشکالت فراوانیی دارنید و بهتیر اسید فعیال در
کمیته راهبری ماده  33ادغان نشود.

آقای مهندس قربانخانی مطرح کردند وزارت راه و شهرسازی یک دسته بندی انجان داده اسد که براساس آن صیالحید بیرای
شرکتها تعریف میکنند که این کار به عهده واحد صدور پروانه میباشد و کمیته بررسی صالحید سازندگان صرفا" کنترل میکند کیه
آیا امتیازاتی که صدور پروانه داده ص یح اسد یا خیر؟ اگر فقط ب ث کنترل باشد ایرادی ندارد .و میی توانید بیه عنیوان کیار گیروه
کمیته اصلی کارش را انجان دهد ولی ب ث مجری ،تعرفهها و دستورالعملها کار این کمیته نیسد و مربوط به کمیته ماده  33اسد.
آقای دکتر جهانبخش اظهار داشتند موضوع ماده  33یک موضوع گسترده و بسیار مهمی اسد.
یک جلسه مشترک بین سه کمیته تشکیل شود تا بتوانیم به ترکیب و تفکیک شرح وظایف مناسب برسیم .دو حوزه راهبری میاده
 33و اجرای ماده  ، 33تعریف ارتباط بین این دو و تدوین سیاستهای اجرای ماده 33
آقای مهندس ترکاشوند پیشنهاد نمودند باتوجه به اینکه نظاننامه مدونی در این خصوص وجود ندارد ،ییک نظیاننامیه تیدوین
شود سپس روی آن ب ث شود و تا زمانی که این شرح وظایف تعیین شود کار بصورت فعلی ادامه پیدا کند.
مصوبه  :1بند  2دستور جلسه درخصوص پیشنهاد تغییر شرح وظایف و ترکیب کمیته راهبری ماده 33مطیرح و بیا اکثریید آرای
حاضران مقرر شد:
1ی 1ی ضمن حفظ کمیته بررسی صالحید سازندگان ،موضوع ادغان کمیتیه ارجیاع کیار و تجمییع خیدمات مهندسیی در کمیتیه
راهبری ماده  33از طریق برگزاری جلسات مشترک دبیران کمیته مذکور با کمیته طرح و برنامه بیه ل یاظ ترکییب و شیرح وظیایف
مورد بررسی قرار گیرد.
1ی2ی حد نصار تعداد اعضا جهد رسمید و تشکیل جلسات کمیته راهبری ماده  33به  5نفر کاهش یافد.
1ی3ی به منظور غنای بیشتر تصمیمات کمیتهها ،کمیسیونها و گروههای تخصصی ،مقرر شد امکان استفاده از خدمات کارشناسیان
خبره و مشاوران ذیصالح در موضوعات تخصصی مربوطه فراهم شود.
طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص گزارش پیشرفت کار اجرای ماده :33

آقای مهندس حیدریون ضمن تبریک آغاز پروسه ارجاع کار نظارت و تشکر از حمایتهای اعضای هیأت مدیره در این خصیوص،
گییییزارش مصییییوری از رونیییید اجییییرای مییییاده  33و سییییامانه معرفییییی نییییاظران بییییه اعضییییای هیییییأت مییییدیره
ارامه نمودند.
آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند با تالش هیأت مدیره ،یکی از وظایف سازمان که معرفی ناظر اسد ت قق یافتیه اسید .ایشیان
ضمن تشکر از آقای مهندس نصیری در دوره پنجم و آقای مهندس حییدریون ،درخواسید داشیتند ایین موضیوع بسییار حسیاس و
با ریزبینی و با نظارت خیلی قوی پیگیری شود و تمامی مشکالت آسیبشناسی شود تا از بروز اشکاالت جلوگیری شود.
آقای مهندس جعفری اظهار داش تند بازخورد این اتفاق بسیار مثبد اسد و این رویکرد که سیازمان نظیان مهندسیی بیه سیوی
سیستماتیک پیش میرود بسیار خور اسد .اینکه نرنافزار این کار در چند ماه شکل گرفته بسیار جای تقدیر دارد ولی اشیکالی کیه
وجود دارد یکسری از ناظران با مالکان قبل از سال توافقاتی داشتهاند ولی در سیستم وارد نشده اسد .بیرای ایین میوارد خیاص بایید
تدبیری اندیشید .همچنین با تشکیل کمیته بررسی پروندههای خاص ،بررسی برخی از این نوع پروندهها به آن کمیته سپرده شود.
آقای مهندس حیدریون ضمن تشکر از آقایان مهندس صدر و مهندس نصیری ،عنوان نمودند در ایین زمینیه نیازمنید کمیک و
یاری تمامی اعضای هیأت مدیره هستیم.
طرح سومین بند دستور جلسه درخصوص پیشنهاد افزایش سقف ساعات کارکرد اعضا و کارشناسان شورای انتظامی:

آقای مهندس جعفری درخواسد داشتند شورای انتظامی ضمن ارامه گزارش ماهانه ،در ب ثهای کارشناسی تأمل و سیعه صیدر
بیشتری انجان دهند.
مصوبه  :2بند  3دستور جلسه درخصوص افزایش سقف ساعد کارکرد اعضا و کارشناسان شورای انتظامی مطرح و بیه اتفیاق آرای
حاضران مقرر شد سقف کارکرد مربوطه تا  144ساعد در ماه افزایش یابد.

طرح چهارمین بند دستور جلسه درخصوص پیشنهاد عدم احتساب ظرفیت مهندسین در امور خیریه و عام المنفعه:

آقای مهندس کاظمی عنوان نمودند در شهرداری شهریار برای کارهای خیریه عالوه بر اینکه وارد سهمیه نمیشد ،متیرایی هیم
به عنوان افزایش سهمیه جهد تشویق در نظر گرفته میشد.
آقای مهندس قدس مطرح کردند ابتیدا تعرییف کارهیای خیرییه بایید بیه طیور کامیل مشیخص شیود ،سیپس درخصیوص آن
تصمیمگیری شود.
آقای مهندس امیرخانی اظهار داشتند در کار نظارت لولهکشی گاز در دورههای قبل از هیأت مدیره اجازه گرفته شید کیه بیرای
جانبازان ،افراد بیبضاعد و  ...خدمات رایگان انجان شود .مرزها باید در این مورد کامل مشخص و تعیین شود.
آقای مهندس ترکان نیز ضمن اعالن مخالفد با این امر ،عنوان نمودند باید تعریف عانالمنفعه و امر خیر کامالً مشخص شود.
آقای مهندس قربانخانی اظهار داشتند در شهریار ابتدا برای خانواده شهدا تسهیالتی قرار داده شد ولی همیین امیر باعیث بیروز
خیلی از مسامل شد .از ل اظ قانونی نیز این امر ایراد دارد.
آقای مهندس ریوندی عنوان نمودند در شهرداری مواردی مانند مدارس و مساجد جزء موارد عانالمنفعه میباشد .اگر برای ایین
موارد تعریف قرار دهیم مشکل حل خواهد شد.
آقای مهندس جعفری مطرح کردند حتی اگر کاری رایگان انجان شود ،مهندس نیاظر بایید مسیامل فنیی آن را بیه طیور جیدی
نظارت نماید .ضمن اینکه موضوع خیرات باید درکمیته ای مطرح شود و در صورت بررسیی در آن کمیتیه و تأییید آن جیزء کارهیای
عانالمنفعه قرار گیرد.
آقای مهندس نصیری عنوان نمودند باید کمیتهای در این خصوص تشکیل شود و شیوهنامه مربوط به آن نیز تهیه شود.
مصوبه  :3بند  0دستور جلسه درخصوص پیشنهاد عدن احتسار ظرفید مهندسین در امور خیریه و عانالمنفعه مطرح و به ل یاظ
امکان کاهش کیفید ساخد و ساز ،مورد موافقد قرار نگرفد.
جلسه در ساعد 11با ذکر صلوات خاتمه یافد.

