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 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری  راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 جمال میانداری مهندسآقای  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

     آقای مهندس داود علی آبادی -حسین اسکندریآقای مهندس : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 افشاریان آقای مهندس ذبیحیان.آقای مهندس شاهین فر، آقای مهندس بیات منش، آقای مهندس مدعوین: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

بخشنامه تعارض منافع و  تیماه انجام گرفته بود ارائه کردند و رعا ید 2۲العاده که در از مجمع فوق یسازمان گزارش استیجلسه ر یدر ابتدا

که در سازمان انجام گرفته است و در ادامه در خصوص  دذکر کردنی اقدامات من جمله ازسازمان  و پرسنل رهیمد ئتیبسته شدن کارتابل اعضا ه

ی فعال ساز درخواست اقدام عاجل از سوی اداره راه و شهرسازی شدند. نیساخت دفتر ابهر و شهرک مهندس یراب یاختصاص نیزم یریگیپ

رق ب انیمجر یسامانده یبرق برا هجانب سهنامه تفاهمو چهار نفره  ئتیموارد قابل طرح در ه ی،انرژ ونیسیکم یریل گ، شک ۵۳ماده  بازرسین

مناسب  عیو توز یقیمهندسان حق تیفاز ظر یو استفاده حداکثر یمسکن ملبه گزارش مسائل و مشکلات مربوط  انیرا ارائه و در پا یحاتیتوض

نمودند به طوری که در پروژه اقدام ملی از تمام ظرفیت اعضای سازمان نظام مهندسی استفاده گردد و عادلانه طیف  را درخواست اننآ نیب کار

 وسیعی از اعضا را شامل شود و تعرفه های آن نیز مانند سایر استانها در قالب سال انجام پروژه لحاظ گردد.

 :پرداختند به شرح ذیل خود یهادگاهینسبت به ارائه د زینحاضر  اعضادر ادامه 

 یدفاتر حقوق، یاقدامات انجام گرفته توسط راه و شهرساز ی،در مسکن مل یجار ندیبه فرآ ینقد عضو هیات مدیره یمهندس حامد نظر یآقا-

ابق مط یدر پروژه مسکن مل یقیاشخاص حق یهاتیعادلانه کار و استفاده از ظرف عیتفاهم نامه و توز یاجراو قانون تیارائه کرد و خواستار رعا

 ند.نظارت شد ارجاع تهیشده در کم نیتدو شنهادیپ

ه را ارائ یحاتیتوض یمسکن مل درنظارت  ندیدر خصوص فرآ شانیدر پاسخ به ا زین معاون مسکن راه و شهرسازی فر نیشاه ی مهندسآقا -

 یتر حقوقدف لیتشک یبرا نهایمنسجم استفاده شود و ا یهامیشود در قالب ت یسع یقیکردند از افراد فراخوان شده و ناظران حق دیدادند و تأک

 یه نحو بهترب دفاتراین توسط  اعضا نسبت به  مهیتعهد ب ،مستندات یآنها و نگهدار ییو پاسخگوحقوقی عملکرد دفاتر  چرا که و دگردن بیترغ

 .ردیگ یانجام م

شرق زنجان اظهار کردند کار پروژه  یدر خصوص مسائل پروژه ها زیزنجان ن غرب مسکن یطرح مل ریمد انیالله افشار بیحب ی مهندسآقا-

 شانیا در ادامه  .باشد یشده در حال انجام م فیتعر تیزنجان در چهار ساپروژه های غرب در  تیبسته شده و فعلاً فعال باًیشرق زنجان تقر یها

غ تمام که مبال میرا به کار دعوت کن ییاجرا ینظام فن تیصاحب صلاح نیمشاور میتوانیشده م ابلاغکه الان  یاکردند طبق بخشنامه عنوان

 و ارائه دادند یدر مسکن مل یکار و دفاتر حقوق تیدر خصوص گردش کارها و وضع یحاتیخواهد بود و توض یشده آنان کمتر از نظام مهندس

 حقوقی و کنترل های انجام شده در پروژه اظهار رضایت کردند. از عملکرد دفاتر
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د مویرا  ینسبت به اعضا خود را مورد انتقاد قرار دادند و مراجعات متعدد به سازمان از طرف اعضا دفاتر حقوق یعملکرد دفاتر حقوق یمهندس اسلام یآقا-

 داشاره کردن و ددفاع کردنحقیقی اعضا  حمایت ازدر جهت  یقیسازمان در خصوص استفاده از اشخاص حق شنهادیاز پدر ادامه ایشان  .گفته دانستند این

 .باشد یقابل رفع م یاداره راه و شهرساز یبوده و نگران به مهندسان ها قابل آموزش تیبه صورت وضع یدگیو رس ی مستندات پروژهساز ویآرش

 یناز اعضا را شامل شود و به کسا یعیوس فیباشد که ط یابه گونه دپروژه مسکن ملی به اعضا سازمان بای یکردند واگذار دیکتر شعبان زاده تاکآقای د-

 نماید. آنها اقدام یآموزش و سامانده یبرا زیهستند و از آنها کمک گرفته شود و سازمان ن کاریکرده و اکنون ب لیاعضا تحص نیواگذار گردد که ا

 یه نوعب صادر شود شده پروانه موقت  نیبرنامه تدوتوسط کمیته ارجاع نظارت  که  شده فراخوان یهاگروه یبرا ددادن شنهادیپ ی نیزموریمهندس ت یآقا-

 ند.حل موضوع شد یمشترک برا تهیکم لیو خواستار تشک گردداستفاده  یقیکه کمک شود از ناظران حق

به مقوله  نگاه هااست لازم  یمهندس تیبه فعال یگذارارزش یو برا شدند شیخواستار افزا ی خدمات مهندسیدکتر رحمان پور درمورد تعرفه ها یآقا-

 .را وارد کردند یآن انتقادات یاجرا وهیها و ش یحقوق دفاتر کار به عینسبت به توز شانیبهتر شود و ا مهندسی در ساخت وساز بهبود یابد و

 ی لمسکن م یهادر پروژه حقوقیدفاترپروانه دار در  کار و نحوه استفاده از اعضا  وهیش نوان کردندع رهیمد ئتیالبدل ه یعضو عل یآباد یدکتر عل یآقا-

 .ردندگ عمنتف یاز ساخت و ساز و مسکن مل یشتریب یتا اعضا دشدن یروشاجرای و خواستار تدوین نشده است  ینظامنامه خاص

و در  ه کردند ظرات طرح شده حاضرین در جلسه ارائدر پایان توضیحاتی در خصوص ن یکل محترم اداره راه و شهرساز ریمنش مد اتیمهندس ب یآقا-

 نیپروژه ها ا نیدرصد از اقشار جامعه فاقد مسکن هستند که ا ۵۲و  گرددیم نیتوسط مردم تأممالی منابع  یمسکن مل یدر پروژه هاادامه عنوان کردند 

ن ای یبرا ساخت هانهیپروژه ها کاهش هز نیحداکثر تلاش در ا تاکید کردند شانیا .مسکن خواهد شد یبها لیقشر را پوشش قرار خواهد داد و باعث تعد

شدند و عنوان جهت افزایش کیفیت ساخت وساز این پروژه ها   نیاز طرف مهندس یشدن خدمات مهندس یباشد و در ادامه خواستار واقع یم فیاقشار ضع

ر به موقع و د دیپروژه ها وجود دارد و با اتیعمل عیتسر تاز مقامات بالا جه ییباشد و فشارها یپروژه ها م نیا یریگیمسئول پ یاداره راه و شهرساز دکردن

 سازماناز باشد و  یم دیو فراخوان دفاتر جد یدفاتر حقوق یبه همکار ازیپروژه ها ن نیداده شود لذا جهت انجام کار ا لیها تحوپروژه نیلازم ا یزمان بند

 تهیکم کردند که دیتاک شانیا روابط سالمی تدوین و تعریف شود. یاز حقوق اعضاء دفاتر حقوق انتیجهت ص یدفاتر حقوق یبرا نظام مهندسی خواستند 

سط ده توفراخوان ش یقیشود تا افراد حق لیتشک یستیبه ارجاع کار نظارت با یجهت نظم دهنظام مهندسی سازمان  و یاداره راه و شهرساز نیمشترک ب

 .استفاده گردد یمل یدر پروژه ها یسازمان نظام مهندس

 راه و شهرسازی و آقایان مهندس  افشاریان و دکتر محمودی نماینده ادارهمهندس  مهندس مهدی جعفری، ذبیحیان،در این جلسه آقایان مهندس -

 انتخاب شدند.در کمیته مشترک  ه عنوان نمایندگان نظام مهندسیکاظمی راد بمهندس دلجویی و مهندس  حامدنظری،
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری 
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