سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

خالصه مذاکرات پنجاه و ششمین ( )65جلسه هیات مدیره دوره هشتم به تاریخ 89/11/56
جلسه با تالوتی چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.
جلسه وارد پیش از دستور گردید.
مهندس نبی ئی:
 -1کارهای انتخابی و ارجاعی شرکت های حقوقی به طور کامل باید مشخص و اطالع رسانی شود.
 -2مشخص شدن تخلف های گزارش شده از سوی بازرسین سازمان و رسیدگی سازمان به این موضوع.
 -3جلوگیری از تخلف در صف ارجاع در دفاتر نمایندگی شهرستان های تهران.
مهندس خطیبی :موارد زیر در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد :
 -1در مجمع عادی هفته گذشته،ریاست مجمع حق اضافه کردن ویا کم کردن نکتهه ای را در دسهتور کهه بهه
پیشنهاد و تایید اعضای هیات مدیره قرار گرفته است را نداشتند.
 -2در دستور کار امروز ،مجمع بودجه مصوب شود تا در روزهای پایانی سال  89مجمع فهو اعاهاده بودجهه
پیشنهادی سال  88را برگزار کنیم.
 -3سازمان فاقد شیوه نامه مصوب حقو و دستمزد کارمندان می باشد.
 -4عدم صدور فاکتور ارزش افزوده توسط سازمان ،متاسفانه هزینه از اعضا دریافت می گردد وعهی فهاکتور از
سوی سازمان به آنها داده نمی شود و به اعضا و سازمان امور ماعیاتی بایستی پاسخگو باشیم.
 -5پیشنهاد تارفه سال  88سازمان همانند سازمان نظام پزشکی تا آخر بهمن به شورای مرکزی ببریم تا پس از
تایید شورای مرکزی در پایان سال به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود تا وزارتخانه تارفه را مصوب کند.
 -6اختیارات رئیس و هیات رئیسه ارجاع شده از سوس کمیسیون طرح و برنامه به صحن هیات مدیره بیاید و
رای بگیرد.
 -7شیوه نامه ارجاع کار در استان تهران و نمایندگی های سطح استان در هیات مهدیره ارائهه شهود و پهس از
تایید هیات مدیره به اطالع اعضا در ساییت سازمان رسانده شود.
مهندس اصغری:
 -1ایجاد شیوه نامه در زمینه تمدید نظارت های مهندسین جهت جلهوگیری از ایجهاد اخهتال
ماعکین و ناظرین.

گسهترده بهین
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 -2اتفا خوبی است که عالوه بر کنترل پرونده های باالی 2222متهر رخ داده ،پرونهده ههای زیهر 2222متهر
میباشد که نیز بصورت رندوم کنترل و بررسی می شود و تشکر میکنم از شما از این اتفا خوب و باید در
سایت سازمان اطالع رسانی گردد.
 -3ایجاد واحد تکریم از ارباب رجوع و همکاران خود در سازمان در طبقات سازمان.
مهندس شیرکوهی(بازرس):
 -1در انتهای اسناد روز مجمع تمامی بازرسین ذکر کردند که ریاسهت مجمهع اجهازه نهدارد در دسهتوری کهه
اعضای هیات مدیره پیشنهاد داده است ،نکته ای را کم یا زیاد نماید.
 -2تذکر قانونی :در زمان ریاست سال قبل (ریاست آقای طهاهری)برای پهرو ه ارغهوان  2مصهوبه بهه تهاری
 89/22/27و  89/26/22مصوب شد که طبق شیوه نامه ،قانون  6ماه رعایت نشده است .اگر مصوبه تهاری
 89/26/22باطل شود ،مصوبه هفته پیش وجاهت قانونی خواهد داشت.
مهندس سایدیان به ارائه امور جاری پرداختند:
 -1برگزاری مجمع عادی دوم در هفته پیش
 -2سپاس از تذکر بازرسین ،تناقضات و اشکاالتی در شیوه نامه برگزاری مجمع و ابالغیه ها وجهود دارد کهه
طی نامه نگاری با سازمان مربوطه در جهت رفع آنها باشیم.
پیشنهادات مهندس سایدیان :
 -1تشکیل مجمع فو اعااده بودجه پیش از زمان تایین شده که بهه تاییهد و نظهر وزارت راه و شهرسهازی و
هیات مدیره سازمان برسد.
 -2پیشنهاد پخش الیو جلسه را دارم .
دکتر شکیب :آقای مهندس سایدیان گزارش ها را به طور کامل ارائه ندادید ،توضیحی درباره نشست ها و جلسات
که برگزارکردید ارائه بفرمایید.
مهندس سایدیان :این جلسات و نشست ها جهت آشنایی و ارتباط بیشتر با همکاران و شنیدن نقطه نظهرات بهیش
نبوده است.
مهندس نبی ئی  :موافق پخش الیو هستم.
مهندس فرنیا :پیشنهاد دارم ابتدا موضوع در گروه مجازی هیات مدیره مطهرح و نظهرات شهنیده شهود  ،سهپس در
دستور آورده شود.
مهندس کریمی آنچه:
 -1با پخش الیو موافق هستم.
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 -2برگزاری مجمع بودجه قبل از سال کار بسیار پسندیده ای است که در صورت تصهویب دو سهوم اعضهای
هیات مدیره این کار شدنی است.
مهندس عبداعملکی (نماینده وزارت راه و شهرسازی ):
 -1نیازی نیست که چندین موضوع در دستور مجمع قرار گیرد ،به تاداد مورد نیاز دستورها مطرح شوند.
 -2با توجه به شرایط کنونی و موارد یاد شده فقط  12روز مهلت داریم که مجمع را قبل از پایان سال برگهزار
کنیم.
مهندس رضوی :طبق شیوه نامه برگزاری مجمع فو اعااده میتوان جلسه فو اعااده را قبل از سال تشکیل بهدهیم
و آمادگی الزم را هم داریم.
مهندس صابر :طبق شیوه نامه تشکیل مجمع عمومی ابتدا باید تراز قبل از بودجه مطرح شود.
مهندس طاهری :در ابتدا تشکیل مجمع فو اعااده در دستور کار قرار گیرد و مصوب شود ،سپس به بررسی شرایط
برگزاری و اینکه چه دستوری هایی در مجمع مطرح شود بپردازیم.
مهندس اکبریان راد :در هفته آینده بودجه در کمیسیون طرح و برنامه بررسی خواهد شهد و هیهات مهدیره نظهرات
خود را مطرح بنمایند تا بتوانیم در مجمع بیاوریم.
مهندس سایدیان :در خصوص دستور اول جلسه هیات مدیره با موضوع " تصمیم گیری در خصوص عقهد تفهاهم
نامه با بانک صادرات جهت اعطای تسهیالت وام به اعضای ساختمان" طبق جلسات و پیشنهادات بانک ها نیاز بهه
جمع بندی است تا در هفته های آتی گزارشی به اعضا هیات مدیره داده شود و به تصویب برسد .به همین دعیل از
دستور خارج نمی کنیم.
با پیشنهاد ریاست سازمان ،طبق رای گیری و به اتفا آراء دستور "بحث و بررسی در خصوص پیشنهاد کمیسهیون
مبحث دوم جهت چهارناظره شدن کلیه کارهای نظارتی شهر تهران" وارد دستور شد:
مهندس راقی:
 -1زیرساخت ها تقریبا آماده است.
 -2تصویب این دستور هم به نفع اعضا و هم به نفع سازمان می باشد.
 -3این کار جلوگیری از صوری کاری می شود و منبع درآمدی برای  4ناظره شدن.
 -4در مترا های کوچک عمال ناظری وجود ندارد.
 -5چهار ناظره شدن کلیه کارهای نظارتی ،خود یک قانون است و ما میخواهیم جهت اجرایی کهردن کامهل قهانون
این دستور را مصوب کنیم.
مهندس نبی ئی :آیا سازمان ظرفیت کافی برای این موضوع را دارد ؟ آیا تاداد پرو ه ها با تاداد مهندسهین برابهری
می کند؟
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مهندس موسوی :تصمیم مفید و خوبی است اما باید حتما کیفیت اجرایی و موانع اجرایهی را بهدانیم و مرحلهه بهه
مرحله بررسی ،سپس به قطایت برسانیم و دستور را مصوب کنیم.
مهندس میرجافری:
 -1زیر ساخت کنونی امکان چهار ناظره شدن را نمی دهد ،ساختمان های زیر  1522متر نقشه های کاملی ندارند و
اکثرا سوری و ضایف می باشند و یا در دسترس نیستند.
 -2نقشه های زیر  1522متر در سازمان کنترل نمی شوند ،با این تاریف باید زمانی را به کنترل و تهیه نقشه پهرو ه
های زیر  1522متر اختصاص دهیم تا بتوان زیرساخت ها را آماده نمود.
 -3در دفاتر نمایندگی های برخی شهرستان های شهر تهران در آینده با توجه به عدم همکاری شههرداری و سهایر
ارگان ها مشکالتی را در زمینه چهار ناظره خواهیم داشت.
مهندس خطیبی:
 -1قانون به ما این اجازه را نمی دهد که بخشی را اجرا و بخشی دیگر را اجرا نکنیم.
 -2در مصوبه حتما ذکرشود که هیات مدیره بر این موضوع تاکید داشته که در تمامی رشهته ههایی کهه مربهوط بهه
ساختمان می باشد ،رئیس وهیات رئیسه مقدمات کار اجرایی شدن تمام نظارت های شش گانه را حتما انجام دهد.
مهندس طاهری:
 -1این موضوع یکبار در هیات 5نفره مطرح و صراحتا اعالم شد که خدمات 7گانه رشته ها بهرای تمهامی مترا هها
استفاده شود و همه باالتفا موافق بودند .برای اجرایی کردن آن همچنین تفاهم نامه ای که با شورای شههر نوشهته
شد و در صورت امضای تفاهم نامه شرایط و فرآیندهای اجرایی صراحتا مطرح شده اسهت و براحتهی مهی تهوانیم
برای 7رشته اجرایی کرد.
 -2اپلیکیشنی هم برای انجام امور خدمات پرداختی طراحی گردد تا مهندسین و ماعکین استفاده نمایند.
مهندس فرنیا:
 -1در حال حاضر در شهرهای اطرا

تهران به طور سلیقه ای  3یا  4ناظر داریم.

 -2تاادل بین عرضه و تقاضا برقرار باشد ،به طوریکه تاداد پرو ه ها با مهندسین حقیقی و حقوقی دیده شود.
 -3همچنین در کمیسیون مبحث  2به صورت پیشنهادی مطرح گردد که نقشهه بهرداری بهرای گهروه «ج» و «د» راه
اندازی شود .به طور مثال که چه تاداد مهندس نقشه بردار برای پرو ه های موجود داریم،باید بررسی شود در غیهر
این صورت قطاا در روند کار دچار مشکل خواهد بود.
مهندس کریمی آنچه  :در حال حاضر در شهر تهران برای پرو ه های 1522متر به بهاال نظهارت توسهط شههرداری
انجام می پذیرد و برای پرو ه های زیر  1522متر ناظر مکانیک توسط آبفا و ناظر بر توسط بر اماکن انجام مهی
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پذیرد .درشهرستانها هم این قانون را عملی کنیم و جهت تسریع در عملهی شهدن ،زمهان انجهام مراحهل ابتهدایی و
انتهایی کار (تقدم و تاخر)جابجا کنیم.
مهندس اصغری :مشکل ،زمان اجرایی در مراحل انجام کار است .عطفا دستور را مصوب کنیم تا اجرایی شود.
مهندس مومنی مقدم :
 -1قانون در حوزه های نظارت و ماده  33به طور کامل اجرا نمی شود و اجرای قانون باید بهه طهور کامهل اجهرا
شود.
 -2در شهرستانها این قوانین اجرا شده است و جلوتر از شهر تهران پیش رفته اند .در تهران قوانین ضایف اعمهال
می شود.
 -3قانون نظام مهندسی برای  7رشته می باشد.
 -4در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز ،خدمات 7رشته را اعمال کنیم .رشته های نقشهه بهرداری ،شهرسهازی و
ترافیک مظلوم واقع شده اند.
 -5اگر بستر آماده نیست ایرادی ندارد باید گام به گام پیش رفت تا اجرایی شود.
مهندس رستم زاده:
 -1زیرساخت ها و عرضه و تقاضا بررسی شود.
 -2ارجاع کار به صورت حقیقی است یا حقوقی .
 -3موافق این دستور هستم.
مهندس رضوی :برای مهندسین ترافیک اجرایی شدن بحث نظارت را در نظر بگیریم.
مهندس راقی:
 -1موافق  7رشته هستم.
 -2در شهرستان ها از  1متر قانون 4ناظره اجرایی شده است.
 -3برای نظارت ،ناظران حقیقی به تاداد کافی داریم و این موضوع کمک فراوانی هم به مهندسین پایه  3و هم
به سازمان خواهد بود
دستور با موضوع بحث و بررسی در خصوص پیشنهاد کمیسیون مبحث دوم جهت چهار ناظره شدن کلیه کارههای
نظارتی شهرتهران مصوب گردید (با  25رای موافق از  25نفر حاضر) و پس از بحث و بررسی مقرر گردید ریاست
سازمان با هماهنگی سایر متوعیان امر ساخت و ساز شهری ،ترتیبات اجرایی شدن خدمات مهندسی در هفت رشهته
برای کلیه مترا ها مطابق با مقررات ملی ساختمان را در سطح استان تهران مامول نماید (24رای موافهق از  24نفهر
حاضر)
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دستور شماره  2با موضوع تشکیل کارگروه پایش اخال حرفه ای استان مطابق شیوه نامه شورای مرکزی در هفتهه
آتی مطرح خواهد شد.
دستور شماره  3با موضوع "تصمیم گیری در خصوص افزایش حق اعزحمهه کارشناسهان کنتهرل کیفیهت خهدمات
مهندسی" به اتفا آراء وارد دستور شد:
دکتر میرزایی فر (مدیرواحد کنترل نقشه):به ارائه (فایل پیوستی شماره )1پرداختند.
مهندس میرجافری:
 -1در هیات رئیسه قبلی یکبار این موضوع بررسی و ابالغیه گرفت.
 -2تفاوت بین کارکرد ساعات در رشته های مختلف برای چیست؟ بر اساس چه مبنایی است؟
مهندس اعهی فر :بازرسی و برونسپاری بخش های اصلی سازمان هستند و رابطه مستقیمی با کیفیت دارد.
مهندس مومنی مقدم:
 -1حق اعزحمه باید متناسب با دقت و زمانی که برای پرو ه صر

می شود متناسب باشد.

 -2افزایش حق اعزحمه انجام پذیرد اما متناسب با خزانه سازمان باشد.
مهندس اصغری:تارفه کنونی برای سال  83می باشد و با شرایط سال  89هماهنگی نهدارد .بها کنتهرل پهرو ه ههای
کوچک حجم کار افزایش پیدا کرده و باید میل و رغبت را با افزایش تارفه در بازرسین و مهندسهین کنتهرل نقشهه
ایجاد نماییم.
مهندس خطیبی :چنین دستورهایی از قبل باید بررسی هایی توسهط خزانهه دار ،مااونهت مهاعی ،مااونهت خهدمات
مهندسی و همچنین بررسی در کمیسیون ها انجام گرفته شده باشد و همچنین جوانب کار بررسهی شهده باشهد در
صحن هیات مدیره مطرح شود .مهندس کریمی آنچه:
 -1افزایش حق اعزحمه باعث افزایش کیفیت کار مهندسین خواهد بود ،مبلغ پایه حق اعزحمه با تاهداد پهرو ه
ها برابری ندارد و باید حداقل افزایش مبلغ پایه را داشته باشیم.
 -2هزینه کنترل نقشه توسط مهندسین دریافت می شود و مشکلی درپرداخت حق اعزحمه نخواهیم داشت.
 -3حق اعزحمه رشته های بر و مکانیک به نسبت رشته های ماماری و سازه بسیار کم می باشهد و بایهد در
قیمت ها بازنگری گردد.
مهندس اکبریان راد :برای چنین دستورهایی باید قبل از مطرح شدن در جلسه هیات مدیره کارشناسهی و گزارشهی
کامل از قبل به اعضا هیات مدیره داده شود.
مهندس فرنیا:
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 -1درخواست ارائه آماری از پرداختی ماعکان بابت طراحهی از ابتهدای سهال بها ردیهف  Aریهال و پرداختهی
بازرسین چهار رشته با ردیف  Bریال مقایسه صورت پذیرد که سازمان طبق چنین شرایطی ضرر یها رشهد
خواهد بود.
 -2اگر بخواهیم پرو ه های ریز مقیاس را کنترل کنیم باید در  2مرحله ای ببینیم :مرحله اول افزایش مبلغ پایه
حق اعزحمه که امروز مصوب گردد و مرحله دوم در داخل کمیسیون کارشناسی شود و سپس دیگر مهوارد
مصوب شود.
مهندس نبی ئی :کنترل نقشه در  2مرحله انجام پذیرد و بازرس باید در همین دو مرحله گزارش نههایی بازرسهی را
ارائه دهد.
مهندس گودرزی :سقف پرداختی به مبلغ  5میلیون تومان مصوب کنیم و موضوعات دیگر را طهی گزارشهی بهرای
هفته باد بگذاریم.
مهندس آمری نیا :متوسط کارکرد هر مهندس  112ساعت می باشد که مبلغ  5میلیون تومان منطقی است.
مهندس اصغری :تمامی گزارش ها در مرحله اول انجام شود تا کار مردم به تاخیر نیفتد.
مهندس رادمهر :پیشنهاد میکنم افزایش مبلغ پایه جهت اینکه بازرسین حقشان ضایع نشود صد در صد انجام پذیرد
و کار کارشناسی توسط کمیسیون مبحث دو انجام شود و در هفته های آتی در صحن هیات مدیره مطرح گردد.
مهندس راقی :در کمیسیون مبحث دو و کمیسیون طرح و برنامه مطرح شود.
مهندس تیموری  :در کمیسیون مبحث دو و کمیسیون طرح و برنامه مطرح شود.
مهندس طاهری:
 -1در افزایش پرداخت سقف حق اعزحمه مشکلی نیست و باید افزایش داده شود.
 -2پرداختی بر اساس مترمربای است و در بودجه مشکلی نخواهیم داشت و در بودجه فقط باید عحاظ شود.
 -3کل درآمد سازمان از کنترل نقشه و شناسنامه فنی و ملکی ،آنچه که دریافت میکنیم را برای پرداخت کنهیم،
سازمان در سال های آتی با مشکل روبرو خواهد شد وباید از سود بانکی برداشت کنیم.
با پیشنهاد ریاست سازمان افزایش  32دقیقه ای مدت زمان جلسه تمدید گردید.
مهندس میرجافری :چندین ابهام وجود دارد :
 -1چه شده که امروز موضوع کنترل نقشه مطرح می شود در صورتیکه این مشکل  6ماه پیش بوده است.
 -2اگر سقف را به  5میلیون تومان افزایش دهیم ،مگر مشکل حل خواهد شد؟ مشکل برونسپاران درباره اعداد
ساعات کارکردهایشان می باشد.
 -3آقای مهندس اکبریان راد به طور شفا

اعالم کنید که آیا این مبلغ  5میلیون تومان که قرار بر افزایش مهی

باشد ،در بودجه سال  89که تصویب شده  ،دیده اید یا خیر؟

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

مهندس اکبریان راد  :راهکار پیدا خواهیم کرد.
مهندس اعهی فر :نامه ی همین موضوع به هیات رئیسه قبلی ارسال شده بهود ،چهرا در آن زمهان بررسهی نشهد ؟ و
مجدد این نامه به ریاست وقت ارسال شد و اکنون داریم رسیدگی می کنیم.هیات رئیسه قبلی پس چکار می کهرده
است؟
مهندس حیاتی :به ارائه موضوع "پیشنهاد افزایش کنترل کیفیت خدمات مهندسی" (فایل به پیوستی  )2پرداختند:
مهندس خطیبی:
 -1یک دوره حفاظت فنی کار و مسئول ایمنی را برای تمامی مهندسین دارای پروانه اشتغال برگزار کنیم.
 -2کاهش تاداد مهندسین مربوط به یک پرو ه ،به طور مثال بازرس بر  ،بازرس ایمنی پهرو ه را ههم انجهام
دهد و سقف بودجه هم به این صورت کنترل می شود.
مهندس میرجافری:
 -1در دوره هفتم در جلسه هیات مدیره که  14نفر از اعضا حضور نداشتند،در جلسه قرار بهر ایهن شهد ههر4
ناظررشته های بر  ،سازه ،مکانیک و ماماری یک تارفه  122تومانی بگیرند .باهد دوسهتان هیهات مهدیره
رشته ماماری و عمران به خارج ساعن رفتند و مصوبه هوا شد! و در جلسهه باهد رشهته ههای مامهاری و
عمران تارفه 125تومانی و رشته های بر و مکانیک تارفهه  122تومهانی گرفتنهد(.فیلم و صهدای جلسهه
موجود است)
 -2تاداد بازدید ماهیانه در ماه برای تمام رشته ها به یک تاداد ماین و در یک سهطح انجهام شهود تها تاهادل
برقرار شود.
 -3آیا این حق اعزحمه از ابتدای سال  89حتی به مهندسینی که قطع همکاری با سازمان داشته اند پرداخت می
شود؟ و یا از این به باد به مهندسین همکار فالی پرداخت می شود؟
مهندس هاشمی :تجربه نشان داده است که اینگونه بازدیدها کیفیت را کاهش می دهد .تاهداد بازرسهین را کهاهش
وحق اعزحمه را افزایش دهیم.
دکتر فشارکی :
 -1چه فرقی بین تمام مهندسین رشته های مختلف وجود دارد کهه بهه یهک نفهر 122سهاعت تالهق بگیهرد و
دیگری کمتر یا بیشتر؟
 -2بسیاری از مهندسین سواد ودانش کافی ندارند و اگر قرار هست بازرسی ،به غیر از تخصص خهویش کهار
بازرسی دیگری هم انجام دهد(همزمان دو مسئوعیت را بپذیرد) باید صالحیت و دانهش بیشهتری از سهایر
مهندسین داشته باشد .اعبته این بازرسین اکثرا کسانی هستند که در انتخابات به واسطه رای آنها به همکاران
هیات مدیره حکم بازرسی به آن ها داده شده است.
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مهندس یگانگی :پیرو صحبت همکار گرامی اینکه رشته با رشته چه فرقی می کند باید بگویم که طبق بررسی گروه
تخصصی یک ناظر مامار باید 142چک عیست را ارائه دهد و به همین دعیل وقت و انر ی بیشتری باید بگذارد.
دستور با موضوع " تصمیم گیری درخصوص افزایش حق اعزحمه کارشناسهان کنتهرل کیفیهت خهدمات مهندسهی
" مقرر شد جهت اصالح و کیفی سازی و رعایت سقف بودجهه موضهوع در کمیسهیونهای مبحهث دوم و طهرح و
برنامه مطرح و جهت بررسی مجدد حداکثر ظر

مدت دو هفته به هیات مدیره ارائه گردد 23( .رای موافهق از 23

نفر حاضر )
جلسه با صلوات برمحمد و آل محمد به پایان رسید.

