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 گزارش شوراي مدیریت

 محترم جامعه مهندسان مشاور ایران ياعضا
 همکاران گرامی 
 

نماید. می از حضــور اعضــاء و همکاران محترم در این مجمع قدردانی، دهم هفدوره  رئیســههیئتیت  و شــوراي مدیر
 ستند.ت هیشوراي مدیر خصوصاًسپاسگزاریم که اعضاء محترم همواره پشتیبان و همراه منتخبین خود در ارکان جامعه 

و تقویت جایگاه مهندســان مشــاور  و  ظهم جامعه براي حفهفد تالش ارکان جامعه در آخرین ســال فعالیت شــوراي 
 اعضـاي آن در سـال گذشـته مضـاعف گشـت تا بتواند رسالت خود را در حفاظت و صیانت از کیان حرفه مهندسی در     

 بخش خصوصی پاسخگو باشد.
 

 رئیسههیئتهاي شوراي مدیریت و خالصه فعالیت
از  أثرمتروند فزاینده مشــکالت و تنگناهاي  عالوه بر ومین ســال فعالیتر ددهم دهف رئیســههیئتشــوراي مدیریت و 

مواجه بوده است. این نیز  19بیماري کووید  گیريهمهناشی از شیوع  مشکالتبا شـرایط اقتصـادي و اجرایی مملکت،   
را بکار  با درك این شرایط تالش خود  رئیسههیئتفعالیت مهندسـان مشاور سایه سنگینی افکنده و شورا و   برشـرایط  
ر برخی هایی برداشته است که داي از تنگناها گاما تعامل با نهادهاي حاکمیتی نسـبت به گشـایش و رفع پاره  گرفته و ب

 ها و اقدامات آتی نیاز دارد.موارد به نتیجه رسیده و در موارد متعددي نیز به پیگیري
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  شدهانجامهاي اقدامات و فعالیت

  ر، دکتر قریب و فا آقایان دکتر نوبخت، دکتر جهانگیري، دکتر قانعب ازجملهمکاتبه و پیگیري مستمر با مسئولین
در خصوص مسائل و مشکالت پیش آمده براي مهندسان مشاور در دوران  ربطذيهاي ها و ارگاندیگر سازمان

 شیوع ویروس کرونا 
 نفره 5گروه با حضور کار ماهفروردین 17فر در تاریخ جلسه حضوري با آقایان دکتر نوبخت و دکتر قانع                            

هاي مهندسی) و طرح درخواست جامعه مبنی بر حمایت از مهندسان مشاور براي مشکالت ( نمایندگان تشکل
 آمده پیش

 ماري، هاي معهاي مربوط به کنترل کیفیت کارهاي اجرایی مربوط به بخشپاالیش و نهایی کردن چک لیست
 اي متخصصان جوانسازه، و .....  توسط شور

 رسانی اتوماسیون اداري جامعهروزبه 
 تر نمودن صفحات مجازي جامعهفعال 
  سوزي و ...اي خودرو، آتشبیمه تکمیلی اعضاء (بیمه آسیا) و خدمات بیمه سازي اجراییانتخاب و 
 پژوهی با محوریت کمیته استراتژیکتشکیل کارگروه انجام مطالعات آینده 
 تصویب جدول تعیین ضرایب براي مهندسان  منظوربهکشور  وبودجهبرنامهاجرایی سازمان با نظام فنی  جلسه

 برداري و ژئوتکنیک فعالیت دارند مشاورانی که در زمینه نظارت، طراحی، نقشه
 کشور وبودجهبرنامههاي مستمر در خصوص اعمال نظرات جامعه در بخشنامه نظارت سازمان پیگیري 
  کشور در خصوص رفع مشکل تمدید گواهینامه صالحیت اعضاء وبودجهامهبرنمکاتبه با سازمان 
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  سازي حسندرخواست تقویت بنیه مالی مهندسان مشاور و آزاد«مکاتبه با آقاي دکتر نوبخت در خصوص                       

 »انجام کار
 برگزاري جلسات مستمر کارگروه بازنگري اساسنامه جامعه 
  آهنراهزمون آموزش نظار در حوزه راه و آنخستین برگزاري 
  جلسه پیوسته در  10در  26/02/1395برگزاري جلسه با سازمان تأمین اجتماعی و پیگیري ابالغ صورتجلسه

 درآمد و معاونت حقوقی سازمان مدیرکلسطح 
 تیفر در دو کارگروه قراردادي/ اقتصادي و بهداشبرگزاري مستمر جلسات مجازي با آقاي دکتر قانع 
  شهر استان تهران افزودهارزشامور مالیاتی  مدیرکلبرگزاري جلسه با آقاي دکتر بارگاهی  
  بخش تولید خدمات عنوانبهمکاتبه با  آقاي دکتر جهانگیري با موضوع  شناسایی مهندسان مشاور 
 هاي ا و پروژههرکتپرست با موضوع استعالم تعطیلی شمکاتبه با آقایان دکتر زالی، دکتر قانع فر و مهندس دین

 مهندس مشاور
  ر مجلس شوراي اسالمی، دکت رئیسنایبمالقات حضوري با آقایان دکتر اردکانیان وزیر نیرو، دکتر نیکزاد

 مبتالبهآقامحمدي معاونت اقتصادي بیت رهبري و مهندس اسالمی وزیر راه و شهرسازي و طرح مشکالت 
 مهندسان مشاور

  هاي مورد اختالف بین کارفرما و مشاور که از مشاوران جهت بررسی پرونده رسیدگی به عملکرد هیئتتشکیل
 شود   کشور جهت رسیدگی به جامعه ارجاع می وبودجهبرنامهطریق سازمان 

  اعضا دتمکوتاهصندوق وام  امنايهیئتو شوراي مدیریت جهت عضویت در  رئیسههیئتانتخاب نمایندگانی از 
 هاي دولتیرخواست اعالم مطالبات شرکت از کارفرمایان و ارگانمکاتبه با اعضاي جامعه و د 
  1400بررسی الیحه بودجه سال 
 
 



 گزارش به مجمع عمومی 
 

 6 

 
 
 
 
 تنامه نحوه پذیرش عضویاي مشاوران، آیینرسیدگی به عملکرد حرفه هیئتهاي: نامهبررسی و تصویب آیین  
 وراي کش، صنفی و حرفههاي مهندسیرسول به سمت دبیر در شوراي هماهنگی تشکلانتخاب آقاي دکتر آل 
 ایران ها به ساختمان جامعه مهندسان مشاورانتقال دبیرخانه شوراي هماهنگی تشکل 
 برگزاري وبینارهاي بیمه، حقوقی و قراردادي و آشنایی با قوانین مقررات 
  رانواستان تهران در حوزه تشخیص صالحیت و رسیدگی به عملکرد مشا وبودجهبرنامهتقویت همکاري با سازمان 
  هاي مالی و اعتباري مهندسان مشاورمالی و بانکی جهت جلب حمایت مؤسساتآغاز مذاکره با. 
  گانه و بناهاي 22همکاري با معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران و مشارکت در کمیته نماي مناطق

 شاخص شهرداري تهران.
  مشاوراي کردن مشکالت مهندسان رسانه منظوربهبرگزاري نشست خبري. 
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 داوري هیئتگزارش 
 هیئتتشکیل یافت و رئیس و دبیر  27/03/98با حضور رئیس محترم شوراي مدیریت روز دوشنبه  هیئتاولین جلسه 

 از سوي اعضا انتخاب شدند.
هاي زیر براي جلسه حضوري و یک جلسه غیرحضوري به ترتیب در تاریخ 10تاکنون  هیئتاز تاریخ شروع فعالیت 

 است. شدهتشکیلهاي ارجاعی پرونده ی بهرسیدگ
 درخواست مهندسین مشاور آبان  - 25/06/98 -
 دعوي شرکت پروکسین (پیمانکار) نسبت به شرکت فرآیند معماري (مشاور) – 18/09/98،  11/09/98 -
 دعوي شرکت هنزا (پیمانکار) نسبت به شرکت نقش محیط (مشاور) 30/10/14،98/11/98، 23/10/98 -
دعوي مهندسین مشاور ژرف اندیشان (مشاور) نسبت به شرکت سها صنعت آرتا  – 23/04/99 ،09/04/99 -

 (کارفرما)
دعوي شرکت بلندپایه (پیمانکار) نسبت  11/09/99و جلسه غیرحضوري  06/05/99، 23/04/99، 09/04/99 -

 به شرکت ماهر و همکاران (مشاور)
 پردازي ایران (مشاور) نسبت به شرکت سازه دعوي مشارکت فرا ساحل پرشین (پیمانکار) – 18/06/99 -
ه، اندیشان، که در مرحله کارشناسی متوقف گردیدپرونده مهندسین مشاور ژرف جزبهها رسیدگی به کلیه پرونده -

 است. صادرشده رأيو  یافتهپایان
در  براي عضویت هیئترئیس محترم شوراي مدیریت، نماینده  10/10/98همچنین بنا به درخواست مورخ  -

 هاي قصور مهندسان مشاور معرفی شد.کمیته بررسی پرونده
 

 



 گزارش به مجمع عمومی 
 

 8 

 

 

 

 

 

 داوري تجدیدنظر هیئتگزارش 

 :شدهانجام هايفعالیت رئوس
هایی اسـت که از طرف شوراي محترم مدیریت  داوري بر اسـاس پرونده  تجدیدنظر هیئتهاي فعالیتاهم وظایف و  -

 تهیئارجاع نشده، لذا  هیئتاي جهت بررسـی به این  ال گذشـته پرونده در سـ  کهازآنجاییگردد جامعه به آن ارجاع می
 همچنان این شرایط حسن و تفاهم برقرار باشد. هیئتاي برگزار ننموده است. امیدواریم تا پایان مأموریت مذکور جلسه
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 بخش دوم 
 تخصصی به مجمع عمومی هايگروه گزارش 

 
 بندرسازي.  
  ونقلحملترافیک و. 
 گاز و نفت انتقال طوطخ 
 آهن.راه و راه 
  تأسیسات شهري ـ سدسازي ـ منابع آب) هايگروه(رسته آب. 
  ژئوتکنیک 
 سازه. 
 شهرسازي. 
 فرودگاه. 
  ،و ژئوفیزیک شناسیزمینمعادن. 
 معماري. 
 مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی. 
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 بندرسازي گروه
ال در جامعه مهندسان مشاور ایران پس از برگزاري انتخابات هاي تخصصی فععنوان یکی از گروهگروه بندرسازي، به

 برنمود و  98ماه طور رسمی از اردیبهشت، مبادرت به تشکیل جلسات خود به97ماه شوراي مدیریت هفدهم در بهمن
                             ماز دوره قبل را در دستور کار خود قرار داد. الز شدهریزيبرنامهبرنامه کاري مدون، پیگیري اقدامات  اساس

ان محترم قبلی، نمایندگ شدهانجامهاي ریزيرغم شیوع پاندمی کرونا و اثرگذاري آن بر کلیه امور و برنامهبهبه ذکر است؛ 
ند. صورت آنالین برگزار نمودبندي تعریفی، جلسات گروه را بدون وقفه و بهگروه با اتخاذ تدابیر الزم در چارچوب زمان

-ها، رویکردهاي اتخاذي، دستورالعمل؛ سیاستگذارياشتراكاعضاي گروه در به  مؤثرزم به توضیح است که مشارکت ال
ا براي هبا کارفرمایان و سایر ذینفعان پروژه يفکرهمها و مقررات داخلی در دوران کرونا سبب گردید تا امکان ها، رویه
صورت پذیرد که  1399سال نخست  يهاها در ماهشرکت تیتداوم فعالو  يکار يهاطیکرونا در مح پاندومیمقابله با 
و مهم بوده است. متعاقب این اقدامات،  مؤثرها و امنیت ذهنی خانواده ایشان سالمتی همکاران شرکت تأمینقطعاً در 

حران اشی از این بهاي مضاعف نها براي رفع معضالت و جبران هزینهرایزنی و پیگیري از کارفرمایان و مسئوالن پروژه
 نیز انجام گردید.

هاي تعیین صالحیت شده در تخصص باشند که با توجه به تعداد کل شرکتشرکت می 18اعضاي گروه در حال حاضر 
در عضویت جامعه مهندسان مشاور  شدهاشارهدرصد از مهندسین مشاور در تخصص  34 بربالغشرکت)  52بندرسازي (

                    هاي تعیین صالحیت شده جهت عضویت در جامعه، یکی از راهبردهاي گروهرکتباشند. جذب سایر شایران می
 باشد.سازي میبندر

جلسه توسط اعضاي محترم گروه بوده است  15ماه گذشته که در  قالب تشکیل  15طی  شدهانجاماهم موارد و اقدامات 
 شود.ذیل تقدیم می شرح به
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ین تراصلیعنوان با معاونان و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردي (به -ماهانه- ايتشکیل جلسات دوره -1
 کارفرماي حوزه دریا) در قالب کارگروه همکاري مشترك ـ کارگروه تعامل ـ 

مابین گروه بندرسازي و سازمان بنادر و دریانوردي که زیربناي آن در این اقدام در انسجام بخشیدن به تعامالت فی
 زمانمدتبوده است و طی  موردتوجهترین اقدامات گروه عنوان یکی از اصلیه شانزدهم شکل گرفت، بهدور

ترین اهداف این ، جلسات خود را داشته است. از اصلیشدهریزيبرنامهاز دوره هفدهم مطابق با روال  شدهسپري
عضو،  هايمسیر ارائه خدمات شرکت کارگروه، پیگیري مباحث صنفی و تالش بر رفع موانع و مشکالت موجود در

اندیشی مستقیم با کارفرما بوده است. ها در تعامل و همهاي شرکتو مشارکت در بهبود امور مرتبط با فعالیت
ر هاي تخصصی جامعه قراعنوان یک الگوي آزمون شده در دستور کار سایر گروهشود این رویکرد، بهپیشنهاد می

به  شدهعنوانجامعه در امور تخصصی با کلیه کارفرمایان اصلی برقرار گردد. اهم موارد  گیرد تا امکان ایجاد تعامل
 باشد؛شرح ذیل می
 ا همنظور واگذاري مناسب کارها به شرکتارائه پیشنهادات کاربردي به سازمان بنادر و دریانوردي به

 ها انجام شود.پروژه اي که از ظرفیت مهندسان مشاور تعیین صالحیت شده براي واگذاريگونهبه
 ها در مناقصات و جلوگیري از ایجاد تالش نمایندگان گروه بر ایجاد شرایط مناسب رقابت شرکت

 شکاف در مناقصات و اثرگذاري نادرست بر قیمت واقعی انجام کارها.
  تالش و پیگیري تدوین ضوابط و معیارهاي مناسب براي برگزاري مناقصات و تهیه اسناد مناقصه

 ها را در بر نداشته باشد.دارد که صرفاً طیف مشخصی از شرکتاستان
 

بندي شده به هاي عضو گروه و ارائه نظرات جمعهاي شرکاي شرکتروزرسانی جدول تخصصبررسی و به -2
 شوراي مدیریت.
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 هاآزادسازي سپرده بیمه پروژه -3

ي عضو در طول مدت ارائه خدمات (بازه زمانی هاقراردادهاي شرکت عمرانی غیربا توجه به عدم آزادسازي سپرده بیمه 
هاي مؤثري انجام شد و نهایتاً با ابالغ معاون مهندسی سازمان بنادر و دریانوردي مقرر شد تا قرارداد)، پیگیري و رایزنی

قراردادها فراهم شود. این مهم، کمک شایانی  عمرانی غیرهاي عضو، امکان آزادسازي سهم بیمه با درخواست شرکت
 نماید.(در شرایط اقتصادي فعلی کشور) فراهم می موردنیازر فراهم نمودن جریان نقدینگی د

 
 هاي مهندس مشاورانتخاب نوع تضامین توسط شرکت -4

امه نسازمان بنادر و دریانوردي (در تهران و بنادر مختلف) صرفاً ارائه ضمانت ربطذيو واحدهاي  حسابیذي کهازآنجایی
و  از نظام فنی شدهانجامنمودند، طی مذاکرات متعدد و استعالم مطالبه می موردقبولنامه ضمانت عنوانبهبانکی را 

امه تضمین ناجرایی کشور (توسط کارگروه)، ابالغیه الزم جهت پذیرش سفته و یا هر نوع از تضامین دیگر مندرج در آئین
 فت.بر اساس نظر تضمین دهنده صورت پذیر وزیرانهیئتمعامالت دولتی 

 
 پیگیري براي ایجاد امکان صدور خدمات فنی و مهندسی -5

ورت صهاي عضو گروه، و بر اساس رویکرد اتخاذي سازمان بنادر و دریانوردي، جلساتی بهمترتب با درخواست شرکت
مشترك با حضور نمایندگان گروه با معاونت دیپلماسی اقتصادي وزارت امور خارجه تشکیل گردید و تالش و اهتمام 

هاي گروه بندرسازي ضاعفی در راستاي صدور خدمات فنی و مهندسی و شناسایی و ایجاد بازار هدف براي شرکتم
ه جامعه محترم رئیس هیئت، از شدهانجامصورت پذیرفت. متعاقب با شروع تشکیل جلسات، ضمن ارائه گزارش اقدامات 

 هايارائه بسته توانمندي ضرورتبه. با توجه سازي انجام شددرخواست همراهی کمیته صدور خدمات با گروه بندر
هاي عضو گروه بندرسازي به مسئوالن طرف خارجی، به پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردي، مقرر شد اطالعات شرکت
هاي اعضاء تهیه و در اختیار سازمان قرار گیرد. گروه ضمن تحقق این مهم، از شوراي مدیریت شده از توانمنديتجمیع
بندي موضوع، امکان تهیه هاي تخصصی را درخواست نمود تا پس از جمعاقدامی مشابه توسط هر یک از گروه انجام

 هاي عضو جامعه باشد، صورت پذیرد.میزان تجارب و توانمندي شرکت کنندهبیانمدرکی جامع که 
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 ICOPMASبرگزاري همایش  -6

بنادر و دریانوردي همکاري داشته است. در خصوص  هاي تخصصی با سازمانگروه در برگزاري رویدادها و همایش
زمانی با پاندمی هم دلیل به) برگزار شود، 1399که مقرر گردیده بود در آذرماه امسال ( ICOPMASبرگزاري همایش 

 کرونا، زمان برگزاري به تعویق افتاده است.
 

 تهیه فهارس بهاي کارهاي دریایی -7

              م رغکارهاي دریایی علی بهايفهرستمان بنادر و دریانوردي و جامعه، تهیه مابین سازمتعاقب با امضاء قرارداد فی
                  شدهمعرفیها و تنگناهاي مالی که انجام قرارداد حاضر به همراه داشته است، توسط نمایندگان کلیه محدودیت

گردید و در زمان نگارش گزارش حاضر، پیشرفتی  شرکت و با راهبري یکی از اعضاء) با جدیت کامل دنبال 3گروه (
م هاي مستقیم و غیرمستقیرغم تحمیل هزینهعنوان یک حرکت جمعی علیمحقق گردیده است. این اقدام به %95 بربالغ

 هاي عضو جامعه در دستور کار قرار گرفت. منظور ابراز توان فنی و مهندسی شرکتکننده، بههاي مشارکتبه شرکت
 

 هاي ساحلی و دریاییروه ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی سازهکارگ -8

کارگروه، کلیات گزارش  12/07/99معرفی نماینده جهت همکاري با کارگروه از سوي گروه انجام شد. در جلسه مورخ 
کام حمورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر است ا "تهیه راهنماي تدوین ضوابط و مقررات مناطق ساحلی"هاي فعالیت

 کشور دریافت گردد. وبودجهبرنامهاعضاي کمیته از سازمان 
 

 PIANCعضویت در  -9

 PIANCها مبادرت به انجام عضویت (و یا تمدید عضویت خود) در در گروه، شرکت شدهانجامدر هماهنگی داخلی 
 .اندداشتهروزه نمودند و مترتب با آن، حضور فعال در مباحث مرتبط و شرکت در همایش یک
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 برگزاري انتخابات داخلی کارگروه تعاملـ 10

نظر به اتمام دوره فعالیت نمایندگان گروه در کارگروه همکاري مشترك ـ کارگروه تعامل ـ انتخابات داخلی در گروه 
اي به سازمان بنادر و دریانوردي معرفی شدند و فرآیند صدور مجدد احکام برگزار شد. اعضاي منتخب گروه طی نامه

 پیگیري قرار گرفت و انجام شد.مورد 
 

 ونقلحملرسته ـ 11

اي؛ هها، گروههاي تخصصی جامعه و تائید اعضاي گروهمابین  نمایندگان سایر گروهنظر به هماهنگی و تعامل فی
 نمودند. ونقلحملآهن، ترافیک و فرودگاه مبادرت به تشکیل رسته بندرسازي، راه و راه

 
 ا در جامعههمشارکت با سایر واحدـ 12

هاي متبوع خود اهتمام الزم بر مشارکت حداکثري در اعضاي گروه با مشارکت فعال خود و یا معرفی نماینده از شرکت
ریزي، اجرا و هاي؛ عضویت، برنامههاي جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. عضویت در کمیتهسایر واحدها و کمیته

 الزحمه، والزحمه، صدور خدمات فنی و مهندسی، حقرجاع کار، تعامل، حقپایش استراتژیک، تشخیص صالحیت و ا
 اقدامات صنفی اعضاي گروه بوده است. ازجملههاي تخصصی، عضویت در دیگر گروه
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 ونقلترافیک و حمل گروه
 :شدهانجام هايفعالیت رئوس

  و لجستیک و صنایع وابسته ونقلحملدر نمایشگاه  آهنراهحضور در غرفه مشترك به همراه گروه راه و 
  در جامعه مهندسان مشاور ایران ونقلحملافزایش تعداد اعضاي گروه ترافیک و 
  آهن، فرودگاه و بندرسازيراه و راه هايگروهبه همراه  ونقلحملتشکیل رسته 
 و آرا  800نامه  برگزاري جلسات مشترك تهیه و تدوین و اصالح آیین 
    و ترافیک جامع  ونقلحملهاي هاي برگزاري برخی مناقصات مانند طرحنامهدمات و شیوهبررسـی اسـناد شـرح خ

 شهرها و تذکر کتبی به شهرداري و شوراي شهر مربوطه در خصوص نواقص مربوطه
  هايسیاستجامعه مهندسان مشاور ایران و مرکز توسعه و  مابینفینامه تفاهمهاي ها و پتانسیلفرصـت  بررسـی 

 ونقلحملبراي مهندسان مشاور ترافیک و ت راه و شهرسازي ریزي و مدیریت منابع وزارعاونت برنامهراهبردي م
  سنجی ترافیکیالزام شهرداري تهران به انجام مطالعات عارضه "پیرامون مصوبه  نظرتبادلبررسی و"  
 ایران و چین ساله 25 هاي جامعهاي مرتبط با عملیاتی کردن برنامه همکاريها و پروژهتهیه فهرست طرح 
    و شـرایط عمومی همســان قراردادهاي خدمات مشاوره   نامهموافقتبررسـی و تهیه پیشـنهادات مرتبط با تغییرات

 بندي ویژه جامعه به کمیته ارجاع کار و تشخصی صالحیت و رتبه ارائهجهت 
  در  دسان مشاور ترافیکمرتبط با مهن مسائلشناسی مشکالت و اندیشـی در خصوص آسیب برگزاري جلسـات هم

 ایام شیوع کرونا
  ف مثل مختل هايســازمانو  هاارگانو ترافیک با  ونقلحملتهیه و تنظیم مکاتبات مرتبط با رفع مشــکالت گروه

 و .... وبودجهبرنامهو ترافیک تهران، سازمان  ونقلحملوزارت کشور، سازمان 
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 خطوط انتقال نفت و گاز گروه 

 
  1399وه در سال ارش اقدامات گرگز 

                     مهیا نگردید، 1399بیماري کرونا امکان برگزاري جلسه حضوري گروه در سال ناشی از  هايیتمحدود رغمبه
 .برگزار شدمجازي و در بستر اسکایپ  طوربهگروه در جریان بوده و جلسات عموماً  هايیتفعال

 :باشدیموارد زیر به شرح م اتخاذشدهاهم اقدامات و تصمیمات 
 1399گروه نفت و گاز براي سال  الزحمهحقتعیین  -
 1400گروه نفت و گاز براي سال  الزحمهحقتعیین  -
 .اعضاء جهت تأمین اجتماعی هايیتفعالین و تعیین درصد مکانیکی یبهمکاري در ت -
 .عك مهندسی مرجیق لیست مدارسته به وزارت نفت جهت بررسی و تدقمختلف واب يهاکارگروهمشارکت در  -
 .مهندسی و ساخت نفت و گاز يهاشرکتمرتبط نظیر انجمن  يهاانجمنهمکاري و مشارکت با سایر  -

ECCA  صنفی هايیتفعالجهت همگرایی در. 
 .مناقصات دولتی نامهینآئو  یروزرسانبهمشارکت در  -
 .بررسی و اعالم نظرات در خصوص اصالح اساسنامه جامعه -
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 هنآراهگروه راه و 
      مجازي تشکیل گردیده است)  با حضور اعضا و  صـورت بهتشـکیل هفده جلسـه شـوراي گروه (اغلب جلسـات

 هاي مهندسی مشاور  بحث و بررسی پیرامون موضوعات روز شرکت
 آهن با شوراي مدیریت و ریاست محترم شوراي مدیریت جامعه مهندسان برگزاري جلسه شوراي گروه راه و راه

 06/10/1399اریخ مشاور ایران در ت
  اي هآهن مبنی بر استفاده از افزودنیابالغ مصـوبه شوراي فنی شرکت ساخت به اعضاي محترم گروه راه و راه

در مناطق بســیار ســرد و بسیار گرم و داراي مصالح هاي توسـط شـرکت پلیمري تیس در پروژه   تولیدشـده قیر 
 سیلیسی

 ن (وبینار) توسط جامعه مهندسان مشاور ایران به کارفرمایان برگزاري سـمینار و رویدادهاي آنالی  رسـانی اطالع
 کشور و وزارت راه و شهرسازي ونقلحملشرکت ساخت و توسعه زیربناهاي  ازجمله

 مواد افزودنی  خصـوص  در اظهارنظرRRP     ونقلحملو ارسـال مراتب به شـرکت سـاخت و توسعه زیربناهاي 
 کشور

    مدیران محترم شـرکت ســاخت و توسعه   ازجملهاز کارفرمایان مجازي  صـورت بهدرخواسـت برگزاري جلسـات
 کشور ونقلحملزیربناهاي 

 مجازي و حضــوري به  صــورتبههاي آموزشـی مدول یک مهندســی ارزش  اعالم آمادگی جهت برگزاري دوره
 نقلوحملمهندسی ارزش شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي  هايپیمانمدیرکل محترم دفتر مدیریت پروژه و 

 ورکش
    در شوراي عالی فنی و 773(نشریه شماره  اجراشدهبررسـی دسـتورالعمل رسیدگی به مشخصات فنی عملیات (

 امور زیربنایی وزارت راه و شهرسازي قبل از اجرایی شدن آن
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  ــرکت برافزودن(جناب آقاي دکتر نهاوندیان) مبنی  جمهوررئیسدرخواســت از معاون محترم اقتصــادي هاي ش

 از شیوع ویروس کرونا دیدهآسیباث به فهرست مشاغل حوزه صنعت احد
   پیرامون  سازيراهو اعالم خالصه نظرات مهندسین مشاور فعال در حوزه  سازيراهکالن  بهايفهرستبررسـی

 کشور وبودجهبرنامهبه ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان  سازيراهفهرست بهاء کالن 
   هاي راهبردي وزارت راه و رگزاري وبینارهاي تخصـصـی به مرکز توسعه و سیاست  ب درزمینهپیشـنهاد همکاري

 شهرسازي
 اخذ مجوزها و ضـوابط دسـت و پاگیر و تسـهیل و تسریع صدور مجوزهاي ضروري در     خصـوص  در اظهارنظر

 جملهازکشور  ونقلحملهاي حوزه خدمات مشاوره مهندسی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي زمینه فعالیت
 نامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مشاوران در مناقصاتحذف ارائه گواهی

 ها سازي پروژهارزش و بهینه مهندسینظامدستورالعمل  خصوص دربندي و ارسـال نظرات اعضـاي جامعه   جمع
 کشور ونقلحملبه شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 

  اعالم نظرات تجمیع شــده اعضاي جامعه مهندسان مشاور راجع به دستورالعمل  بندي وبرگزاري جلسـات جمع
 )773(نشریه شماره  اجراشدهرسیدگی به مشخصات فنی عملیات 

  هاي آسفالت تولید شرکت پلیمري تیس به دبیر محترم شوراي فنی و استفاده از افزودنی خصوص دراعالم نظر
 کشور ونقلحملاخت و توسعه زیربناهاي دفتر مشارکت و جذب سرمایه شرکت س مدیرکل

    به 773(نشریه  اجراشدهدستورالعمل رسیدگی به مشخصات فنی عملیات  خصـوص  درارسـال نظرات اعضـاء (
 کشور ونقلحملشوراي فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 

  ــاور ایران جهت تهیه ــان مش ــتمعرفی نمایندگان جامعه مهندس ــاکالن راه بهايفهرس زمان محترم آهن به س
 کشور وبودجهبرنامه

     به شرکت  ســازيراهکالن   بهايفهرســتاعالم نظرات اعضـاي جامعه مهندسـین مشـاور ایران در خصــوص
 کشور ونقلحملساخت و توسعه زیربناهاي  
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 الزحمه مطالعات طرح راه و هاي حقتعرفه خصوص درآهن آوري نظرات اعضاي گروه راه و راهو جمع نظرتبادل

 کشور وبودجهبرنامهآهن و اعالم مراتب به سازمان محترم راه

   برگزاري جلسـات متعدد، بررسی و نهایتاً درخواست تعویق در اجراي دستورالعمل رسیدگی به مشخصات فنی و
هاي شوراي هماهنگی تشکل 17/04/99الف مورخ -8196نامه شماره  اساس بر) 773(نشریه  اجراشدهعملیات 

جامعه مهندسان مشاور ایران  20/04/98مورخ  1764/160/98اي کشور و نامه شماره فهمهندسـی صنفی و حر 
 کشور وبودجهبرنامهاز ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان 

  هاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي و هاي مهندسـی ارزش به مرکز توسعه و سیاست پیشـنهاد برگزاري دوره
هاي آموزشـی سـطح یک، سطح دو و سطح سه مهندسی ارزش و همچنین دوره   رسـال برنامه آموزشـی دوره  ا

 جامع مدول یک مهندسی ارزش
  هاي پروژه ناظران سربرداري و مقدمات الزم جهت برگزاري آزمون مهندسـان ناظر، نقشه  پیگیريهماهنگی و

ایران به ســازمان ســنجش آموزش کشــور و اجراي  آهن و معرفی نمایندگان جامعه مهندســان مشــاورراه و راه
 کشور ونقلحملآزمون فوق با هماهنگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 

  درصدي مدت اولیه قراردادهاي مطالعات  50مذاکره با شوراي محترم فنی شرکت ساخت و اخذ مصوبه افزایش
 اند.که در اثر شیوع ویروس کرونا دچار تأخیر شده

  773ره (ضابطه شما اجراشدهت بررسی دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات شـرکت در جلسا (
 راجع به ضابطه مذکور اظهارنظرکشور و  وبودجهبرنامهدر سازمان  30/03/99و  23/03/99هاي در تاریخ

 هايطرح ناظران سربرداران و ارائه گزارش برگزاري آزمون جامع و طرح پیشنهاد آموزشی مهندسان ناظر، نقشه 
 ربطذيآهن به جامعه مهندسان مشاور ایران و سایر مبادي راه و راه

  800هاي ایران (ضابطه شماره مقررات ملی راه خصوص دراعالم نظرات اعضاي جامعه مهندسان مشاور ایران (
 کشور ونقلحملشرکت ساخت و توسعه زیربناهاي  هايطرحبه مدیرکل محترم دفتر فنی و بررسی 
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  پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران جهت شرکت در کمیته راهبردي و تصویب اسناد
 کشور وبودجهبرنامهبه سازمان و 

  راه و  هايطرح ناظران سرو  برداراننقشهنحوه ادامه طرح جامع ارزیابی مهندسان ناظر،  خصوص درهماهنگی
 کشور ونقلحملزیربناهاي  آهن با شرکت ساخت و توسعهراه

 
   کیفیت و مشخصات فنی عملیات  دستورالعملارسـال نظرات اعضاي جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص

 کشور ونقلحمل) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 773(ضابطه شماره  اجراشده
 ري اسالمی ایران که آهن جمهومهندسـی مشاور طرف قرارداد با شرکت راه  هايشـرکت بندي مشـکالت  جمع

آهن (جناب آقاي دکتر رســولی) و معاونین با مدیرعامل محترم شــرکت راه 30/07/99در جلســه  هاآنبرخی از 
 آهن جمهوري اسالمی ایرانمحترم ایشان عنوان گردید بود و اعالم نتایج به شرکت راه

  شدهتهیهآهن (زحمه مطالعات راه و راهالنویس دستورالعمل نحوه محاسبه حقدر پیش مؤثراستعالم پارامترهاي 
 کشور) وبودجهبرنامهتوسط سازمان محترم 

  هن آمحترم مرکز توسعه، آموزش و فناوري شرکت راه مدیرکلپیشنهاد همکاري در زمینه آموزش و فناوري به
 آهناهبا مدیرعامل محترم شرکت ر 18/08/99در جلسه مورخ  شدهمطرحجمهوري اسالمی ایران پیرو موارد 

 بازرسان جامعه مهندسان مشاور ایران هیئتآهن جهت عضویت در معرفی کاندیداي گروه راه و راه 
 يوزارت راه و شهرساز يراهبرد هاياستیبا مرکز توسعه و س يهمکار نامهتفاهم يامضا 
 زي و هاي جامعه مهندسـان مشـاور ایران و تشـریح مشخصات بسترهاي پیشرفته آموزش مجا   اعالم توانمندي

 ورکش ونقلحملهاي آموزشی به شوراي فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حضوري جهت برگزاري دوره
      ــهرســازي به مراکز توســعه و ــنهاد ارائه خدمات راهبردي آموزش و مهندســی ارزش در وزارت راه و ش پیش

 شهرسازي وهاي راهبردي وزارت راه سیاست
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 ــا جمع ــوص درآوري نظرات اعضـ ــابطـه  نوپیش خصـ ــی راه  800-1یس ضـ هاي (بخش معیـارهاي مهندسـ

ــهريبرون ــازمان ش ــور و اعالم مراتب به  وبودجهبرنامه) س ــی  فنی ومحترم دفتر  مدیرکلکش  هايطرحبررس
 کشور ونقلحملهاي شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي راه
   ه سازي سامانجهت پیادهکشور  ونقلحملهماهنگی جهت اسـتفاده از سرور شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي

 ناظرین سربرداران و ارزشیابی مهندسان ناظر، نقشه
 هاي آموزشــی طرح جامعه ارزیابی هماهنگی و اعالم برنامه پیشــنهادي و ســوابق اســاتید جهت برگزاري دوره

 کشور ونقلحملمهندسان ناظر به شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 
  مشاور و  10/08/99مهندسـی به کشــور افغانستان پیرو جلسه مورخ  براي صـدور خدمات فنی و   آمادگیاعالم

 ویژه هايطرحنماینده محترم وزیر راه و شهرسازي در امور توسعه زیربنایی و 
 محترم  مدیرکلو شرکت در جلسات مربوطه با  هاراهراستنحوه روسـازي شـانه سمت    خصـوص  در اظهارنظر

 کشور ونقلحملاخت و توسعه زیربناهاي هاي شرکت سهاي راهدفتر فنی و بررسی طرح
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 تأسیسات شهري ـ سدسازي ـ منابع آب) هايگروه(رسته آب 
 1398-99خالصه عملکرد و ارزیابی آن در سال 

 :حضور وجلسات  -الف 
است.  برگزارشدهمجازي  صورتبهجلسه  وچهاربیستحضوري و بیش از  صورتبهجلسه  22تعداد جلسات : حدود 

 نفر در هر جلسه است. 16حضور اعضا :  متوسط
جناب مهندس رامینه و جناب  -جناب مهندس غفاري شیروان -مشاورین محترم رسته :  جناب مهندس فرهادي 

 دکتر عسکري
  گروه تخصصی منابع آب   گروه تخصصی سدسازي  گروه تخصصی تأسیسات شهري    

 آقاي مهندس برخوردار -1               س اسالمیآقاي مهند -1               اللهیآقاي مهندس آیت -1
 آقاي مهندس احمد جعفري  -2   وارزآقاي مهندس حاج -2   آقاي مهندس افراز -2
 آقاي مهندس رضایی -3   آقاي دکتر ستایش -3  آقاي مهندس پوراشرف     -3
 آقاي مهندس لیالبی -4   آقاي مهندس شمشیرساز -4  آقاي مهندس ربوبی -4
 آقاي مهندس مداح -5   آقاي مهندس شهبازي -5  آباديقره آقاي مهندس -5
 آقاي مهندس مریدنژاد -6   آقاي مهندس فریدنی -6   آقاي مهندس کیافر -6
 آقاي مهندس همتی -7   آقاي مهندس مستوفی -7  آقاي مهندس مسگرپور -7

 

 زیر است :  قراربهاهم اقدامات مشترك سه گروه تخصصی  
 ه:جامعتشکیالت  ام درونهمکاري،هماهنگی و اقد -

ــازمانی با ارکان جامعه و نهادهاي    - ــخص، برقراري ارتباط مؤثر س ــبرد کارهاي برنامه زمانی مش پیگیري پیش
  .مرتبط خارج جامعه
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 زیر : رقرابهو ارسال و پیگیري  نامهریزي مالقات حضوري و رساندن صداي مشاوران به مسئوالن با تهیه برنامه -
 محترم مجلس شوراي اسالمی رئیسنایب –نیکزاد جناب آقاي مهندس  -
 وزیر نیرو –جناب آقاي دکتر ارکانیان  -
 گانهسهمعاون ریس جمهور و دبیر مجمع اقتصادي قواي  -انیدکتر نهاوندي آقاجناب  -
 عضو شوراي تشخیص مصلحت نظام -يآقامحمد يآقاجناب  -
 معاون وزیر – یمهندس خامسي آقاجناب    -
 آب و آبفا مدیرعامل  – نبازمهندس جا يآقاجناب  -
 مدیریت منابع آب و مشاور وزیر نیرو مدیرعامل مقامقائم –ي حاج رسولیها آقاجناب  -
 معاونت شرکت آب و فاضالب –جناب آقاي پاکرو   -
 جناب آقاي مهندس نیکزاد ا نایب ریس محترم مجلس شوراي اسالمی -
 یاجتماع تأمینسازمان بیمه و  –ی مهندس اشراق يآقاجناب  -
  حراناز ب رفتبرونبرنامه جامع  شبردیجامعه در پ یتخصص يهاتهیرسته و کم يهابر نقش کارگروه يمرور -
 هاي تخصصی با حضور فعال در کمیته هاو نحوه برخورد با آن مهیمسائل، مشکالت ب -
یریت دکه یکی از محورهاي اصــلی پیگیري بوده و پیشــنهاد مکتوبی به شــوراي ممســئله مطالبات مشــاوران  -

 است. شدهارائه
 محترم رئیسههیئتگیري در مورد پیامدهاي کرونا و ارائه راهکار به نویس موضعتهیه پیش -
 رهایپذبیآس ستیامکان ورود به ل يکرونا برا يریگمیتصم يهاتهیجامعه در کم ندگانیخواست حضور نمادر -
و  نیبا مسئول يجلسـات حضـور   يبا برقرار هانامه مؤثرتر يریگیپ يبرا رئیسـه هیئتاز جویی چاره درخواسـت  -

 جامعه . شدهگرفتههمچنین دادخواهی از طریق دیوان عدالت از طریق فرد یا افراد مجرب و به خدمت 
اســاســی و در صــورت لزوم برگزاري کنفرانس    جوییچارهپیگیري از طریق شــوراي محترم مدیریت براي  -

 گیريصمیممطبوعاتی و رساندن صداي مشاوران به مسئوالن ت
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هاي عضو  و پیگیري حل حضـور نمایندگان شـورا در جهت حل مشــکالت بیمه و مالیات و مطالبات شرکت    -

 مسائل و مشکالت بیمه و مالیات در تعامل با وزارت کار و اجتماعی
عضـو که توسـط سـازمان برنامه به جامعه ارجاع شده بود که رسیدگی آن با     هايشـرکت چندین مورد پرونده  -

 ل جلسات حضوري و مجازي جامعه انجام و دفاعیات الزم صورت گرفت .تشکی
 همایش انتقال آب خزر به سمنان تدارکات و برگزاري -
بررسـی عناوین ضـوابط، استانداردها و پیشنهادات در جهت استقرار نظام فنی و اجرائی و اقدامات الزم براي     -

 هاي عضوشرکت مؤثرگیري ارتباط
هاي ها در مورد طرحو پیگیري تمامنیمههاي ت و حضــور مشــاوران در انجام طرحبررســی چگونگی  مشــارک -

 هاي وزارت نیرو  با طرح ارتباط درآب  تمامنیمه
 پیگیري محورهاي پیشنهادي شوراي مدیریت توسط اعضا رسته   -
 هاي مهندسی و ...فدراسیون آب، تشکل ازجملهتعامل شوراي آب(جامعه) با نهادهایی  -
جهت  االجراالزمبخشی از موارد  سپاريبرونه حجم مسائل و مشکالت موجود رسته، و عدم امکان با توجه ب -

از کارها) به جهت محدودیت مالی جامعه، با تعدیل برنامه، امور جاري با  گیرينتیجهاســـاســـی  حلراهاقدام (
 شودهاي داخلی رسته پیگیري میتشکیل کارگروه

براي نشــســت مدیران ارشــد، جهت  تشــریح شــرایط موجود مشــاوران و  اقدامات گســترده کارگروه تعامل  -
 اي  هاي ضروري در سطح ملی و حرفهخواسته

پیگیري مطالبات انباشـته مشـاوران و پیگیري حل مشــکل نقدینگی و پرداخت  مطالبات مشاوران در وزارت    -
 نیرو و جهاد کشاورزي

ات بینی اصالحهاي اجرایی در مورد پیشطریق دستگاه ها و پیگیري ازها در مورد پرداختاقدامات و پیگیري  -
 هاالزحمهمنصفانه در ضرایب حق

 99با توجه قانون بودجه  آبمشاور  هايشرکتاز بحران فروپاشی حرفه و  رفتبرون مدتمیانراهکارهاي  -
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  جامعه یرونیب اتهمکاري ، هماهنگی و اقدام

ســـط نمایندگان شـــوراي آب و با هماهنگی اعضـــاي محترم زیر تو مالقاتجویی حل مشـــکالت جاري با چاره -
 رئیسههیئت

 بعدي هايپیگیريو  جمهورریاستمالقات با معاون اجرائی   -
 بعدي هايپیگیريکشور  وبودجهبرنامهمالقات با رئیس سازمان    -
 بعدي هايپیگیريمالقات با وزیر نیرو و معاونین  -
 بعدي هايیريپیگمالقات با معاون وزیر در آب و آبفا و  -
 هاي مطالعاتی  جلسه با جناب آقاي پاکروح با محوریت موضوع اوراق خزانه و طرح -
 پیگیري حضوري از طریق مدیران ستادي وزارت نیرو در مورد اوراق و پذیرفته شدن موارد توسط ایشان   -
 حترم مجلسمحل مجلس شوراي اسالمی  و مالقات و مذاکره نائب رئیس م در حضورهماهنگی در تدارکات  -
 و مشاور هايشرکت براي تسهیالتی و وکارکسببحران در  مورد درجلسـات مشـترك با جناب آقاي آقامحمدي    -

 .دهند در پرداخت مطالبات انجام جامعه به توانندمی ایشان که هاییکمک
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 ژئوتکنیک گروه 
ار هاي متعدد، اقدام به برگزاري سمینسهطی سال گذشته، گروه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح جامعه، ضمن برگزاري جل

با همکاري انجمن مهندسان ژئوتکنیک ایران و تعدادي از استادان  29/03/98بهسازي زمین نمود. این سمینار در روز 
 آورد. هم گردمند را عالقه 200نظر توانست نزدیک به مندان صاحبو حرفه

 پیگیري شده:  ، مباحث زیر مطرح وبرگزارشدههاي همچنین طی جلسه
  به  98 آذرماهبا همکاري انجمن مهندسان ژئوتکنیک که نهایتاً در  98تهیه و تدوین تعرفه ژئوتکنیک براي سال

ها تا حد امکان مطابق با شرایط زمان خود ابالغ ارجاع شد. در این تعرفه، قیمت منظوربه وبودجهبرنامهسازمان 
) تعرفه مزبور در شوراي عالی فنی در دست بررسی است 99 مهرماهاضر (اند. در حال حشده روزآوريبهبازنگري و 
 رود تا پایان همین ماه ابالغ گردد.و انتظار می

 هاي دستی و مکانیکی در قراردادهاي خدمات مشاوره در رشته ژئوتکنیک ضرایب پیشنهادي براي تفکیک نسبت
از طریق اداره کل درآمد حق بیمه در  اکنونهم) که 26/02/95بندي اولیه (مورخ قرار گرفت و جمع نظرتبادلمورد 

شود که ضرایب منطقی و مناسبی براي این قراردادها و تفکیک دستی/ پیگیري می همچناندست بازنگري است 
 مکانیکی صورت گیرد.

  شد برگزار 09/07/99مشارکت فعال در انتخابات انجمن مهندسان ژئوتکنیک که مجمع نوبت دوم آن در تاریخ . 
 خصات هاي الزم درباره تعداد و مشنامه جدید تشخیص صالحیت و بازنگرينویس آئیننظر درباره پیشبحث و تبادل

 افراد واجد صالحیت.
 یکارایتواند هاي جدیدي که میو همچنین نگرش هاآنهاي محلی، صالحیت مذاکره و گفتگو درباره آزمایشگاه 

 را افزایش دهد. هاآن
 راي تربیت ناظر در رشته ژئوتکنیک، جامعه برنامه آموزشی داشته باشد و مراتب را با سازمان پیشنهاد شد ب

 هماهنگ کند. وبودجهبرنامه
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 سازه گروه
 : باشدمیبه شرح زیر  1399شوراي گروه سازه در سال  هايفعالیتاهم 

با تشکیل جلسات ماهانه در سال  این شورا "الزحمهحق"و  "دانش و فن" هايکمیتهشوراي گروه سازه با همکاري 
 گردیده است: نائلخود ادامه داده و به دستاوردهاي زیر  هايفعالیتنیز به  1399
وراي ش هايگیريتصمیمانعکاس نظرات شورا در شوراي مدیریت جامعه توسط نماینده گروه و مشارکت در  -1

 مدیریت.
ه از طرف شوراي مدیریت دوره هفدهم و پیشنهاد مشارکت نماینده گروه در کارگروه بازنگري اساسنامه جامع -2

 تغییرات به شوراي مدیریت.
مناسب جهت برگزاري  هايدورهتخصصی سازه و تائید  هايدورههمکاري با کمیته آموزش جامعه در بررسی  -3

 از طرف جامعه. 
ج در رسته ساختمان جامعه (بر اساس روش درصدي مندر هايگروهدر  الزحمهحقتعیین روش محاسبه  -4

) مهالزححقکشور و پیشنهاد رابطه دقیق ریاضی جهت ضریب کاهش  وبودجهبرنامهسازمان  هايبخشنامه
 تأسیساتمرتبط معماري، شهرسازي و  هايگروهجامعه بعد از تائید  1400و ارائه جهت درج در سالنماي 

 ساختمان.
در مقررات  شدهتعریفي شرایط محیطی بر مبناASCE/SEI 7-16  نامهآئینالحاقیه "تدوین و انتشار کتاب  -5

به  02/07/1399.  این کتاب  با همکاري شرکت نو اندیش ساختمان تدوین و در تاریخ "ملی کشور ایران
 زیور چاپ آراسته گردیده و در اختیار واحد انتشارات جامعه قرار گرفت.

 به شرح زیر: بیرونی هايسازمانو  هاکمیسیونجامعه و  هايکمیتهحضور و مشارکت در  -6
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 آقاي مهندس اشتري -

و کمیته تعامل جامعه در رابطه با  الزحمهحقنماینده شوراي گروه تخصصی سازه و عضو کمیته  عنوانبه 
مربوطه در  هايکمیسیوندر جلسات  1400و بودجه  هاپروژهمالی  تأمینخصوصی در -مشارکت عمومی

 .اندهداشتمجلس شوراي اسالمی و اتاق بازرگانی شرکت 
 آقاي دکتر تمیمی -

نماینده شوراي تخصصی سازه جامعه در کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت در سازمان مدیریت  عنوانبه
 .اندداشتهاستان تهران شرکت 

  ايزهرهآقاي دکتر  -
ات غیر ساختمانی)، مرکز تحقیق هايسازهایران (کارگروه  2800مشارکت در تدوین ویرایش پنجم استاندارد 

 راه،مسکن و شهرسازي.
 آقاي دکتر صانعی نژاد  -

 جامعه. ايحرفهدر شوراي اخالق  ايحرفهراهبري و مدیریت کمیته آموزش اخالق 
 آقاي مهندس واعظی  -

ایران  2800مشارکت در تدوین ویرایش پنجم فصل نهم مقررات ملی ساختمان و ویرایش پنجم استاندارد 
 ، مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازي.غیر ساختمانی) هايسازه(کارگروه 

 داوري جامعه. تجدیدنظرعضویت در هیئت 
 آقاي مهندس هنربخش -

 جداسازي"و  "ايسازهاجزاي غیر " هايکارگروهایران ( 2800مشارکت در تدوین ویرایش پنجم استاندارد 
 )، مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازي."و میراگرها ايلرزه

 عه. دبیر هیئت داوري جام
 داخلی رسیدگی به عملکرد مشاوران در جامعه. نامهآئینمشارکت در تدوین 

 بازرس انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان.
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 شهرسازي گروه
 به اقدامات زیر اشاره نمود:  توانمیدر شرح عملکرد گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور ایران 

شوراي گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور ایران گروه  ؛ آقاي مهندس واحدي عضو28/5/99در تاریخ  -
 شرکت در جامعه مراسم روز جهانی شهرسازي معرفی گردید. منظوربهشهرسازي 

،  نتایج در اختیار  معاونت هاآنتصویب  يدورهشهري و علل تطویل  هايطرح؛ با بررسی 30/6/99در تاریخ   -
ندس صادق مالواجرد) ارائه گردید. در این گزارش؛ دالیل و نکاتی محترم وزیر راه و شهرسازي (سرکار خانم مه

 به شرح زیر تشریح گردید: 
  تعدد مراجع  چنینهمعلت طویل، مراحل متعدد بررسی طرح و  تریناصلیجامع  هايطرحدر

                   کمیته فنی چنینهمنظرخواهی است که مشتمل بر اداره کل راه و شهرسازي، شهرداري و 
راهاي اخیر شو هايسال. ضمن آنکه در گرداندمیاست که فرایند تصویب  طرح را طوالنی  شورایعالی

ب براي تصوی بایستمیو طرح بعد از تائید شوراهاي شهر  اندگردیدهشهر نیز به این روند افزوده 
 اقدام شود.  هاآن
  کنندهبتصوی شورایعالیقانون تنها از دیگر دالیل تطویل، عدم توجه به این مهم است که مطابق با 

 طرح است و سایر مراجع حق ارائه نظر در خصوص طرح دارند. 
  شهرداري، شوراي  نظراعمالاست اما همچنان لزوم  ترکوتاهتفصیلی؛ روند  هايطرحدر خصوص

 . کندمی ترطوالنیروند را  5شهر، کمیته فنی کمیسیون ماده 
  مداخله و اعمال قدرت بزرگ مالکان، از  تبعبهکه طرح  گرددیمتطویل تائید و تصویب طرح سبب

 محتوا خالی گردد. 
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 هاستطرح کنندگانبررسیشهري؛ مسائل ناشی از  هايطرحمسائل  ازجمله : 

هستند که با توجه به تغییرات صورت  هاطرح کنندهبررسی 5عضو در کمیسیون ماده  5در طرح تفصیلی  -یک
 است.  تجدیدنظرنیازمند  هاآنهرها، حضور گرفته در ساختار ش

عضو که  6مرتبط به شهرسازي و  کامالًعضو  5معاون وزیر، عضو شورایعالی هستند که  11در طرح جامع  -دو
مامی اعضا ت اظهارنظرارتباطی نداشته باشند.  اصالً توانندمی موردنظرشهر  برحسبکمتر مرتبط هستند و برخی 

 ن روند بررسی اثرگذار باشد. در طوالنی شد تواندمی
  با ساختار اجتماعی و  هاآنبه موضوع استانداردها اشاره نمود که منطقی نبودن  توانمیاز دیگر مسائل موجود

 و فقر را به دنبال داشته است.  نشینیحاشیهکالبدي حاکم بر جامعه شهري، مشکالتی چون 
 شهرسازي، عاملی است که تطویل  تناقض بین بخشی بودن نظام کشور و میان بخشی بودن 

ه ب ازآنجاکهشهري میان بخشی است اما  هايطرحکه  ايگونهبهتوسعه شهري را به دنبال داشته است.  هايطرح
هر مغایر با طرح ش ايبرنامه تواندمیمیان بخشی نیست، لذا هر بخش  هايطرحلحاظ قانونی، اجباري در پیروي از 

 داشته باشد. 
  درصد به اخذ جریمه در  70که بیش از  گیردمیطویل تهیه و بررسی طرح، تخلفات زیادي صورت ت يدورهدر

به عامل دیگري در جهت  درواقع، شودمیاعطا  هاشهرداريبه  جرائم. چون این گرددمیمنجر  100کمیسیون ماده 
 . شودمیبه تطویل دوره تهیه و بررسی منجر  هاشهرداريتمایل 

و شهرهاي جدید و مسکن اجتماعی و  هاشهركنسل نوین  "؛ نتایج حاصل از بررسی موضوع 16/7/99در تاریخ   −
در اختیار وزیر محترم راه و شهرسازي(جناب آقاي مهندس اسالمی)، قرار گرفت. اشکاالت اصلی  "درآمد کم هايگروه

 گردیده است:  بنديطبقهشکست شهرهاي جدید به شرح زیر 
 زمین صورت پذیرفته است.  تأمینسهولت  اساس برمتقاضیان  موردنیازبه مکان  توجه جايبه یابیمکان •
 ، بدون اینکه به متقاضیان بالفعل توجه نمایند. اندبودهبه دنبال خلق متقاضی  شدهساختهشهرهاي جدید  •
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ه هایی کاز استاندارد وريبهرهاست، این در حالی است که  قرارگرفتهاستانداردهاي شهرهاي متوسط مدنظر  •

 واقع گردد.  مؤثرتر توانستمیخرید  باقدرتمتقاضیان واقعی 
 و احداث گردیده است.  ریزيبرنامهشهري که توسط دولت  عنوانبهبر مفهوم شهر جدید  تأکید •
 ید. عمل نما مؤثردر موفقیت شهرهاي جدید  تواندمیکامل در راستاي تقاضاي قابل تحقق مردم  گراییواقع •

 يدورهدر  هاشهرداريضرورت تدوین روشی براي کنترل و هدایت اقدامات  "؛ گزارشی تحت عنوان18/8/99در تاریخ   −
، به معاونت شهرسازي و معماري (سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد) ارائه "جامع و تفصیلی جدید هايطرحتهیه 

 گردید. نکات کلیدي در این متن به شرح زیر ارائه گردیده است: 
تفصیلی پیش از تهیه و تصویب طرح جدید، چند پیشنهاد  هايطرحبه ابهامات موجود در خصوص استناد به  با توجه •

 مدنظر قرار گیرد:  تواندمی
اول: تهیه یک نقشه و برنامه همراه اسناد طرح جامع که طرح تفصیلی موجود را در مناطقی راکد کند و یا تغییر 

 دهد. 
طرح جامع ( با مشاور دیگري) را به نظارت بر تحقق  کنندهتهیهکه مشاور  12پ تی قرارداد 6دوم: ابالغ پیوست 

 طرح بگمارد و تمام اقدامات شهرداري را زیر نظر بگیرد. 
سوم: انعقاد سریع قرارداد تهیه طرح تفصیلی جدید و سپردن این وظیفه نیز همراه به وظایف تهیه طرح جامع به 

 . گیردمیت این امر صور عمالًهمان مشاور که 
 بوده و براي  ترمعقولدوم و سوم  حلراهبا توجه به تفاوت مقیاس دو طرح جامع و تفصیلی،  •

 منعقد گردد.  توأمانسوم مناسب است قرارداد طرح جامع و تفصیلی  حلراه
 ؛ پیشنهادات زیر قابل ترسیم است:شدهارائه هايحلراهدر خصوص  •

طرح تفصیلی موجود را بررسی نموده و مناطق و مسیر معابري  هاينقشهامع، مشاور طرح جامع به همراه طرح ج -یک
 را که براي تحقق طرح تفصیلی بعدي باید فریز باشد را مشخص نماید. 
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              با انعقاد قرارداد با مشاور براي تهیه طرح تفصیلی جدید و یا نظارت بر تحقق طرح آن مشاور موظف -دوم
طرح  هايتفاوتو مورد به مورد برحسب  واردشدهمراحل صدور پروانه و اقدامات شهرداري  که در تمام شودمی

 جامع جدید با تفصیلی جاري اخذ تصمیم نموده و موارد را در طرح تفصیلی جدید منعکس نماید. 
رت راه و وزا هايطرحنظارت به تحقق طرح را از طریق دفتر نظارت بر  تواندمی 6انعقاد قرارداد پیوست  -سوم

 شهرسازي میسر نماید. 
 99شهرساز برگزیده و پیشکسوت سال  عنوانبه؛  انتخاب جناب آقاي مهندس سادات نیا؛ 27/8/99در تاریخ  −

 از سوي دبیرخانه روز جهانی شهرسازي گرامی داشته شد. 
 م کمیسیوناصالحیه ضوابط احداث بنا در شهر تهران به ریاست محتر واحدهماده؛  03/9/99در تاریخ   −

در  واحدهمادهشهرسازي و معماري شوراي اسالمی شهر تهران(جناب آقاي دکتر ساالري) ارائه گردید. این 
معماري و پاسخ به تمایالت و سالیق بهره وران  هايطرحبه  بخشیتنوع، وسازساختراستاي ارتقاي کیفیت 

 از ابنیه به شرح زیر پیشنهاد گردید: 
در مکانی که براي سطح اشغال در نظر  هاپهنهل بنا در شهر تهران در تمام : حوزه اشغاواحدهماده •

 لهوسیبه. سطح اشغال بنا ( که در محدوده حوزه اشغال بنا آزادانه گیردمیکماکان قرار  شدهگرفته
و براي جبران این کاهش، تعداد طبقات (در چارچوب  یافتهکاهش، ده درصد گیردمیطراح بنا شکل 

 . شودمیاز براي هر زمین) یک طبقه اضافه تراکم مج
تبصره: در طرح ابنیه هماهنگی با ابنیه مجاور( که مترادف با همسانی نیست) ضرورت دارد در گزارش 

 قرار گیرد.   موردبررسیو مشابه دیگر مفاد ضوابط  شدهارائه هاطرحتوجیهی 
 اي دکتر حناچی نیز ارسال گردید. به حضور شهردار محترم تهران، آق 8/9/99این ماده در تاریخ 

 محترم دفتر  مدیرکلبه شرح زیر به  17/9/99؛  مباحث مطروحه در جلسه مورخ 30/9/99در تاریخ   −
 توسعه و عمران(جناب آقاي دکتر کاظمیان) ارائه گردید. هايطرحشهري و  ریزيطرح
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 در نظام شهرسازي مدتمیانو تصمیم سازي بلندمدت و  گیريتصمیم •
در نظام شهرسازي عبارتند از تهیه و تدوین نظام شهرسازي  مدتمیانو تصمیم سازي بلندمدت و  گیريتصمیم •

، سازيجهانیتوسعه و عمران با رویکردهاي مشارکت مردم،  هايطرحایران، بازنگري در شرح خدمات تهیه 
فوق، هوشمندسازي فرایند  هايرحطتهیه  هايالزحمهحقرویکردهاي نوین، بوم گرایی و ... تدوین و تدقیق 

 و ...  هاطرحتهیه، تصویب و ابالغ 
که آن پیشنهاداتی در خصوص موارد مغفول مانده در شرح خدمات تیپ  مدتکوتاهعاجل و فوري و  گیريتصمیم •

 ارائه گردید:  12
 یرد. ناموفق در تهیه طرح در اختیار جامعه قرار گ هايانتخابفهرست مهندسان مشاور در  -اول
 . ربطذي هايدستگاهاز طریق ابالغ بخشنامه به  12شرح خدمات تیپ  6انجام خدمات پیوست  سازيفعال -دوم
الزم را جهت نظارت به تحقق طرح در اختیار  هايگزارش تواندمیگروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور  -سوم

 اه و شهرسازي قرار دهد. روزارت 
وق ف هايطرحی و جامع با رویکرد بازآفرینی شهري در سامانه مناقصات و تهیه تفصیل هايطرححذف مناقصات  •

 تا زمان تصویب و ابالغ شرح خدمات جدید.  12براساس تیپ 
تصویب و  رغمعلیجامع و تفصیلی که براساس اطالعات مهندسان مشاور  هايطرح الزحمهحقدستور پرداخت  •

 است.  نشدهپرداختمربوطه  الزحمهحقابالغ هنوز 
توسعه شهري تهران از  هايطرحو پایش  راهبري نهاد؛  انتصاب جناب دکتر نوذر پور به ریاست 30/9/99در تاریخ   −

 همفکري و همراهی گرامی داشته شد.  هرگونهبر اعالم آمادگی جهت  تأکیدسوي جامعه با 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي(جناب ؛ نکاتی در خصوص برنامه احداث مسکن به معاونت مسکن و 10/10/99در تاریخ  −

 آقاي دکتر محمودزاده) اعالم گردید که اهم آن به شرح زیر ارائه گردیده است: 
) وجود متقاضی (موجود) و 1به  توانمیآن  ازجملهمسکن و موفقیت آن به عوامل مختلفی مرتبط است که  تأمین •

 ) خلق متقاضی جدید اشاره نمود. 2



 گزارش به مجمع عمومی 
 

 34 

 
 
 شناسایی شوند که از گروه جمعیتی هستند بایستمیجدید  هايسکونتگاه مخاطبان و متقاضیان •

 کار ، شاغالن شهرهاي بزرگ و متوسط و یا متقاضیان اشکال جدید سکونت شهري)  وجويجست( مهاجران در 
و یا جاذب به  زااشتغال) ایجاد مراکز 1متکی بر روش مطلوبی صورت پذیرد:  بایستمیخلق متقاضی مسکن  •

 . العادهفوقبا مطلوبیت  هاییمکان) یافتن 2گردشگري، تفریحی، ورزشی و غیره و ...  ازجملهدیگر علل 
) در روستاهاي 1کار در شهرهاي بزرگ و متوسط حائز است:  وجويجستتبیین محل سکونت مهاجران در  •

) ایجاد اسکان 2ضروري از خدمات  برداريبهرهبه محل کار و یا  ترکوتاهشهرها براي دسترسی هرچه  جوارهم
 کافی و خدمات.  تأسیساتغیررسمی در اراضی نامطلوب و بدون 

 د. حائز اهمیت باش تواندمیبر ناتوانی شهرهاي جدید در جذب جمعیت  تأکیداز تجارب گذشته با  برداريبهره •
توسعه  هايرحط) مطالعه 1موفق عمل نمایند:  توانندمیجدید چگونه  هايسکونتگاهتوجه به این مهم که  •

) 3شهرهاي جدید؛  هايگونهنوین و خالقانه براي  هايطرح) دعوت بخش خصوصی، براي ارائه 2شهرها؛ 
براي متقاضیان موجود و عدم راندن بخش زیادي از متقاضیان واقعی براي جست و کار به  هاسکونتگاهایجاد 

 حاشیه شهرها. 
 حترمم دبیر، به هاارگانرادیویی و دیگر حرایم  هايایستگاهی حریم امنیت؛ نکاتی در خصوص 16/10/99در تاریخ  −

 شوراي عالی شهرسازي و معماري(سرکار خانم مهندس مالواجرد) ارائه شد: 
، در خصوص حرایم امنیتی رادیویی و تلویزیونی و لزوم صداوسیماسازمان  ازجملهمختلف  هايارگانالزم است   •

 داشته باشد.  تريبیشگري و بررسی شهري، بازن هايطرحدر  هاآنرعایت 
 هايگروه، با واحدها و ايحرفهافزایش ارتباطات بین صنفی و  باهدفزمانی، اعضا؛  يبازهالزم به ذکر است در این 

مدیریت سازمان  چنینهمشهرسازي و طراحی شهري انجمن صنفی و  هايگروهو  مدیرههیئت ازجملهمختلف 
ازي شوراي شهرس هايکمیته. مضاف بر آنکه شرکت در جلسات اندداشته فکريهمملی و کشور جلسات تعا مهندسینظام
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شوراي عالی شهرسازي و معماري از دیگر  5شهر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات کمیته فنی ماده 
 اقدامات اعضا بوده است. 

 

 فرودگاه گروه
اي کشور و هالمللی و بنابراین درآمد شرکت فرودگاهبین در سالی که گذشت و با توجه به افت شدید پروازهاي داخلی و

توسعه و چه در بخش احداث با افت شدید تعداد و  بخش درهاي فرودگاهی چه هاي اصلی، پروژههمچنین فرودگاه
هاي مهندسان مشاور که هاي فعال در این زمینه را مانند سایر تخصصاند. این موضوع شرکتبودجه مواجه بوده

                             گردد، بسیار تحت تأثیر قرار داده است.هاي عمومی تعریف میایشان منحصراً با بودجه موردنظرهاي پروژه
ظرات ن آوريجمعها، تالش گردید تا با هاي عمومی جامعه مهندسان مشاور براي حل مسائل کلیه شرکتعالوه بر تالش

رفرمایان اصلی گروه تخصصی فرودگاه در جهت مسائل خاص این گروه هاي عضو و تشکیل جلساتی با کاشرکت
هایی انجام گیرد که متأسفانه تاکنون به دالیل متعدد پیشرفت قابل قبولی در این زمینه حاصل نشده است. امید حرکت

گیري از همه اشیهاي دولتی کارفرمایی و تغییر شرایط نآن مدیریت مجموعه تبعبهرو در دولت و است با تغییرات پیش
 ه بار نشیند.ها بتري براي کار فراهم آید و با مشارکت اعضاء گروه، تالشالمللی، شرایط مناسبهاي بینبیماري و تحریم
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 و ژئوفیزیک شناسیزمینمعادن،  گروه
  شدهتعیینحرکت بر مبناي برنامه 

جامعه مهندسان مشاور ایران در نیمه نخست سال جاري شناسی و ژئوفیزیک هاي گروه معادن، زمینفعالیت طورکلیبه
                    لدلی بهها تحت تأثیر شیوع گسترده ویروس کرونا قرار داشت و با توجه به عدم حضور اعضا همانند سایر گروه

نظرات هز نقط، تالش گردید تا بیشترین بهره اشدهابالغهاي بهداشتی گذاري اجتماعی و رعایت دستورالعملفاصله
در فضاي مجازي برده شود. براي رسیدن به اهداف بهترین روش حرکت بر  شدهتعییناعضاي گروه در نیل به اهداف 

 موقعبهسانی رنقشه راه قرار گرفت و کوشش گردید در مسیري شفاف و با اطالع عنوانبهبود که  شدهتعیینمبناي برنامه 
گروه ادامه یابد. در این  جلويروبهها) حرکت یتدبندي (به دلیل محدوبرنامه زمانولو کندتر از  گامبهگامبه اعضا، 
 موارد مذکور دانست. ازجملهتوان هاي زیر را میخالصه فعالیت طوربهخصوص 

 

 اي؛هاي حرفهارتباط و تعامل بیشتر بین اعضا و با کارفرمایان در زمینه 
                         گذاري اجتماعی و رونا در کشور، فاصلهدر این خصوص و علیرغم شیوع گسترده ویروس ک •

فزار امجازي و در بستر نرم صورتبهبهداشتی و پزشکی تالش گردید جلسات گروه تخصصی  هايمحدودیت
Skype سال جاري (که تقریباً تمام ماه به دلیل  ماهفروردینالسابق ادامه یابد. نیکبختانه غیر از کمافی
 ویژهبه بحثقابلو موارد  شد برگزارها جلسات گروه هاي ستاد ملی کرونا تعطیل بود) در سایر ماهبخشنامه

  WhatsAppاعضا قرار گرفت. عالوه بر این، در گروه  نظرتبادلو  موردبحثنظرات شوراي مدیریت نقطه
ام هایی که باید به انجفعالیت گروه و نیز نتایج جلساتصورتو  هانامهدعوتها، نیز مطالب، نامه شدهساخته

 رسید به اطالع کلیه اعضا رسانده شد. می
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یا در دست انجام نقش  شدهانجامهاي از فعالیت هاآنهاي جامعه در مطلع بودن حضور اعضا در کمیته ازآنجاکه •
کمیته عضویت،  ازجملههاي مختلف جامعه موظف در کمیته صورتبهمهمی را بر عهده داشت، تعدادي از اعضا 

فیدیک، صدور خدمات و بیمه و مالیات به عضویت درآمدند و در حد قابل قبولی در جلسات مربوط حضور یافتند. 
ی و بررس موردبحثها در جلسات عمومی گروه هاي کمیتهبدیهی است نتایج و دستاوردهاي حاصل از فعالیت

 قرار گرفتند.
 
)، IMIDROر شرکت توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (در خصوص ارتباط با کارفرمایان اصلی نظی •

)، سازمان NICICO)، شرکت ملی صنایع مس ایران (IMPASCOمواد معدنی ایران ( تولید وشرکت تهیه 
معدن ایران نیز  مهندسینظام)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و GSIو اکتشافات معدنی کشور ( شناسیزمین

 هانآ) در جلسات ربطذيوه در شوراي مدیریت همراه با اعضایی منتخب (متناسب با سازمان عموماً نماینده گر
 زیر برشمرد. صورتبهتوان ترین اهداف این جلسات را میحضور یافتند. عمده

  شناسی و جلب حمایت کارفرمایان پایه عملیات اکتشاف و زمین بهايفهرستتعریف و شناساندن
اکثر  موردتوجهبشدت  بهافهرستکشور (این  وبودجهبرنامهسازمان جهت مصوب نمودن آن در 

یان عالوه بر حمایت ضمنی از تهیه آن توسط گروه ماتمامی کارفر اکنونهمکارفرمایان قرار گرفت و 
از سوي جامعه به سازمان  بهافهرستو ژئوفیزیک جامعه درخواست دارند تا این  شناسیزمینمعادن، 

 و با پیگیري جامعه به تصویب برسد).برنامه ارائه شود 
 زنی در خصوص ضرایب تعدیل در قراردادهاي سال جاريبحث و چانه 
  هاي زیر نظر وزارت صنعت، یکنواخت در مجموعه صورتبهبرگزاري مناقصات  خصوص درمذاکره

ان نکه جلسات مربوط به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد ولی ادامه مذاکرات همچ تجارت ومعدن 
 تداوم دارد.

  توسط  دهشارائهبه استفاده از الگوهاي  هاآنتبیین قراردادهاي تیپ فیدیک براي کارفرمایان و ترغیب
هاي که براي شرکت گونههمانهاي داخلی فیدیک در قراردادهاي خدمات مشاوره براي شرکت

 گیرد.قرار می مورداستفادهخارجی 
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  اعضا هايتوانمنديتوسعه دانش و 

هاي آموزشی یرغم شیوع گسترده کرونا در شش ماه نخست سال جاري که موجب گردید دورهعل •
اي وبینارهاي تغییر رویکرده ویژهبهکامل ملغی گردند، حضور در وبینارهاي گوناگون  طوربهتقریباً 

ی سانردر دستور کار اعضا قرار داده شد و با اطالع ازآنپسشیوع ویروس کرونا و  دوران درمدیریتی 
 هاي مجازي صورت پذیرفت. حضور اعضاي عالقمند در این دوره موقعبه

بزرگترین  عنوانبه، برگزاري جلسات متعددي با نمایندگان ایمیدرو شدهانجامهاي مهم یکی دیگر از فعالیت •
ي هامشاور عضو جامعه در زمینه هايشرکتتوانمند ساختن  منظوربهبنگاه و کارفرماي معدنی کشور 

اساس مقرر شد طی جلساتی با حضور نمایندگان شوراي گروه از  بر این .و زیرساختی بود افزاريرمن
معدنی در خصوص ارائه تسهیالت بدون  هايفعالیتدر ایمیدرو و صندوق بیمه  ربطذيجامعه، مسئولین 

ها به ) و نیز تجهیز شرکتOriginalافزارهاي تخصصی اصلی (جهت تأمین نرم بهرهکمبهره یا 
هاي ، تبلتGPSهاي صحرایی نظیر جهت فعالیت موردنیازخودروهاي صحرایی، انواع وسایل و تجهیزات 

هاي ژئوفیزیک و نیز تأمین و انواع تجهیزات برداشت بردارينقشههاي ویژه برداشت صحرایی، دوربین
اي در اختیار مشاوران عضو جامعه قرار گیرد. زمان اولین بودجه درنهایتشود و  گیريتصمیممحل کار 

 نشست آن نیز تعیین گردیده است.
 

 شناسی و اکتشافپایه زمین بهايفهرستکردن  روزبه 
شناسی و اکتشاف که توسط تنی چند از اعضاي گروه معادن، پایه عملیات زمین بهايفهرستدر مورد  •

صویب و ت خصوص در رئیسههیئتاست با اعضاي محترم  شدهتدوینشناسی و ژئوفیزیک تهیه و زمین
گردید و مکاتباتی نیز انجام پذیرفت.  نظرتبادلکشور بحث و  وبودجهبرنامهاعالم آن از طرف سازمان 

ا ادامه هبه دست نیامده است ولی همچنان رایزنی وبودجهبرنامهاز سوي سازمان  اينتیجهالبته تاکنون 
الزحمه انجام عملیات، اعضایی از گروه که کار تهیه ر این موضوع و به دلیل افزایش نرخ حقدارد. در کنا

و تعدیل بهاي واحد  تجدیدنظرمذکور را انجام داده بودند طی جلساتی اقدام به  بهايفهرستو تدوین 
د نمایزم میاي که کشور به آن دچار است، العملیات نمودند. هرچند با توجه به تورم اقتصادي روزانه

 آحاد بهاي مذکور مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد.
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  مشاور به عضویت در جامعه هايشرکتترغیب 

نامه ها در جامعه مهندسان مشاور ایران در حال بازنگري است و آییننحوه عضویت شرکت ازآنجاکه •
 هاي بیشتريتتوان شرکباشد که بر اساس آن میها در دست تهیه میجدیدي جهت عضویت شرکت

است مگر آنکه  نشدهانجاماي را جهت عضویت در جامعه دعوت نمود، فعالً در این خصوص فعالیت ویژه
زنی صورت رای هاآنبا  پیشین را دارا بوده باشد که جهت عضویت نامهآیینشرکتی تمام شرایط عضویت 

 گرفته است.
 

  به اهداف مشتركهمکاري و مشارکت با سایر نهادهاي صنفی در جهت رسیدن 
شناسی و ژئوفیزیک جامعه مهندسان مشاور ایران همگرایی اهداف گروه معادن، زمین ترینمهمهمواره یکی از 

تالش گردیده تا  روازاینو همسویی با سایر نهادهاي صنفی در جهت رسیدن به اهداف مشترك بوده است، 
ز در امور تخصصی دارند همکاري مستمر برقرار ضمن حفظ استقالل رأي با برخی نهادها که جایگاه مهمی نی

عضوي فعال در جلسات خانه معدن  عنوانبهگردد. با عنایت به موضوع فوق نماینده گروه در شوراي مدیریت 
دن است خانه مع ذکرباشد. درخور ایران حضور مستمر داشته، عضوي از کمیته اکتشاف این نهاد صنفی می

 باشد.شود که در شوراي عالی معادن داراي یک رأي میفی شناخته میتنها نهاد صن عنوانبهایران 
بر این اساس همواره تالش شده است تا با نزدیک کردن نظرات اعضاي خانه معدن ایران و اعضاي گروه 

 هايشناسی و ژئوفیزیک جامعه مهندسان مشاور ایران صدایی واحد براي احقاق حقوق شرکتمعادن، زمین
 ها و نهادهاي کارفرمایی رسانده شود. زمانعضو به گوش سا

ی یک عنوانبهتوان به دعوت از نماینده گروه در شوراي مدیریت توسط خانه معدن ایران این موارد می ازجمله
هاي قانون معادن اشاره نمود که توسط وزارت صنعت، معدن ها و دستورالعملنامهاز اعضاي کمیته اصالح آیین

هاي اضافی قانون معادن و منجر به حذف دستورالعمل درنهایتو  شد برگزارمتعددي و تجارت طی جلسات 
 ها و حقوق دولتی مواد معدنی گردید.ها، گواهیدر بحث اخذ پروانه ویژهبههاي موجود در آن نامهتصحیح آیین
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  بودجه 

دلیل  ، بهشدهتعیینعلیرغم درخواست بودجه در پایان سال گذشته براي رسیدن به اهداف از پیش  •
شناسی و وقوف به شرایط اقتصادي حاکم بر جامعه مهندسان مشاور ایران، گروه معادن، زمین

صرف در امور جاري از جامعه طلب و دریافت ننمود.  منظوربههزینه یا مبلغی را  گونههیچزیک یژئوف
ستی را همچنان جزئی از ها، دریافت بودجه درخوابدیهی است این گروه تخصصی همانند سایر گروه

 نماید. مطالبات خود فرض می
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 عماريم گروه
 سالیانه  هايفعالیتخالصه 
  بررسی و ارائه پیشنهادات اصالحی در رابطه با متن پیمان خدمات مهندسی که توسط مشاور سنجش امکان طرح

 .در دست تهیه بود ریزيبرنامهت و براي سازمان مدیری
 شهرسازيعالیت دبیرخانه مسابقات معماري و امه به وزارت راه و شهرسازي در رابطه با رکود فتهیه و ارسال ن.  
 دهیسازمانگانه شهرداري تهران و 22اي مناطق نم هايکمیتهمهندسان مشاور ایران در  انتخاب نمایندگان جامعه 

  .نو مدیریت این گروه در تعامل با اداره کل معماري و ساختمان شهرداري تهرا
  آن و ارائه پیشنهادات اصالحی به اداره  هايکاستینماي مناطق شهرداري تهران و  هايکمیتهبررسی عملکرد کلی

 .کل معماري و ساختمان شهرداري تهران
 واجد ارزش وزارت راه و  هايبافتدفتر ترویج معماري و  ضاي گروه معماري در پاسخ به نامهانتشار فراخوان و اع

  .شهرسازي
 نماي مناطق شهرداري تهران هايکمیته هايفعالیتاري همایش با همکاري شوراي شهر تهران در رابطه با برگز.   
  در رابطه با مسائل مدیریت  نظرتبادلبرگزاري جلسه با آقاي دکتر اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران و بحث و

  .شهري در حوزه معماري و شهرسازي
 ارزش خطاب به دیوان  با هايساختماننیه در رابطه با حفظ میراث معماري و متن و امضاي بیا مشارکت در تهیه

  .عدالت اداري
  و برگزاري جلسه با آقاي محیط طباطبایی در این رابطه داريموزههمکاري با ایکوم به مناسبت صدمین سال.  
   مبتنی بر  هايپروژهشرکت در جلسات دستورالعمل الزامات قراردادي درBIM ریزيبرنامهمان مدیریت و در ساز. 
   جامعه مهندسان مشاور ایران و ارائه نظرات به شوراي مدیریت اساسنامهبررسی پیشنهادات در رابطه با تغییرات.  
   مهندسان مشاور در رسته  الزحمهحقو به هنگام کردن مبانی تعیین  اصالحبررسی نامه گروه سازه در رابطه با

  .در این رابطهساختمان و ارائه پیشنهادات 
  ر ایران در نقد سیاست فروش تراکم.متن بیانیه جامعه مهندسان مشاو تهیه 
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 مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی گروه
 

 هافعالیت
  99 سال براي گاز و نفت گروه الزحمهحق افزایش درصد تصویب -
 یاجتماع تأمینتدوین مبناي محاسبه ضرایب عملیات مکانیکی جهت ارائه به سازمان  -
 تدوین فهرست و اطالعات اعضاء گروه -
ر هاي صنعت نفت دشرکت در جلسات تدوین فهرست مدارك و اقالم قابل تحویل در مرحله طراحی تفصیلی طرح -

 هاي معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفتاداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح
 

 و مصوبات  تصمیماترئوس 
 هاتدوین مبانی تعدیل -
 مدیریت دانش گروه نفت و گاز شامل تدوین فهرست کارفرمایان و مشتریان دولتی تقویت -
 وزارت نفت رمجموعهیزتهیه رویه الزم براي تشکیل کارگروه با کارفرمایان و مشتریان دولتی  -
 روش حذف پیشنهاد قیمت نامتعارف مناقصات -
 هانامهپیگیري موضوع ضمانت -
 خصوصی پیمان بر شرایط عمومی پیگیري موضوع ارجح شدن شرایط -
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 بخش سوم 
 به مجمع عمومیو شوراها  هاکمیته گزارش

 آموزش. 
  ویژه جامعه بنديرتبهارجاع کار و تشخیص صالحیت و. 
 انتشارات.  
 ریزي استراتژیکبرنامه. 
 مالی و حقوقی پشتیبانی و مالیات بیمه، کمیته. 
 .تعامل 
 .توسعه بازار 
 الزحمهحق. 
 و مهندسی فنی خدمات صدور.  
 عضویت. 
 فیدیک. 

 و 
 شوراي متخصصان جوان. 
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 کمیته آموزش
کمیته  نامهآئینآموزشی جامعه و  نامهنظامبر اساس  1399اول سال  ماههششدر   توانمندسازيآموزش و  کمیته عملکرد

 :باشدمیبه شرح زیر 
به شرح  شدهتعریفکمیته  23/10/98در جلسه مورخ جامعه که گیري اهداف کمیته در راستاي استراتژي پی -1

 زیر:
 )تاکنون %90فنون مذاکره و گفتگو (با پیشرفت  هايدورهبرگزاري  -
 )تاکنون %90جهت آموزش بهتر در این زمینه (با پیشرفت  FCICتعامل با بانک توسعه اسالمی و  -
 )تاکنون %50(با پیشرفت  وکارکسب المللیبینبرگزاري دوره آموزشی زبان  -

 .سال جاري در دستور کار قرار دارد ماهديهداف فوق تا نیل به ا
در دوره  27آموزشی و تائید  هايدورهتلف جهت ارائه خمؤسسات آموزشی ممدرسین و بررسی پیشنهادات  -2

عالوه بر  هادوره. جهت برگزاري جهت برگزاري تحت نظارت مدیریت اجرائی جامعهنیمه اول سال جاري 
 .   گرددمیمجازي استفاده  هايدورهدمات دو مؤسسه آموزشی نیز جهت ارائه امکانات آموزشی جامعه از خ

 ریزينامهبرمدیریت و جهت  کنندگانشرکتتوسط  هادورهگیري دریافت اطالعات مربوط به ارزیابی پی -3
 .آینده هايدوره

 
) و مهندس همتی شرکت رهابو  آهنراهاز طرف گروه راه و  شدهمعرفیضمناً آقایان مهندس رضا مورعی(

از طرف رسته آب) امکان حضور در جلسات کمیته را از ابتدا دوره اخیر نیافته و آقاي مهندس سید  شدهمعرفی(
از طرف شرکت سکو) نیز در ابتداي سال جاري از عضویت کمیته استعفا نمودند.  شدهمعرفیمجتبی حسین پور (

در ابتداي سال جدید به رحمت الهی رفتند. بدین ترتیب  متأسفانهآقاي مهندس رودگرمی ( از شرکت پروژه ساز) نیز 
  .باشدمیاست و نیاز به جایگزینی  دادهازدستخود را  البدلعلیدو عضو اصلی و دو عضو  تاکنونکمیته 
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 1399در سال شده و برنامه ریزيهاي برگزار شده دوره
 

 اساتید عنوان
شرکت 
برگزار 
 کننده

 تاریخ
 برگزاري

 تعداد
 کنندگانشرکت

 سنجینظر
میزان 

 رضایتمندي

 مرداد-تیر-خرداد گستردوره علی کبیري مهندسی ارزش (مدول یک) دوره جامع
 %94 نفر 53 بهمن-دي-آذر

در  HSEهاي مدیریت الزامات و چالش
هاي عمرانی از منظر پیشگیري و پروژه

 مقابله با ویروس کرونا
 %86 نفر 301 اردیبهشت3 گستردوره امیدرضا ریاحی

الی متأثیر پاندمی کرونا بر مسایل حقوقی و 
 قرادادهاي صنعت احداث

تیم حقوقی 
 %79 نفر 216 اردیبهشت10 گستردوره جامعه

 %78 نفر 22 آفالین گستردوره مزدك عبایی اي جلساتمدیریت حرفه
هاي اي بر دورکاري و تیموبینار مقدمه

 ها و راهکارهامجازي؛ چالش
کبیري و 
 %82 نفر 45 اردیبهشت 24 گستردوره شکوفی

 --- نفر 5 آفالین گستردوره ترجمه هاي شخصیتی در محل کارا تیپآشنایی ب
 --- نفر 35 آفالین گستردوره ترجمه هنر مذاکره

 %84 نفر 26 مهرماه 20 گستردوره مزدك عبایی سازي کسب و کاروبینار اصول و مبانی مدل
 %88 نفر 27 مرداد 21 گستردوره مزدك عبایی وبینار مدیریت برون سپاري

 --- نفر 5 بهمن 19 گستردوره مزدك عبایی دوره تحلیل کسب و کار کاربردي

 وبینار رهبري
 پوریا پناهی 
 %87 نفر 98 99مهرماه9 گستردوره نادر شکوفی

 دوره آموزشی مدیریت هزینه و نقدینگی 
 در پروژه

 --- نفر 60 99تیر ماه  گستردوره مزدك عبایی

 --- نفر 6 آفالین گستردوره ترجمه ژهاصول مدیریت و برنامه ریزي پرو
 --- نفر 6 آفالین گستردوره ترجمه شروع و برنامه ریزي پروژه ها

 --- نفر 4 آفالین گستردوره ترجمه بودجه بندي و زمانبندي پروژه ها
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 1399در سال شده و برنامه ریزيهاي برگزار شده دوره

 

 اساتید عنوان
شرکت 
برگزار 
 کننده

 تاریخ
 برگزاري

 تعداد
 کنندگانشرکت

 سنجینظر
میزان 

 رضایتمندي
 --- نفر 3 آفالین گستردوره ترجمه مبانی حسابداري مالی
ها و نقش وبینار آشنایی با پویایی سیستم

هاي بلندمدت و کنترل آن در بهبود برنامه
 هاعدم قطعیت

 %85 نفر 36 مهر 29 گستردوره علی کبیري

 %83 نفر 160 99دي ماه 11 گستردوره مزدك عبایی وبینار تحلیل کسب و کار کاربردي
وبینار آشنایی با مدیریت بهره وري با 

 رویکرد ارزش افزوده
عبدالمجید 

 %80 نفر 74 99دي ماه4 گستردوره بسیم

وبینار آشنایی با مدیریت هزینه جامع در 
 هاسازمان

عبدالمجید 
 --- نفر 74 دي 24 گستردوره یمبس

 سازه خرابی و اجرا نقایص با آشنایی
 هاي بتنی

کلهري  دکتر
و 

 ذوالفقارنسب
 آبانماه 24 ایرانیانستاره

 ساعت 3
 --- نفر 73

 آبانماه 25 ایرانیانستاره بابایی Revit افزار نرم با آشنایی رایگان وبینار
 --- نفر 71 ساعت 2

 --- نفر 3 آفالین گستردوره مهترج وکارمقدمه اي بر تحلیل داده در کسب
 نرم Robot Structure با آشنایی

 سیستم مدلسازي و طراحی افزار تحلیل،
 هاي سازه

 آبانماه 26 ایرانیانستاره بابایی
 --- نفر 49 ساعت 2

هاي پل انواع اي حرفه طراحی با آشنایی
افزار نرم از استفاده با آهن راه و راه

SAP2000 , CSI Bridge " 
 آبانماه 27 ایرانیانستاره زادهافشاریان

 --- رنف 98 ساعت 2
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 1399در سال شده و برنامه ریزيهاي برگزار شده دوره
 

 اساتید عنوان
شرکت 

 دهکننبرگزار
 تاریخ

 برگزاري
 تعداد

 کنندگانشرکت

 سنجینظر
میزان 

 رضایتمندي
 تحلیل اي، لرزه بهسازي با آشنایی"

 عملکردي طراحی و غیرخطیهاي 
 یبتن و هاي فوالدي سازه
 )اجرا + محاسبات(

 آبانماه 28 ایرانیانستاره دکتر نجفی
 --- نفر 57 ساعت 2

و  گودبرداري اجرایی نکات و محاسبات
 آبانماه 29 ایرانیانستاره تیمورزادگان گود سازه پایداري

 --- نفر 100 تساع 2

وبینار روایت هایی از مسایل و رفتارهاي 
 مشترك سازمان هاي پروژه محور

 %90 نفر 60 99آذر ماه 27 گستردوره مزدك عبایی

 --- --- بهمن9 گستردوره مزدك عبایی وبینار مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه
کارگاه اندازه گیري شاخص هاي بهره وري 

 در سازمان
عبدالمجید 

 %67 --- بهمن 20 گستردوره بسیم

  11و  4 گستردوره پورصمیمی هنر مذاکره و توافق
 --- --- 99اسفند 

 دوره 31 شده برگزار دوره تعداد
 نفر 1767: شده برگزار هاي دوره اساس بر دیدگان آموزش تعداد کل
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 کمیته ارجاع کار و تشخیص صالحیت
ارجاع  کمیته" 1399سال  اول ماهه 6گزارش عملکرد   01/07/1399مورخ  104/99-2231در پاسخ به نامه شماره 

 دارد: تقدیم می شرح زیر به "بندي ویژه جامعه ویژه جامعهکار و تشخیص صالحیت و رتبه
 )2) و (1مصوبات طی جداول ( و مباحث .1
   سازمانیدرونو  سازمانیبرونمکاتبات  .2

 
 1399بندي ویژه جامعه ویژه جامعه در سال ارجاع کار و تشخیص صالحیت و رتبه ماهه  عملکرد کمیته 6گزارش 

مجازي در  صورتبهجلسه  12آغاز و تا پایان شهریور در جمع  02/02/1399را از  1399فعالیت خود در سال  این کمیته
 1:30طور میانگین بین آغاز و به 16:30ساعت  رأسشنبه بار در روزهاي سهدو هفته یک طور منظم هربه  Skypبستر 

اشد، بآن حاوي موارد زیر می زیرمجموعههاي در کمیته و کارگروه شدهانجامها ساعت برگزار نموده است. اهم فعالیت 2تا 
 سازمانیدرون) و فهرست مکاتبات 2) و(1(مصوبات در جداول  همراه بهضمن اینکه خالصه مباحث مطروحه در جلسات 

 است. شدهارائه) 3طی جدول( سازمانیبرونو 
 ارائهو  ")4318نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات مشاوره (نشریه شماره موافقت" بررسی 

 پیشنهادات اصالحی الزم 
  است؛  قرارگرفتههاي تخصصی جامعه وهبراي نظرخواهی در اختیار گر 21/05/1399از تاریخ  نامهموافقتاین 

  ي مشکالت بندمتعاقب گردآوري و دسته وبودجهبرنامهتشکیل سه جلسه مشترك بین اعضاي جامعه با سازمان
  و ابهامات اعضا در خصوص تشخیص صالحیت 

 ایران و کارایی آن مشاور مهندسان هاي دفتر تشخیص صالحیت جامعهبررسی چالش 
  و پیگیري تشکیل آن؛ 7 ماده کمیته در  طرحلقاببررسی موضوعات 
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 نامه تشخیص صالحیت آیین 10هاي تخصصی (جدول شماره الزحمه در گروهبروز رسانی جدول سقف حق
 مشاوران

 وبودجهبرنامه از سوي سازمان شدهابالغ مشاوران عملکرد ارزیابی نامهبررسی آیین  
 اتباتمک پیگیري و جامعه سازمانیبرون روابط بهبود 
 مشاور خدمات خرید در کار ارجاع مشکالت و مسائل خصوص در راهکارها ارائه و شناخت 
 پیشنهاد جهت بهبود آن ارائهکار و  ارجاع و مشاوره خدمات خرید در هاقیمت بررسی مشکالت در تعیین دامنه 
 زمانسا صالحیت ها در واحد تشخیصهاي در دست بررسی شرکتپرونده مکاتبه در خصوص تمدید 

 با توجه به شرایط ناشی از واگیري ویروس کرونا وبودجهبرنامه
  بلندمدتعنوان برنامه به همکاري دورتهیه و تدوین راهنماي دورکاري یا 
 مشترك( گذاريبررسی امکان سرمایه( Joint Venture هادر جهت کاهش هزینه 
 تلفیق کمیته جلسات پیگیري تشکیل 
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 هاي کمیته تشخیص صالحیت وصوبات مطروحه در جلسهپیگیري مباحث و م -)1جدول (
 ارجاع کار جامعه مهندسان مشاور ایران 

تاریخ  شرح
 مسئول پیگیري شرح اقدام جلسه

 وضعیت 

جام
ان

ن  شده
ریا

ر ج
د

 

ــرایط بررســـی موافقت نامه و شـ
ــان قراردادهــاي  عمومی همســ

 خدمات مشاوره

21/
05/

99 

 انمتشکل از آقای کمیته زیرتشـکیل  
   -فرخو-مهندسین فریدنی

 حاجیمرادي)   -وند حضرتی

آقایان مهندسین 
    فریدنی، فرخو 

ــنــامــه ارزیــابی عملکرد   بـخشـ
 مشاوران

21/
05/

99 

ــرکت در     معرفی نمـاینـده جهـت شـ
ــترك   ــه مش ــازمان  مابینفیجلس س

ــوراي مدیریت و وبودجهبرنـامـه   ، شـ
ــخیص   کمیتــه ارجــاع کــار و تشـ

 صالحیت

   .1 خانم مهندس طهماسبی 

ــانی روزب ــقف جــدول رســ  سـ
 هــايگــروه در الــزحــمــهحــق

ــی  ــص ــماره جدول( تخص  10 ش
 صــالحیت تشــخیص نامهآیین

 مشاوران)

21/
05/

99 

ــانیبه ــال نامه جهت  روزرسـ و ارسـ
هاي تخصــصــی نظرســنجی از گروه

 جامعه  

سرکار خانم مهندس 
ربیعی و جناب آقاي 

 مهندس اشتري
   

ها در محیط انتشــار مستقیم نامه
whatsapp طریق اعضاي  از

ــو گروه هــاي کمیتــه کــه عضـ
 تخصصی

21/
05/

99 
 و جامعه دبیرخانه با انجـام مـذاکره  

    خانم دکتر شفائی مدیریت شوراي اجازه

ــی دامنه  در خرید  هاقیمتبررسـ
 خدمات مشاوره و ارجاع کار

21/
05/

99 

 در دهشتهیه پیشنهادي بازبینی روش
ــوص  خرید در هاقیمت دامنه خصـ

ارسال آن به همراه  و مشاوره خدمات
 جامعه تخصصی هايگروهنامه به 

 و اشتري مهندس آقایان
  -1  ستایش دکتر
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ــنـاخـت و ارائـه راهکارها در     شـ
ــائل ــوص مس ــکالت و خص  مش

 خــدمات خریــد در کــار ارجــاع
 مشاوره

21/
05/

99 

هاي تخصصی تهیه و ارسال نامه به گروه
 کار ارجاع مشکالت و مسائل جهت اعالم

 شاورهم خدمات خرید در

خانم مهندس 
    طهماسبی 

 دهشانجامتهیه فهرست مکاتبات 
ــط کمیتــه ارجــاع کــار و  توسـ

 تشخیص صالحیت

21/
05/

99 

وسط ت شدهانجامتهیه فهرستی از مکاتبات 
 کمیته ارجاع کار و تشخیص صالحیت

خانم مهندس 
    طهماسبی 

ه جامع سازمانیبرونبهبود روابط 
 و پیگیري مکاتبات

24/
04/

99 
21/

05/
99 

اي با موضــوع  درخواست انجام تهیه نامه
 امل  از کمیته تع سازمانیبرونهاي پیگیري

آقاي مهندس 
  .1  اشتري

ــکیــل  پیگیري الزم جهــت تشـ
 جلسات کمیته  تلفیق  

21/
05/

99 

ــوراي مدیریت و   ــت به شـ نـامه درخواسـ
  .1  آقاي دکتر ستایش کمیته تعامل ارسال شود

 اسخپ و پیگیري جلسـات پرسش 
 و مشاوران صـالحیت  تشـخیص 

   وبودجهبرنامه سازمان

21/
05/

99 

خانم مهندس    ارسالی هاينامه پیگیري
   - ربیعی

ــدازيراه ــخــیص واحــد ان  تشـ
 صالحیت

21/
05/

99 
 به یتهکم این تمایل بر مبتنی اينامهتهیه 

 به واحد شـــدن فعال و مجدد اندازيراه
 مدیریت شوراي

  -1  مهندس بلورچی

 ارکسیمتقتهیه برنامه گروه و 
 شدهتشکیلهاي داخلی زیرکمیته
 هاي داخلی)(کارگروه

24/
04/

99 

   -1 مهندس فرخو در قالب فایل اکسل (برنامه کمیته)
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 انتشار مستندات مربوط به وبینار
 اجرایی هیئت توسط برگزارشده

:  موضوع با جامعه جوانان شاخه
 بر 19-کووید پاندمی بررسی
 قراردادهاي حقوقی مسائل

 تساخ صنعت

10/
04/

99 

ــتندات  هیئت از موجود هايگزارش و مس
ــاخه اجرایی  گروه در و دریافت جوانان ش

 .شود داده نشر

مهندس  خانم
   -1 طهماسبی

آوري آمار و اطالعات از جمع
 دفتر تشخیص صالحیت جامعه

10/
04/

99 

ــتی کمیت و کیفیت و  در قالب چک لیسـ
نحوه تعـامل این دفتر را به کمیته گزارش  

 نمایند.

ناب آقاي ج
   - مهندس بلورچی

 ارزیابی عملکرد نامهآیینتطابق 
ا ب وبودجهبرنامهمشاوران سازمان 

پیشنهادي از سوي  نامهآیین
 جامعه مهندسان مشاور

10/
04/

99 

اي به ي ارزیـابی طی نـامـه   اعالم نتیجـه 
 شوراي مدیریت جامعه

آقایان مهندسین 
   - اشتري و وطانی

 بنديارتقاي فعالیت رتبه
 مهندسان جامعه به اورانمش

 ایران مشاور

13/
03/

99 

ــوص در ايتهیه نامه  تقبل براي نیاز خص
 تشخیص واحد تجهیز جهت مسئولیت این

 جامعه صالحیت

جناب آقاي 
  -1  مهندس بلورچی

 7 ادهم کمیته تشکیل پیگیري

13/
03/

99 

ــوع  با مدیریت شــوراي ســوي از موض
ــازمـان  ــود پیگیري وبودجهبرنامه سـ   شـ
ــئولیت  به الزم نامه تهیه و امر این  مس

 بلورچی مهندس آقاي عهده

 مهندس آقاي
    بلورچی

 تشخیص تمدید موضوع
 توسط کار ارجاع و صالحیت

 وبودجهبرنامه سازمان

13/
03/

99 
 مدیریت شوراي به اينامهتهیه و ارسال 

 مکاتبه جهت نامه نویسپیش حاوي
  وبودجهبرنامه سازمان با جامعه

    ایشست دکتر آقاي

 مشترك گذاريسرمایه

joint Venture 

23/
02/

99 

 

 و شفائی خانم دکتر
 مهندس آقاي

 دکتر وطانی و آقاي
 ستایش

 • 
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پیشنهادات در مورد  ارائه
 دورکاري

  
 سپیده شفائی

   • هدیه طهماسبی

تهیه و تدوین راهنماي دورکاري 
برنامه  عنوانبه همکاري دوریا 

 بلندمدت

16/
02/

99 

 

 شفائی سپیده
 اشتري مهرداد
 ستایش سامی
 آرا جهان رضا

 

• 
 

 و هاپرسش ارسال نحوه
 تشخیص صالحیت هايپاسخ

02/
02/

99 

و   98/ 25/10نشــســت مورخ    دنبال به
ــازمان   بـه  ــات بـا سـ منظور تـداوم جلسـ

ــخ وبودجهبرنـامه  ــدهتهیههاي پاسـ و  شـ
 کمیته زیرها توســـط بندي پرســـشجمع

، جهت ارســال به تشــخیص صــالحیت 
از طریق ریاســت  وبودجهبرنامهن ســازما

 محترم شوراي مدیریت 

 صیتشخ تهیرکمیز
متشکل  تیصالح

 از:
آقاي مهندس 

 بلورچی و
خانم مهندس 

 ربیعی

•   

 مکاتبات کلیه ارســال درخواســت
 به مختلف هايســازمان جامعه با
 شــیوع دوران جامعه در اعضــاي

  کرونا

02/
02/

99 

   • طهماسبیهدیه   مدیریت شوراي به ايارسال نامه
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 کمیته تشخیص صالحیت و سازمانیدرونو  سازمانیبرونمکاتبات  -)2جدول (
 ارجاع کار ویژه جامعه مهندسان مشاور ایران 

 وضعیت مخاطب صادرکنندهمرجع  تاریخ شماره نامه موضوع

 موقعبهاطالع و ارجاع 
کمیته تشخیص  22/06/1399 2131-99/104 مکاتبات 

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس صالحیت و ارجاع کار

و  نامهموافقتروزآمد کردن 
شرایط عمومی همسان 

قراردادهاي خدمات مشاوره 
 پیمان

کمیته تشخیص  22/06/1399 99/104-2130
 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس صالحیت و ارجاع کار

برگزاري جلسه مجازي 
منظور معرفی نمایندگان به

 االختیارتاممطلع و 
کمیته تشخیص  22/06/1399 99/104-2129

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس صالحیت و ارجاع کار

و  2،9اصالح جداول شماره 
و تعداد کار مجاز مندرج  10

تشخیص  نامهآییندر 
 صالحیت مشاوران

128707  24/03/1399 
امور نظام فنی و  رئیس

سازمان -اجرایی
 وبودجهبرنامه

 هشدارسال شوراي مدیریت رئیس

نماینده جهت انجام  معرفی
مابین هاي فیهماهنگی

 (عضو رابط)
کمیته تشخیص  18/06/1399 99-104-2118

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس صالحیت و ارجاع کار

اعالم مسائل و مشکالت 
ارجاع کار در خرید خدمات 

 مشاوره
کمیته تشخیص  03/06/1399 99-104-2019

 صالحیت و ارجاع کار
راي اعضاي شو
 شدهارسال مدیریت

مقدماتی در مورد اعالم نظر 
بخشنامه شماره 

مورخ 1422009/99
 شوراي مدیریت رئیس 28/04/1399 99-160-1674

امور نظام فنی  رئیس
سازمان -و اجرایی
 وبودجهبرنامه

 شدهارسال
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 وضعیت مخاطب صادرکنندهمرجع  تاریخ شماره نامه موضوع

دستورالعمل  31/03/99
رسیدگی به عملکرد مهندسان 

 مشاور
 دررونددرخواست تسریع 

 هايدرخواستبه  رسیدگی
صالحیت  نامهگواهیتمدید 

 ارائه خدمات مشاوره

 شوراي مدیریت رئیس 31/03/1399 99-160-1490
امور نظام فنی  رئیس

سازمان -و اجرایی
 وبودجهبرنامه

 شدهارسال

ارزیابی عملکرد  نامهآیین
کمیته تشخیص  31/03/1399 1489-160-99 قصور) نامهآیینمشاوران (

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس جاع کارصالحیت و ار

درخواست دعوت از کارشناس 
خبره براي حضور در جلسات 

کارگروه فنی تشخیص 
 صالحیت

 شوراي مدیریت رئیس 24/03/1399 99-160-1435
امور نظام فنی  رئیس

سازمان -و اجرایی
 وبودجهبرنامه

 شدهارسال

ارسال مجموعه مکاتبات براي 
کمیته تشخیص  10/02/1399 1123-104-99 اعضاي جامعه

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس صالحیت و ارجاع کار

پیگیري ابالغ بخشنامه 
کمیته تشخیص  10/02/1399 1122-104-99 ارزیابی عملکرد مشاوران

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس صالحیت و ارجاع کار

ها و نحوه ارسال پرسش
 هاي تشخیصپاسخ

کمیته تشخیص  10/02/1398 99-104-1121
 صالحیت و ارجاع کار

 شدهارسال شوراي مدیریت رئیس

اعالم پیشنهادات در مورد 
کمیته تشخیص  10/02/1398 1124-104-99 دورکاري

 صالحیت و ارجاع کار

هاي نمایندگان گروه
تخصصی در شوراي 

 مدیریت
 شدهارسال
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 وضعیت مخاطب صادرکنندهمرجع  تاریخ شماره نامه موضوع

 مناسب سقف روزرسانیبه
میته تشخیص ک 30/11/98 4787-102-98 هاتخصص

 شدهارسال هاي تخصصیگروه صالحیت و ارجاع کار

 تشخیص نامهآیینتغییرات 
و  7صالحیت در کمیته ماده 
دعوت نماینده جامعه 

مهندسان مشاور در صورت 
 برگزاري جلسات

535964 22/09/98 
سازمان 

/سیدجواد وبودجهبرنامه
 قانع فر

جامعه مهندسان 
 شدهارسال مشاور

  وبودجهبرنامهاز سازمان  21/10/98 4374-101-98 دعوت به نشست
 کشور

اعضاي جامعه 
 شدهارسال مهندسان مشاور ایران

کمیته تشخیص  شوراي مدیریت  رئیس 10/10/98 4233-104-98 درخواست معرفی نماینده
 شدهارسال صالحیت و ارجاع

تشخیص صالحیت  نامهآیین
دسان مشاور جامعه مهن 17/09/98 3912-160-98 مشاوران

 ایران

سازمان 
 /سیدجوادوبودجهبرنامه

 قانع فر
 شدهارسال

تشخیص صالحیت  نامهآیین
 مشاوران

535964 22/09/99 
سازمان 

/سیدجواد وبودجهبرنامه
 قانع فر

جامعه مهندسان 
 مشاور ایران

 شدهارسال

خرید خدمات  نامهآیین
دسان مشاور جامعه مهن 17/09/98 3913-160-98 مشاوره (ارجاع کار)

 ایران

سازمان 
 /سیدجوادوبودجهبرنامه

 قانع فر
 شدهارسال

ایجاد صفحه پرسش و پاسخ 
کمیته تشخیص  10/09/98 3815-102-98 در سایت

 شدهارسال رئیس شوراي مدیریت صالحیت و ارجاع کار
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 وضعیت مخاطب صادرکنندهمرجع  تاریخ شماره نامه موضوع

اعالم آمادگی در خصوص 
کمیته ارجاع کار و  10/09/98 3814-102-98 شرایط عمومی پیمان

 شدهارسال رئیس شوراي مدیریت شخیص صالحیتت

ارسال مسائل و مشکالت 
جاري تشخیص صالحیت و 

 ارجاع کار
جامعه مهندسان مشاور  04/09/98 98-101-3757

 ایران
اعضاي جامعه 

 شدهارسال مهندسان مشاور ایران

نامه موضوع نظرسنجی در 
خصوص اتصال سامانه 

به سامانه و ظرفیت  قراردادها
مشکالت و -دهاقراردا

 EPC هاينارسایی

کمیته تشخیص  شوراي مدیریت رئیس 28/08/98 98-104-3636
 شدهارسال صالحیت و ارجاع کار

 وبودجهبرنامهسازمان  14/08/98 3527-101-98 دعوت به نشست
اعضاي جامعه 

مهندسان 
 مشاور ایران

 شدهارسال
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 کمیته انتشارات

 
 : شدهانجامامات ي و اقدهاتیفعالاهم 

     طـور بـه هـاي قبـل جلسـات خـود را     نیـز ماننـد سـال    1398سـال  کمیته انتشارات جامعه مهندسـان مشـاور ایـران، در 
جلسـه   14تـا زمـان ارائـه ایـن گـزارش نیـز        1399اسـت. از ابتـداي سـال    جلسـه برگـزار کـرده    15 درمجموعمنظم و 

ي بهداشـتی،  هـا پروتکـل رعایـت   منظـور بـه ي و ریـ گهمـه برگزار کـرده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت بـه دلیـل شـیوع         
هـاي تخصصـی   بـا حضـور رابطـان علمـی ـ خبـري گـروه        نیـز  آن جلسـه   2و برگزارشـده مجـازي   صـورت بهجلسات 

 بوده است.  
 است.    منتشرشدهرا  )88تا  84ي هاشماره( شماره از فصلنامه  4در طی این مدت، 

 
  زیر به چاپ رسیده است: همکاران کتاب ياحرفهدر راستاي ارتقاي سطح دانش فنی ـ 

 یخدمات مهندس هايشرکت تیریمد يراهنما •
 ASCE/SEI 7-16 نامهنیآئ هیالحاق •
 خاك ( دو جلد) يوتکنولوژیو ب يولوژیکروبیم ،يولوژیب یمبان •
 ازت  یستیهمز تیتثب يوتکنولوژیو ب يولوژیب •
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 استراتژیک ریزيبرنامهکمیته 
 :شدهانجام هايفعالیتاهم 

عضو)  11تکمیل اعضاي کمیته ( منظوربهپس از انتخاب هسته مرکزي کمیته توسط شوراي محترم مدیریت، سایر اعضا  -1
از  پژوهیآیندهها براي مبحث . دنباله جلسهشد برگزار 03/09/98توسط هسته مزبور معرفی و اولین جلسه کمیته در 

ها و راهکارهاي و منجر به تهیه جدول خالصه نتایج، لیست دغدغهجلسه) پیگیري شد  5 جمعاً( 21/04/99تا  29/02/99
 جلسه) ادامه داشته است. 4 جمعاً( 99تا آبان ماه  16/06/99هاي کمیته مجدداً از پیشنهادي گردید. سپس جلسه

و گروه عض هايبود، این بود که موضوع براي تکمیل به شرکت آمدهدستبه پژوهیآیندههاي در جلسه ازآنچهنیت اصلی  -2
بتوان با استفاده از روش  "احتماالً"ها را و دغدغه مسائلرسید که سپاري شود. به نظر میمدیریت جامعه ارجاع و برون

 دلفی به نتیجه رساند. 
جلسه بعد) به  3-2تشکیل شد مقرر شد موضوع تا اطالع بعدي ( پژوهیآیندهبندي هاي کمیته که پس از جمعدر جلسه -3

استراتژي  پیرامون برنامه هاآنبندي اهداف ها براي جمعبیشتري بر نظرخواهی از کمیته تأکیدبیفتد و در عوض عهده تعویق 
هاي تخصصی و شوراهاي جامعه ها به گروهکمیته جزبهها انجام و مقرر شد جامعه باشد. این امر، پس از تهیه پرسشنامه

کمیته تبادل  4-5ار گرفت لیکن به علت حجم زیاد کار مقرر شد ابتدا با قر تائیداین تصمیم مورد  هرچندنیز ارسال گردد. 
 فراگیر تعمیم داده شود.  طوربهپیلوت انجام شود و سپس  صورتبهاطالعات 

 وجود دارد:  نظراختالفنامه کمیته در دست بررسی است و در این خصوص بررسی آئین -4
 ها تکمیل شود. شوراي مدیریت و مشابه سایر کمیته نامه موجود در چارچوب مصوباتبرخی معتقدند آئین •
ت نامه متفاوت و مستقل دارد که پس از تدوین براي تصویب به شوراي مدیریبرخی معتقدند کمیته استراتژي نیاز به آئین •

 ارجاع گردد. 
 است. قرارگرفتهبازنگري چارت سازمانی جامعه در دستور کار کمیته   -5
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 پشتیبانی حقوقی و مالیکمیته بیمه، مالیات و 
 

 شدهبررسیموارد  بنديجمع 
  اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تأمینسازمان  ویژهبهبرگزاري جلسه مشترك با متولیان امر در حوزه بیمه و مالیات 
  وهمچون برگزاري جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا  ربطذيپیگیري رفع مشکالت جامعه به دلیل کرونا با مراجع 

 هاي مرتبط با شیوع کرونامکاتبه با وزارتخانه
  ل و پیشنهاد تشکی ربطذيهاي بیمه و مالیات مهندسان مشاور از مرجع بررسی راهکارهاي عملی پیگیري خواسته

 آتی هايپیگیريکارگروه مجزا براي 
  سالهیکهاي کار همکاران براي قرارداددیوان در خصوص سنوات پایان رأيبررسی 
 شرایط خصوصی پیمان نویسپیش ارائه 
  به شماره  وزیرانهیئتمصوبه  1ماده  5(حسب بند هاي تولید خدماتشرکتبررسی قرارگیري مشاوران جزو

 )21/11/98ه مورخ 57045/ت 149383
  کاري منعقده صورت مشارکت چند شرکت(کنسرسیوم)قراردادهاي مقاطعه "بررسی نامه اتاق بازرگانی با موضوع"  
  کنسرسیوم(صدور  صورتبهمنعقده  کاريمقاطعهقراردادهاي  "راهکارها پیرامون نامه اتاق بازرگانی با موضوعاعالم

وجوه واریزي در شعبه اصلی کارگاهی، محاسبه حق بیمه مشاوران متناسب با  ارائهمجوز الزم براي کلیه شعب براي 
ي اکار توسط سرگروه مشارکت، اختصاصی شعبهحق بیمه کلی قرارداد و اخذ مفاصا حساب در شعبه عمل اجرایی 

لیف اجتماعی و سازمان برنامه براي تعیین تک تأمیننامه سازمان هاي مشارکتی، پیشنهاد امضاي تفاهمویژه براي پیمان
 حق بیمه مشاور و پیمانکار)

  تعیین ضریب بیمه در ابتداي پیمان منظوربه کارانمقاطعهو تلخیص  تنقیحبخشنامه بررسی 
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   همکاران هاينامهپاسخبررسی، پیگیري و 
  شارکت و پیشنهاد م "بارز کرونا بر مسائل حقوقی و مالی قراردادهاي صنعت احداث تأثیربررسی "ارائه گزارش وبینار

 در وبینارهاي آتی
  بوطهمر در مراجع ارائهبیان عملکرد دولت ترکیه در خصوص کرونا و پیگیري اصل مقاله  و ترجمه براي انتشار و 
  وکارهاسبکحمایت از  باهدفپیشنهاد ارسال گزارش انجمن پیمانکاران آمریکا بر روي بسته حمایتی کنگره آمریکا 

 در شرایط کرونا 
 

 آتی پیگیريقابلموارد  بنديجمع
  اي شعب و ایجاد وحدت رویه مشترك در کلیه شعب، (بررسی عملکرد سلیقه ايبیمهپیگیري آتی اهم مشکالت

ی مشکالت مشاوران در موارد عدم پرداخت مطالبات مشاوران در پروژه عمرانی از طرف کارفرما، عدم صدور بررس
، امکان انتقال حق بیمه 95مفاصا حساب و عدم دریافت لیست بیمه، لزوم ابالغ صورتحساب ضریب مکانیکی سال 

عبات با اي شدیگر به شعبه اصلی، برخورد سلیقهبیمه مازاد از انشعابات مازاد از سال جاري به آتی، امکان انتقال حق
 هاي جدید، عدم پاسخگویی کارفرما به استعالمات بیمه)هاي عمرانی طرف قرارداد با شرکت عمران شهربیمه طرح

  قانون  186پیگیري آتی مشکالت حوزه مالیاتی (تقسیط پرداخت مالیاتی قطعی شده، تسهیل در صدور گواهی ماده
 صورتهب افزودهارزشقیم، پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه، ایجاد هماهنگی و برقراري نظام دریافت هاي مستمالیات

هاي فاقد با قطعی شدن مالیات، مکاتبه جامعه براي شرکت جرائمدرصدي  100مستقیم از کارفرمایان، بخشودگی 
 پروژه فعال)

  مهندس حشمتیدرصد مکانیکی  آقاي دکتر عسگري و آقاي  جلسهصورتپیگیري 
  اجتماعی تأمینسامانه مشاوران و پیمانکاران از سازمان  اندازيراهپیگیري 
 پیگیري راهکارهاي مربوط به قراردادهاي کنسرسیوم در بیمه 
  تعیین ضریب بیمه در ابتداي پیمان منظوربه کارانمقاطعهو تلخیص  تنقیحبخشنامه ادامه بررسی 
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 هااردادها شامل اعتبارات دریافتی و اطالعات نقدي از بیمه به شرکتپیشنهاد  نامه اخذ اطالعات قر 
  پیمان تعیین ضریب بیمه در ابتداي منظوربه کارانمقاطعهو تلخیص  تنقیحبخشنامه بررسی  جلسات درحضور فعال 
  ه به شمار وزیرانهیئتمصوبه  1ماده  5(حسب بند هاي تولید خدماتشرکتپیگیري قرارگیري مشاوران جزو

 )21/11/98ه مورخ 57045/ت 149383
 ایجاد بانک اطالعاتی کامل از سوابق مالیاتی اعضاء 
  الیحه  هیئتها پیش از تشکیل جلسات برگزاري وبینار آموزشی، مساعدت به شرکت 
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 تـعامل  هـکمیت
 تشکیل گردید. 16:30تا  14:30ها ساعت شنبهسه باریکمنظم دو هفته  صورتبهکمیته  -
راستایی با اقدامات جهت هماهنگ و هم رئیسههیئتنائب  عنوانبهر ترکیب کمیته تعامل نائب رئیس جامعه د -

با  ؤثرمحضور دارند که در این راستا از کمیته تعامل درخواست شده تسهیالت و اقداماتی جهت ارتباط  رئیسههیئت
 رداشته شود.مشخصی ب هايقدمتأمین اجتماعی و اداره مالیات گرفته شود تا 

است. این سه کارگروه با عناوین کارگروه  شدهتشکیلاي در کمیته گانهبودن اقدامات، کارگروه سه مؤثرتر باهدف -
 است. شدهتشکیلدولت، کارگروه مجلس و کارگروه نهادهاي غیردولتی 

 تشکیل گردید. 07/06/1399در تاریخ  رئیسههیئتیک جلسه مشترك با  -
گانه فوق ههاي سو در رابطه با تشکیل کمیته شدهدادهتاکنون گزارش  شدهانجاماقدامات  رئیسهئتهیدر جلسه مشترك با 

ر حاض حال دراعالم گردید و  کارگروه هراي جداگانه برنامه کاري پیشنهادي رسانی الزم انجام شد و طی مکاتبهاطالع
-الی کارگروههاي ارسهستیم. برنامه رئیسههیئتالم نظر منتظر اع رئیسههیئت هايباسیاست راستاهمو  مؤثرجهت فعالیت 

 گردد.گانه بپیوست ارسال میهاي سه
رجاع به کمیته تعامل ا» بررسی عضویت یا عدم عضویت جامعه به اتاق بازرگانی«موضوع  رئیسههیئتتاکنون از  -

 است. شدهداده
 هبتشکیل گردیده است. مراحل بعدي  باریکهفته ها دو شنبهمنظم سه صورتبهجلسه  8براي این موضوع تاکنون 

دلیل مشکالت کشور و جامعه و شرایط بهداشتی با کندي در حال انجام است. براي این موضوع با توجه به اهمیت 
 ریزي ذیل اقدامات الزم انجام گیرد.برنامه اساس بر گردیده مقررو  شدهگذاشتهموضوع وقت زیادي در کمیته 

 ورداستفادهمکه بسیار  شدهتشکیلهاي ذینفع در اتاق بازرگانی تشکیل همایشی در جامعه با حضور گروه مرحله اولیه با
 قرارگرفته است.
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بندي نظرات خبرگان بتوان روش دلفی نظرسنجی از خبرگان جامعه اخذ گردد تا با جمع اساس برحاضر مقررشده  حال در
 وارد مرحله بعد جدول فوق شد.

افت دری پذیريامکاناي در رابطه با پیگیري آفرینی جامعه نامههاي بودجه و نقشفاده از ظرفیتدر رابطه با است -
دست تهیه  جامعه در رئیسههیئتبه  1399قانون بودجه سال  1مطالبات مهندسان مشاور با توجه به (و) تبصره 

 باشد.می
در ارکان  ؤثرمآفرینی اعضاء در حرفه مهندسین مشاور و نقشدر پایان با توجه به ترکیب اعضاء کمیته تعامل و تجربه با ارزش 

افزایی مه و شوراي مدیریت بتوان منافع بسیاري را از این رئیسههیئتریزي بهتر با برنامه نظر بهگذشته  هايسالجامعه در 
 براي جامعه ترسیم کرد.
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 توسعه بازار کمیته
هاي کمیته توسعه بازار در سال جاري و به شرح ، گزارش اهم فعالیت01/07/1399مورخ  104/99-2231پیرو نامه شماره 

 :گرددمیذیل تقدیم 
زارش است لذا گ شدهتشکیلکمیته مذکور طی دوره فعلی و در زمستان سال گذشته  کهازآنجاییالزم به توضیح است 

 .گرددمیآن از ابتدا تقدیم حضورتان  هايفعالیت
تخصصی، نسبت به  هايکارگروهجلسه  5جلسه عمومی و  7این کمیته از زمان تشکیل طی  رساندمیبه استحضار 

محیط حرفه مهندسی مشاور اقدام نموده و بر این  هايفرصتو شناسایی نقاط ضعف و قوت حرفه و تهدیدها و  وتحلیلتجزیه
شناسایی کرده که طی مکاتبه مورخ  WTو   SOاساس برنامه راهبردي و استراتژي اقدامات خود را مبتنی بر راهبردهاي 

در حال نهایی سازي برنامه اقدامات جهت ارسال به شوراي  اکنونهمبه استحضار شوراي مدیریت رسیده است.   18/03/99
صورت  شدههتهیریزي و تقسیم وظایف جهت پیشبرد برنامه اقدامات برنامه ازآنپسمدیریت جهت کسب تائیدیه هستیم تا 

 گیرد.
مکرر و بیش از سه جلسه در جلسات حضور  صورتبهرساند همکاران ذیل در خصوص بازنگري اعضا، به اطالع می ضمناً

 مندالقهعو چنانچه تمایل به همکاري از سوي این بزرگواران وجود ندارد کمیته آمادگی دارد تا با حضور سایر افراد  اندنداشته
 نسبت به پیشبرد اهداف اقدام کند.

 یرهوشنگ رضایی از شرکت ویسانمهندس ام •

 زاده از شرکت پژوهش عمران راهوارمهندس آرش عظیم •

 آهنمهندس حسین عسگري از شرکت تدبیرگران راه و راه •
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 الزحمهحق کمیته
 :شدهانجام هايفعالیتاهم 

ر در حوزه هاي مهندس مشاوهاي اخیر شرکتهاي ماهترین چالشیکی از مهم عنوانبه "دورکاري "بررسی موضوع  -6
مترتب با آن نحوه انجام تعهدات و ارائه خدمات مهندسی به کارفرمایان و در دوره شیوع پاندمی ویروس  وپرسنلی 

 کرونا 
جهت اجراي  هاشرکتبه  شدهاضافه هايهزینههاي مربوط به اجراي موضوع دورکاري پرسنل و نیز موضوع هزینه -7

 وردبحثمهت جلوگیري از شیوع بیماري در دفاتر کاري مهندسان مشاور ج اتخاذشدهبهداشتی و تمهیدات  هايپروتکل
 و بررسی قرار گرفت.

 ونقلحملبا وسایط  هاپروژهو مدیران مهندسان مشاور به محل اجراي  کارکنان وآمدرفتموضوع خطرات ناشی از   -8
 قرار گرفت. موردبررسیعمومی نظیر هواپیما و نیز خودروهاي سازمانی  و مخاطرات ناشی از آن 

 کشور وبودجهبرنامهتوسط سازمان  شدهابالغنظارت  الزحمهحق هايبخشنامهبررسی  -9
 1399نظارت در سال  الزحمهحققدیم و جدید  هايبخشنامهدر  شدهاعمالبررسی تغییرات  -10
از مسیر  وو محاسباتی تهیه  ماهیتیدر دو قالب  1399سال  الزحمهحق هايبخشنامهموارد و مشکالت موجود در  -11

 کشور ارسال گردید. وبودجهبرنامهفنی و اجرایی سازمان  نظامبهشوراي مدیریت جامعه 
مترتّب با آن نظیر تجهیزات دفتري،  هاییهزینههاي باالسري آنالیز دقیق صورت پذیرد و سهم در خصوص هزینه -12

 سفر و مأموریت و ... مشخص گردد. هايهزینه
ان صادره توسط سازم هايبخشنامهو  هادستورالعملاز عدم تبعیت کارفرمایان از مقرر گردید مشکالت عدیده ناشی  -13

 رسانده شود. وبودجهبرنامهکشور، به نحو مقتضی از سوي جامعه  به اطالع سازمان  وبودجهبرنامه
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 کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی
 مشخصات کمیته: 

 نفر 21تعداد اعضاء :  -نراقی فریدالدینزاده ، دبیر کمیته:  : امین سراییرئیسنایبمسئول کمیته: میثم طوسی ، 
 کمیته: هايفعالیت

و  25/09/1398ویرایش  :CSEW 026-0.0شماره مدرك  1401-1398 هايسالتهیه برنامه راهبردي کمیته در   -1
 ) و انتخاب راهبرد فعالیت در بازارهاي هدف17/10/1398تصویب در کمیته (

           ویرایش  CSEW 027-0.0شماره مدرك:   -دامات اجرایی کمیته بر اساس برنامه راهبردي مصوبتهیه برنامه اق -2
 26/11/1398مورخ  -00
 »شناسایی بازارهاي هدف«اقدامات اصلی در سرفصل  -2

 هدف  کشورهاي هايکارگروهتعیین  .1
 کشور عراق:

گروه کشور عراق با حضور مهندسین آقایان جبلی، جلسه) با راهبري کار 5برگزاري جلسه در خصوص کشور عراق  ( .2
نده اقلیم نمای-و ناظم دباغ -رایزن بازرگانی ایران  -و نیز دعوت از متولیان دولتی مرتبط آقایان ربیهاوي منشبزرگ

 -کردستان عراق در تهران
 گردآوري اطالعات عمومی کشور عراق و نشر بین اعضا .3

 کشور سوریه:
 جلسه 3شور سوریه برگزاري جلسه در خصوص ک .4
 با انجمن مهندسان کشور سوریه نامهتفاهم نویسپیشتهیه  .5
 13/9/1398حضور در جلسه با وزیر آب کشور سوریه و معرفی جامعه و توانمندي اعضا مورخ  .6
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ایرانی از محل خط اعتباري از  هايشرکتپیگیري و ارائه پیشنهاد براي تخصیص خدمات مهندسی مشاور براي  .7
 آقاي دانایی فر – سوریه ه روابط اقتصادي ایران با عراق وتوسع ستاد

 کشور تاجیکستان:
 12/9/1398حضور در جلسه با وزیر انرژي و ذخایر آب کشور تاجیکستان و معرفی جامعه و توانمندي اعضا مورخ  .8

 کشور روسیه:
 29/11/1398مورخ  NACECبا مدیر اجرایی انجمن  SKYPEبرگزاري جلسه  .9

 ایرانی هايشرکت توانمنديفی تهیه فرمت معر .10
 شرکت)13و ارسال براي طرف روس ( شدهتعریفعالقمند در فرمت  هايشرکتگردآوري خالصه معرفی  .11
تهیه گزارش اقدامات صورت گرفته پس از کمیسیون مشترك و ارسال به وزارت امور خارجه و دبیرخانه دائمی  .12

)28/11/1398( 
 بفرستد که به دلیلی کرونا موضوع متوقف شد.مقرر بود طرف روس نیز معرفی اعضا را  .13
هماهنگی براي حضور در شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك ایران و روسیه و تعامل با طرف روس که به دلیل  .14

 کرونا از طرف کشور روسیه کنسل شد.
 FIDIC مدیرههیئتهمکاري با طرف روس براي عضویت در  .15
 مود زاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازي براي سفر به کشور روسیه هماهنگی و پیگیري براي سفر آقاي دکتر مح .16

 
 کشور قزاقستان :

 جلسه 1برگزاري جلسه در خصوص کشور قزاقستان  .17
 کشور افغانستان:

 11/06/1398جامعه  هايتوانمندين بازار افغانستان و ارائه یحضور در جلسه تبی .18
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 کشور عمان:
 داخلیگردآوري و ارائه اطالعات در جلسه  .19
 ارائه یکسري از مناقصات کشور عمان به همکاران کمیته .20

 سایر اقدامات -3
 1399و  1398 هايسالتهیه تقویم جلسات کمیته  •
 جلسه 19برگزاري جلسات کمیته  •
 مهندسی  و فنی خدمات بر صدور کرونا اثر نظرسنجی •
 MATCH MAKKINGو نیز  سایتوبفضاي داخل  – رئیسههیئتپیگیري مکاتبات قبلی با  •
ي انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و تأثیرگذار مدیرههیئتفعالیت وسیع براي اخذ کرسی بیشتر در انتخابات  •

 هاآنو اقدامات  هابرنامهدر 
 و پایش انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ریزيبرنامهحضور فعال نماینده انجمن و کمیته در کمیته  •
 مدیرههیئتاهبردي و برنامه اجرایی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و تصویب تهیه برنامه ر •
 در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران هاکمیتهپیگیري تشکیل  •
 ی ساله) براي انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس 25تهیه گزارش ارزیابی برنامه همکاري راهبردي ایران و چین ( •
 ساله) در کمیسیون عمران اتاق بازرگانی 25در خصوص برنامه همکاري راهبردي ایران و چین ( شدهتهیهارائه گزارش  •
تشکیل فدراسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی براي انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و  سنجیامکانتهیه گزارش  •

 مهندسی ایران
 02/04/1399مورخ  غیرنفتیحضور در جلسه شورایعالی صادرات  •
تهیه برنامه اقدام مشترك با سازمان بنادر و دریانوردي و ارائه به گروه بندرسازي براي طرح در جلسه مشترك  •

)11/10/1398( 
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مشاور عضو جامعه بدون نیاز به عضویت در انجمن و  هايشرکتپیگیري از انجمن صادرکنندگان براي ارائه خدمات به  •

 )6/11/1398مورخ  1331/982انجمن  (نامه شماره  مدیرههیئتتصویب آن در 
و پایش انجمن  ریزيبرنامهو تصویب در کمیته  19مشاور در کمیته ماده  هايشرکتپیگیري براي عضویت یک نفر از  •

 خدمات فنی و مهندسی  صادرکنندگان
 و پیشنهاد انجام مدل اولیه  Match Makerپیگیري موضوع  •
 عضو  يهاشرکت "ارزیابی آمادگی صادراتی "و توزیع فرمبررسی پیشنهاد تهیه  •
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 کمیته عضویت
آغاز و در اولین جلسه آقایان مهندس منوچهر شکوفی  01/08/98رسمی از تاریخ  طوربهکمیته عضویت، فعالیت خود را  −

 ه انتخاب شدند.دبیر کمیت عنوانبهو دکتر سامی ستایش  رئیسنایب عنوانبهاهللا مستوفی رئیس، مهندس نصرت عنوانبه
امه مذکور ننامه داخلی کمیته بازنگري و پس از اعمال تغییرات الزم جهت تأیید به شوراي مدیریت ارسال گردید آیینآیین −

 شوراي مدیریت تصویب و به کمیته عضویت ابالغ گردید.18/09/1398در جلسه مورخ 
ند مواردي هست ازجملهرتبط با اعضاي جامعه و نحوه پذیرش عضویت اقدامات م اندیشیهمرویکردها و مباحث عضویت،   −

و کمیته بر انجام امور جاري و ادامه روند گذشته توسط ستاد جامعه تأکید و تأیید  قرارگرفته نظرتبادلو  موردبحثکه 
 نمود.

هایی که شرایط ایر سازمانو س دولتینیمه، پیمانکار، EPCهاي داراي رتبه ارائه پیشنهاد جامع نحوه عضویت شرکت −
 باشند، در دستور کار کمیته قرار گرفت.عضویت مطابق با اساسنامه جامعه را دارا نمی

هاي صنفی فاقد شرایط عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران، ها و انجمنطرح پیشنهادي استفاده از ظرفیت شرکت −
سی و اعمال اصالحات مطروحه در جلسات متعدد به شوراي ارائه و نقطه نظرات اعضاي کمیته مطرح شد و پس از برر

 شوراي مدیریت کلیات طرح مصوب گردید. 30/10/98مدیریت ارائه گردید و در جلسه مورخ  
اي هشرکا براي عضویت، در دستور قرار گرفت و جهت بازنگري براي نمایندگان گروه موردنیازهاي بررسی جدول تخصص −

تنها  أسفانهمتطرح این مسئله در شوراي مدیریت توسط دبیر کمیته  رغمعلیرسال گردید. تخصصی در شوراي مدیریت ا
 و ژئوفیزیک دریافت شد. شناسیزمینیک پاسخ از گروه معادن، 
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 و مطرح را گاز و نفت تولید و اکتشاف گروه تشکیل درخواست و کردند پیدا کمیته حضور جلسه در اردشیریان دکتر آقاي −
شود.  رجاعا مدیریت شوراي به نتیجه و بررسی ایشان پیشنهادي موضوع شد مقرر. نمودند ارائه آن وصخص در توضیحاتی

 الم شد.به ایشان اع مجدداً رئیسههیئتبود پاسخ  شدهبررسیمطرح و  رئیسههیئتدر  قبالًبا توجه به اینکه این مورد 
 هاي عضویتمواردي که جهت امضاي پرونده جزبه آنالین برگزار شود صورتبهمقرر شد جلسات  99در اولین جلسه سال  −

 و موضوعات دیگر به تشخیص رئیس و یا دبیر کمیته، حضور اعضا الزامی باشد.
اي هها از طریق ایمیل دریافت گردد و پس از بررسیهاي عضویت مصوب شد ابتدا فایل پروندهدر مورد نحوه بررسی پرونده −

ونیکی الکتر سازوکارد ضروري از متقاضی عضویت درخواست گردد. در این مورد الزم در صورت احراز شرایط عضویت، اسنا
 بینی شد.گردش کار پیش

 .ارسال شد رئیسههیئتهاي عضویت تهیه و مصوب گردید و جهت استحضار نحوه بررسی درخواست الگوریتم −
د و از ظرفیت مشاوران تدوین ش منديطرح مصوب پیشنهادي بهره برتکیهنحوه پذیرش و بررسی عضویت با  نامهآیین −

تصویب و به کمیته عضویت  18/09/98فرمت نهایی جهت تصویب شوراي مدیریت ارسال گردید که در جلسه مورخ 
 ابالغ گردید.

 جامعه ارسال گردد. رئیسههیئتهاي متقاضیان عضویت تهیه و براي جدول اکسل گزارش بررسی پرونده −
است و پس از نهایی شدن براي تصویب  شدهتهیهجدید  نامهآیینضا با توجه به اع 99نمونه گواهینامه عضویت سال  −

 شوراي مدیریت ارسال خواهد شد.
ها به تصویب مجمع عمومی رسیده ولی رسمیت تشکیل آن قبالًهاي تخصصی که بررسی درخواست عضویت در گروه −

 اند، توسط کمیته عضویت انجام خواهد شد.نیافته
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عمالً  Cو  Pهاي طرح و ساخت در گروه نفت و گاز که سهیم بودن آنان در ه به اینکه فعالیت شرکتپیشنهاد شد با توج −
کاهش داده و منجر به حذف بسیاري از مهندسان مشاوري که صرفاً کار مهندسی  شدتبه) را Eهاي مهندسی (نرخ فعالیت

 گاز  جهت بررسی مشکالت اعضاي گروه وکنند شده است ، کمیته عضویت جلسه مشترکی با شوراي رسته نفت و می
 در حمایت از آنان برگزار نماید.

ر پایش اعضاي جامعه در دستو سازوکارجدید نحوه پذیرش و بررسی عضویت، بررسی نحوه و  نامهآییندر راستاي اجراي  −
 کار کمیته قرار دارد.

امه تهیه و به شوراي مدیریت ارسال گردید و بندي سازمان برنبر پایه رتبه عضویت حقطرح پیشنهادي نحوه محاسبه  −
به تأیید شوراي مدیریت رسید. پیرو این تأییدیه  30/04/99پس از نهایی شدن در جلسات شوراي مدیریت در جلسه مورخ 

 نحوه محاسبه و وصول حق عضویت تهیه گردیده که در مرحله  نامهآیین نویسپیش
 نهایی قرار دارد.  −
و  "برگ نهایی رسیدگی عضویت "هاي جدید نحوه درخواست و بررسی عضویت تغییرات فرم نامهیینآبا توجه به  −

 انجام و در کمیته تأیید شد. "پرسشنامه عضویت حقیقی"
پرونده درخواست عضویت  30 بربالغکمیته عضویت در یک سال فعالیت خود عالوه بر رسیدگی به موارد جاري عضویت  −

 را بررسی نموده است
هاي عضو جامعه نیز در گروه 5و  اندشدهپذیرفتهبه عضویت  حقیقی عضو 4و حقوقی عضو 6ر یک سال گذشته تعدادد −

 .اندشدهجدید عضو 
 جلسه برگزار نموده است. 19در یک سال گذشته کمیته عضویت  −
 باشد. گزارش مطالبات حق عضویت اعضا پیوست می −
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 کمیته فیدیک
 

 ههاي کمیتاهم فعالیت
 و معرفی نماینده کمیته (مهندس صابري) ASPAC GAM 2020تصمیم براي شرکت در جلسه  -
 لی)شرکت در جلسه کمیته فیدیک (نماینده کمیته: مهندس حسن -
 عضو مهمان با نظر شوراي مدیریت صورتبهتصمیم در مورد دعوت از نماینده شرکت موننکو  -
 توسعه پایدار فیدیک و دعوت از ایشان براي حضور در کمیتهجمالی در کمیته انتخاب دکتر بابک بنی -
تصمیم براي شرکت در کنفرانس سالیانه فیدیک و معرفی نمایندگان کمیته (مهندس میرزاخانیان، مهندس شکوفی و مهندس  -

مایندگان عدادي از نهاي قبل تلی) به شوراي مدیریت (به دلیل کمبود بودجه با حمایت مالی موافقت نشد، اما همانند سالحسن
 کمیته با هزینه شخصی در کنفرانس شرکت نمودند)

 2020تهیه اطالعیه و فراخوان براي شرکت اعضا در کنفرانس ساالنه فیدیک  -
 نفر براي امسال معرفی شد) 1700تصمیم براي اعالم تعداد کارکنان جامعه به فیدیک ( -
 یک (که با پرداخت نشدن حق عضویت، حق رأي باطل گردید)فید رئیسههیئتتصمیم براي صدور رأي ایران در  -
 زنی در خصوص پرداخت حق عضویت ساالنه جامعه به فیدیک بررسی و چانه -
 (مهندس میرزاخانیان) FIDIC GAMتصمیم براي معرفی نماینده و شرکت در  -
 هاي دیگر)با کمیته مشترك طوربهترجمه و تألیف، برگزاري وبینار و ... توسط نمایندگان کمیته ( -
 هاي اصلی فیدیکبررسی عضویت و معرفی نمایندگان در کمیته -

فعالیتی  حضور و گونههیچچنین اعضاي اجرایی و مهمان نامبرده در ذیل از ابتداي تشکیل دوره جدید کمیته در سال گذشته هم
(پارس اولنگ)، دکتر آرش خوشنویس  مهندس محمدرضا صافدل (رهاب)، مهندس محمدمصطفی جنیدي در کمیته نداشتند:

ورزان)، مهندس محمدطاهر رحیمی (آساراآب)، مهندس فرداد سرکشیکی (طرح ماندگار آریا)، مهندس مهدي شکوهی (آب
ور)، مهندس سپیدار کریمی (نارگان)، مهندس علی مدرس دزفولی (طرح ها)، مهندس آزاد کریمی (عیوق راه(راهبرد توسعه طرح

 محمد مداح (پندام) هفتم)، مهندس
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 جوان متخصصان شوراي

 : برگزاري وبینارهاي زیر 
هاي عمرانی از منظر پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا در تاریخ  در پروژه HSEهاي مدیریت الزامات و چالش •

 ماهاردیبهشت 8
 ماهاردیبهشت 10 پاندمی کرونا بر مسائل حقوقی و مالی قراردادهاي صنعت احداث در تاریخ تأثیربررسی  •
 ماهاردیبهشت 24ها و راهکارها تاریخ هاي مجازي چالشاي بر دورکاري و تیممقدمه •
  مردادماه 15آشنایی با قابلیت جدید امضاي دیجیتال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ  •
  ماهدي 9اي مهندسان مشاور در تاریخ بررسی مشکالت بیمه •

 
 هاي تخصصی ایندگان در کمیتههمکاري فعال نم 
  1400همکاري فعال در فرایند تهیه سالنماي 
 براي فضاي مجازي که کماکان در دست اقدام است  سازي محتواروزرسانی و به 
 1400هاي تبلیغاتی سالنماي تهیه کلیپ 

 
 

***** 
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هاي شوراي اره در جریان اقدامات و تالشمحترم بازرسان که همو هیئتدر پایان با سپاس مجدد از همکاران گرامی و نیز 
ــویب   بینیهاي پیشاجراي برنامه منظوربهاند، مدیریت بوده ــت تص ــال جاري، از مجمع عمومی درخواس ــده جامعه در س ش

را  1399و بودجه سال  1398دار شـامل پیشـنهادهاي شـوراي مدیریت، ترازنامه، صورت عملکرد مالی    گزارش مالی خزانه
 نماید.می

 

 سپاسبا 

 بهرام امینی 
 

 رئیس شوراي مدیریت
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 پایانی بخش 
 بازرسان هیئت گزارش
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 27/11/1399مورخ عادي به مجمع عمومی  بازرسان جامعه مهندسان مشاور ایران هیئتگزارش 
 

 متعاقب و گردید اعالم کشور در کرونا ویروس اپیدمی وجود رسمی طوربه 98 سال اسفندماه ابتداي از اینکه به توجه با
 لحاظ به نیز جامعه 99-98 سال لذا گردید، وضع عمومی اجتماعات خصوصاً و هاارگان فعالیت براي مختلفی هايپروتکل
 در مندرج قانونی وظایف اجراي در بازرسان هیئت الوصفمع شد، کشور عمومی چالش دچار مختلف ارکان جلسات تشکیل

 مجمع مصوبات همچنین و مجمع دو فاصله در شدهانجام هايفعالیت با رابطه در را خود اتنظر و فعالیت جامعه اساسنامه
 :رساندمی استحضار به ذیل شرح به داخلی هاينامهآیین و 24/04/98 مورخ عمومی
 واردم در اظهارنظر و مدیریت شوراي و رئیسههیئت جلسات مصوبات بررسی و بازرسان هیئت حضوري جلسه 9 تشکیل 

 .زمال
 بات و یا مصو اساسنامه با اخذشده تصمیمات که مواردي در اظهارنظر و مدیریت شوراي حضوري جلسات کلیه در شرکت

 مجمع مغایر بوده است.
 الزم اظهارنظرهاي و کرونا دوران مجازي جلسات کلیه در شرکت. 
 طرف از 16/08/99 مورخ 10402535/99 شماره نامه طی جامعه در عضویت بررسی و پذیرش نحوه نامهآئین دریافت 

 آن مفاد رد مغایرت خاصی و گرفت قرار موردبررسی بازرسان هیئت توسط نامهآیین این که بررسی جهت عضویت کمیته
 به منجر اکرون ایام در بازرسان هیئت حضوري جلسات تشکیل عدم علت به متأسفانه. نگردید مشاهده جامعه اساسنامه با

 .نگردید کتبی پاسخ
 شوراي مدیریت،  30/10/1398مورخ  جلسهصورتیک  بندموضوعانتخاب مجري آموزش نظار  يمناقصهر مورد برگزاري د

 .کردندیمه عضو محترم شرکت برنده قبل از شرکت در مناقصه استعفا قانونی خود را کتباً به جامعه ارسال کاصلح بود 
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی جامعه به لحاظ رعایت  توضیحی به انضمام هايیادداشتمالی و  هايصورت -1
 .باشدمیاصول حسابداري و حسابرسی مورد تائید 

درصد درآمد  69با مقادیر مصوب بودجه سال مذکور، حاکی از تحقق  1398سال  یافتهتحققو درآمدهاي  هاهزینهمقایسه  -2
میلیون ریال  3ر440مبلغ  درنتیجهکه  شدهبینیپیشد مبلغ درص 84معادل  هاهزینه) میلیون ریال و افزایش 16ر448(

 کسري درآمد وجود داشته است.
یریت و شوراي محترم مد رئیسههیئتذیل را به  هايتوصیه داندمیبه شرایط حاکم بر حرفه، الزم  توجه بالذا هیئت بازرسان 

 نماید: خاطرنشان
 1398بودجه مصوب سال  –الف 

 هاياهنمایشگآموزشی، برگزاري سمینارها و  هايدورهمالی اعضا از طریق سالنامه،  هايکمکابت ب شدهبینیپیشدرآمد  -1
 11ر888درصد کل درآمد) که مبلغ  83میلیون ریال است ( 19ر770داخلی، درج آگهی در سالنامه و نشر کتب جمعاً به مبلغ 

 بینییشپ تريمناسببه روند فوق، منابع درآمد  توجه اباست؛ لذا مقتضی است  یافتهتحققدرصد آن  60میلیون ریال معادل 
 روال معمول سنوات قبل برآورد گردد. اساس برو یا میزان آن 

 1399مقتضی است جهت تصویب بودجه سال  هاهزینهبه کاهش درآمد جامعه نسبت به بودجه مصوب و افزایش  توجه با -2
 کاهش کسري صورت پذیرد. منظوربهودجه به تورم موجود، اقدامات اساسی براي تعدیل ب توجه با

 1398مالی سال  هايصورت –ب 
گزارش حسابرس محترم  4 بند موضوع هايپرداختپیشدریافتی و  هايحساب هايفصلتعیین وضعیت اقالم راکد در  -1

  جامعه انجام گردد.
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وبه مص اساس بربانک کارآفرین که  اريگذسرمایهدر صندوق  گذاريسپردهمیلیون ریال از حساب  2500برداشت مبلغ  -2

مجدد و استرداد مبلغ مذکور بوده که اقدامی در این خصوص تاکنون  تأمینمنوط به  24/04/1398مجمع عمومی مورخ 
 در صندوق بانک کارآفرین و همچنین گذاريسرمایهصورت نگرفته است. که این امر موجب کاهش مستمر ساالنه سپرده 

 سود این سپرده خواهد بود. کاهش درآمد حاصل از
که به  باشدمیدرصد)  39میلیون ریال نسبت به سال قبل (معادل  2ر775افزایش هزینه حقوق و دستمزد و مزایا به مبلغ  -3

 .باشدمیاین افزایش بیش از درصد افزایش وزارت کار  رسدمینظر 
اي مستمر براي هرسال خدمات آنان محاسبه و یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزای اساس برمزایاي پایان خدمت کارکنان  -4

به عدم پرداخت آن، این موضوع موجب افزایش میزان تعهدات جامعه خواهد بود  توجه باکه  گرددمیمنظور  هاحسابدر 
 آن اقدام گردد. حسابتسویهو مقتضی است نسبت به پرداخت و 

 1399که شایسته است در بودجه سال  باشدمیکی جامعه ثابت بان هايسپردهبرداشت از محل  دهندهنشانگزارش عملکرد  -5
 طی سنوات قبل منظور گردد. شدهبرداشتردیفی براي بازپرداخت وجوه 

با فعال نمودن بخش آموزش و همچنین به یاري  نمایدمیتوصیه  درآمددر خاتمه براي جبران کسري 

ا مدیران و تماس ب باشندمیامعه قادر به کمک مالی به ج رئیسههیئتطلبیدن اعضایی که به تشخیص 

 خودداري نمایند. االمکانحتیکسري بودجه را جبران و از استهالك ذخیره مالی جامعه  هاآن
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