سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

خالصه مذاکرات پنجاه و نهمین ( )59جلسه فوق العاده هیات مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/11/19
جلسه با تالوتی چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور:
مهندس نبی ئی:
 -1مواردی که اعضای هیات مدیره با آن درگیر هستند شیوه نامه ها و نظام نامه هاست که در بعضی از آن هاا ن صای
وجود دارد .خواهش بنده این است که در کمیسیون طرح و برنامه بررسی و بازنگری شود.
 -2در خصوص نحوه ارجاع کار باالی 5000مترمربع  ،فرمول اجرای آن مشخص و بررسی گردد.
 -3بحث ارجاع کار به مهندسین برق را داشته باشیم.
مهندس الهی فر :در آموزش  3پایه داریم -1 :دوره های اجبااری -2 ،دوره هاای غیراجبااری و  -3مجموعاه کارهاایی کاه
اعضای هیات مدیره به فراخوان انجام می دهند .جایی مناسب برای برگزاری کالس هاای آموزشای ناداریم و ل داا در نظار
بگیرید.
مهندس طاهری :طبق روال پایانی سال های گذشته در جهت کما

باه ناانرین اقاداماتی چاون پرداخات پایش از موعاد

10درصد حق الزحمه نظارت نانران به مناسبت سال جدید داشته باشیم.
مهندس صابر :این درخواست به ریاست داده شده است.
مهندس رادمهر :در دستورکار هیات مدیره قراردارد که در دستور قرار می گیرد.
گزارش امور جاری سازمان:
مهندس سعیدیان:
 -1امروز قرار بر تشکیل جلسه هیات  5ندره را داشتیم که بعضی از عزیزان به دلیل برنامه های پیش آمده برایشاان باه
تاریخ  22بهمن موکول شد که قرار بر بررسی مواردی چون بحث چهارنانره ،تدااهم ناماه مجریاان وماوارد دیگار
عملیاتی شود.
 -2در خصوص درصد پرداخت پیش از موعد حق الزحمه نظارت نانران به مناسبت سال جدید یا در هدته آتی یاا در
آخر این جلسه م رح خواهد شد.
با پیشنهاد ریاست سازمان بند  1دستورجلسه با موضوع تصمیم گیری در خصوو

اواس سررسوید سوا  1911در

صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)
مهندس فرنیا :سررسید در ابعاد کوچ

طراحی و چاپ شود .منابع مالی از اسپانسر تامین شود.

مهندس میرجعدری :به پیشنهاد یکی از اعضای نظام مهندسی سر رسید چاپ نشود و به جای آن کاله ایمنای باه اعضاا داده
شود که عالوه بر فرهنگ سازی بین مهندسین ،در س ح جامعه هم فرهنگ سازی شود.
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مهندس رادمهر :به مسئول خرید سازمان دستور استعالم قیمت داده شده است .پیشنهاد بنده ایان اسات ف ا بارای اعضاای
فعال که در لیست ارجاع کار سازمان قرار دارند ،داده شود.
مهندس صابر :پیشنهاد خوبی است اما برای این موضوع ردیدی در بودجه نداریم  .ف

برای چاپ سررسید بودجاه در نظار

گرفته شده است.
مهندس رادمهر :هزینه آن با اسپانسر حل خواهد شد.
مهندس خ یبی :س ف بودجه براساس درخواست ترک تشریدات در مصاوبه مناقصاه باشاد و مااب ی از اسپانسارها در نظار
گرفته شود.
مهندس سعیدیان :براورد اولیه برای حدود  25هزار ندر می باشد که مبلغ اولیه در نظر گرفته شده  300میلیون توماان اسات.
س ف بودجه  200میلیون تومان است و ماب ی آن مایحصل از ترک تشریدات مناقصه تامین خواهد شد.
مهندس خ یبی :س ف بودجه را در این جلسه مصوب کنیم تا مشکل سال قبل تکرار نشود.
مهندس سعیدیان :از س ف بودجه خارج نمی شویم نهایت تعداد سررسید را کم می کنیم .خاارج از ساهم بودجاه ،از ساهم
سازمان برنخواهیم داشت.
مهندس آمری نیا :کیدیت سررسید سال پیش بسیار نامرغوب بود .امسال جلد سررسید مرغوب باشد.
مهندس کریمی آنچه :م داری از هزینه از اسپانسر تامین می شود و پیشنهاد می دهم که س ف بودجه منهای مبلغ اسپانسارها
باشد .
مهندس رستم زاده :س ف بودجه در متن مصوبه نوشته شود.
مهندس راقی :بعضی از کارهاا در ساازمان باه رسام سانت انجاام مای گیارد .اصاال مدهاوم سررساید چااپ کاردن بارای
چیست؟توجیه این کار برای چیست؟ من ف

طرح موضوع کردم و مخالف نیستم اما دلیل اصلی آن را نمی دانم.

مهندس خرم :در ح ی ت حدود  00الی  00درصد سررسیده ها در دستگاه ها و سازمان ها در زباله دانای ریختاه مای شاود.
ت ویم عملکردی چاپ شود و بتوان به عنوان دفتر یادداشت هم استداده کرد.ترک تشریدات حذف گاردد و مناقصاه محادود
برگزار گردد.
دکتر شکیب :پشنهاد می دهم مبلغ را در متن مصوبه بنویسیم و با مبلغ اسپانسرها جمعا  200میلیون تومان شود.
مهندس مومنی م دم :با توجه به افزایش هزینه چاپ و کاغذ این مبلغ بسیار کم می باشد و مبلاغ اسپانسار باه انضامام مبلاغ
س ف هزینه چاپ سررسید باشد.
مهندس طاهری :بعضی از مسائل مانند چاپ سررسید همیشه برای سازمان حواشی داشته است و پیشنهاد ترک تشریدات باا
مناقصه محدود باشد تا حواشی از بین رود.
مهندس میرجعدری :پارسال به صورت مناقصه برگزار شد و بسیار حاشیه داشت .آیا امسال بادون مناقصاه برگازار خواهیاد
کرد؟ با این شرای پرحاشیه خواهد بود.
مهندس کریمی آنچه :با توجه به شلوغی در چاپخانه ها تعدادی قبل سال و ماب ی سال بعد چاپ شود.
مهندس آمری نیا :پیشنهاد آقای خرم بسیار خوب است و ترک تشریدات باید اص الح شود و مناقصه محدود باشد.
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مهندس کریمی آنچه :در نظام نامه مالی و معامالتی در مورد معامالت کالن و عمده گدتاه شاده اسات کاه بناا باه گازارش
توجیهی و مستدل مدیر ،تایید کمیسیون معامالت و تصویب هیات مدیره  ،معامله طبق روش تعیین شده انجام شود .بنابراین
تشخیص هیات مدیره در این زمینه جاری و ساری می شود.
مهندس طاهری :مناقصه عمومی برگزار شود .چرا محدود برگزار می شود؟ مشکل زمان در آگهی در روزنامه هام ناداریم و
حتما حواشی خواهد داشت.
مهندس فرنیا:ریاست و اعضای محترم ل دا ی

روش کلی تصویب شود و هرسال با همین روش انجام شود.

مهندس آزاد :معامالت به 3روش انجام می پذیرد  :مناقصه عمومی،مناقصه محدود و ترک تشریدات
مهندس خرم :در متن مصوبه کلمه ترک تشریدات برداشته شود و از طریق انجام مناقصه محدود با صارفه و صاالح ساازمان
صورت پذیرد.
مهندس عبدالملکی(نماینده وزارت راه و شهرسازی):
 -1سازمان نظام مهندسی ی

مجموعه تخصصی است و قرار بر ارائه خدمت به اعضاست .پیشانهاد مهنادس خارم در

خصوص کاربردی بودن سررسید بسیار خوب است .سررسید به صورت کتابچاه باشاد و تماامی اطالعاات رشاته
 0گانه مهندسی،اطالعات ریاست و اعضای هیات مدیره ،بازرسان و  ....باشد و هرسال ویرایش شود.
 -2بهتر بود پیش نویس متن مصوبه طبق بررسی و نظر کمیسیون معامالت از قبل انجام می شاد و اکناون م ارح مای
شد.
مهندس کریمی آنچه :بهتر است عدد بودجه را بنویسیم و تیراژ را حذف کنیم.
مهندس سعیدیان :اضافه تر از س ف بودجه انجام نخواهیم داد.
مهندس فرنیا:
 -1مورد اول اینکه به اعضای هیات رئیسه این اختیار را بدهیم که اگر عالوه بر مبلغ س ف بودجه به انضامام اسپانسار
حل نشد ،با اختیار هیات رئیسه ماب ی هزینه حل شود.
 -2اگر در متن مصوبه بنویسیم حداکثر تا تیراژ 25هزار جلد عمال موضوع رفع خواهد شد.
موضوع " تصمیم گیری در خصو

ااس سررسید سا  1911مطرح و با پیشنهاد کمیسیون معامالت مبنی بور تور

تشریفات مناقصه عمومی و برگزاری مناقصه محدود با در نظر گرفتن صرفه و صالح سازمان مورد پذیرش قرار گرفت
و مقرر شد موضوع توسط کمیسیون معامالت و با استعالم قیمت از حداقل  11ااپخانه معتبر تا تیوراژ  52هوزار جلود
مشروط به رعایت سقف بودجه مصوب و همچنین تأمین اعتبار از محل جذب اسپانسر این موضوع انجام پوذیرد11( .
رای موافق از  51نفر حاضر )
با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع تصمیم گیری درخصو

افزایش حق الزحمه کارشناسان کنتور کیفیوت خودمات

مهندسی در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)
دکتر میرزایی فر طبق پیوست به شرح موضوع پرداختند.
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مهندس اکبریان راد  :کلیات کار مورد تایید کمیسیون طرح و برنامه و کمیسیون مبحث دوم می باشد .تصمیم بر این شد کاه
در جلسه هیات مدیره تصمیم گیری شود.
مهندس راقی :بررسی های الزم انجام شده است و اگر دوستان انت اد پیشنهاد و یا اعتراضی دارناد م ارح نماینادو موضاوع
مورد تایید اعضای کمیسیون مبحث دوم بوده است.
مهندس میرجعدری:
 -1چرا مستندات کمیسیون طرح و برنامه و مبحث دوم قبل از جلسه در گروه باه اشاتراک گاذارده نشاده تاا بتاوانیم
بررسی نماییم.
 -2با افزایش مبلغ حق الزحمه از 3میلیون تومان به  5میلیون تومان موافق نیستم.
 -3این مصوبه از االن اجرایی می شود یا از سال آینده؟
مهندس اکبریان راد(خ اب به مهندس میرجعدری) :چند هدته قبل در خصاوص کااهش متاراژ از  2000متار باه  1500متار
مصوب داشتیم که با این کاهش متراژ تعداد پروژه بیشتر خواهد شد و ندر هم کم داریم.
مهندس میرجعدری 3 :سال پیش در دوره هدتم بحث تعارض و منافع م رح و مصوب شد .کسانی که برونسپار و یاا کنتارل
ن شه هستند نمی توانند از پروانه خودشان استداده کنند .آیا االن استداده هم زمان دارند یا خیر ؟
مهندس الهی فر :االن موضوع دستور چیز دیگری است .بهتر است موضوع تعارض و منافع در جلسه دیگری م رح شود.
مهندس صابر :رعایت س ف بودجه را در مصوبه در نظر بگیریم تا از س ف بودجه باالتر نرود.
مهندس طاهری :در جلسات پیشین به اندازه کافی به این موضوع پرداخته شد .در مورد موارد کلی موافق هساتم .موضاوعی
که اعضا به آن توجه فرمایند این است که :زمانی که  00روز از زمان آپلود این فرایند و کنتارل ن شاه مای گاذرد ،کنتارل از
دست سازمان خارج می شود و ن شه های تایید شده را نمی توان دیگر به صورت سیستمی باه ناانران ارساال کارد ،حااال
رسیدیم به پایان پروژه و قرار است بر اساس این اطالعات نادرست و تایید نشده از سوی سازمان نظام مهندسای شناسانامه
فنی و ملکی صادر شود !
مهندس کریمی آنچه :پیشنهاد می دهم که با باال رفتن حق الزحمه  ،حق الزحماه کنتارل ن شاه کاه توسا مالا

بارای هار

ساختمان واریز می شود ،افزایش یابد.
مهندس میرجعدری :در مصوبه  3سال پیش تاکید شد کسانی که در کنترل ن شه هستند نباید به آن ها کار ارجاع شود.
دکتر حیاتی :طبق پیوست به شرح موضوع پرداختند.
مهندس اکبریان راد :بسیاری از رشته ها در بازرسی می توانند باا یکادیگر همپوشاانی داشاته باشاند .بایاد ایان همپوشاانی
عملیاتی شود.
مهندس نبی ئی :بازرسان معماری از دیگر بازرسان بیش از حداقل  100مورد را بررسی و چ
و میزان حق الزحمه باید افزایش یابد.
مهندس خ یبی:
 -1پیشنهاد بنده این است که گودبرداری زیرمجموعه گروه ژئوتکنی

قرار بگیرد.

می نمایند و به لحاظ تعاداد
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 -2بازرسی ن شه برداری هم به این بازرسی ها اضافه نماییم.
مهندس صابر :تنها بخشی که برای آن سامانه ای نداریم واحدبرونسپاران بازرسان است .باید ساامانه ای باشاد کاه بازرساان
میزان کارکردهای خود را وارد نموده تا بر اساس آن محاسبات پرداختی هم براحتی انجام پذیرد.
مهندس فرنیا :در حدود سال های  21و  22سامانه ای راه اندازی شد که براساس این سامانه هر سااختمانی کاه گاودبرداری
آن آغاز می شد در سامانه ثبت و به سازمان گزارش داده می شد و بر این اساس سازمان بازرسین خود را اعزام می کارد .باا
این سیستم شورای شهر اعالم نمود که حدود 00درصد کاهش تلدات جانی و مالی داشتیم .در نتیجه بازرسی گاودبرداری را
زیر شاخه ای از ژئوتکنی

نبینیم.

باتوجه به اتمام زمان جلسه ،با پیشنهاد ریاست سازمان  91دقیقه به مدت زمان جلسه افزوده شد(به اتفاق آرا)
مهندس میرجعدری :با این مصوبه بین بازرسین تبعیض قائل خواهیم شد.مبلغ را افزایش ندهیم و تعاداد بازرساین را بیشاتر
کنم.
مهندس گودرزی :بعد مسافت در شهرستان ها در مبلغ در نظر بگیرید.
مهندس رادمهر :در شهرهای اطراف تهران باید بازرسان را از افراد بومی همان شهر انتخاب کرد.
مهندس کریمی آنچه :بازرسان رشته های برق مکانی و ژئوتکنی نسبت به سایر رشاته هاا باا توجاه باه درجاه و سا ح
تحصیالت و تجربه و  ...مبلغ کمتری می گیرند.
مهندس سعیدیان :به نظرات کمیسیون طرح و برنامه و کمیسیون مبحث دوم اعتماد کنیم و رای گیری را انجام شود.
مهندس اکبریان راد  :فرق بسیاری است بین بازرسی ی ساختمان  1الی  2طب ه با ساختمان  0الی  8طب ه .به هماین دلیال
اعداد در نظر گرفته شده بر این اساس می باشد.
دکتر شکیب :یکی از کارهای خوبی که سازمان انجام داده است ایجاد بازرسی گود اسات .کاه بار اسااس ایان گاودبرداری
کنترل و مدیریت بخوبی انجام می پذیرد .بازرسین گودبرداری را از لیست حذف نکنیم.
مهندس فرنیا :تعداد بازرسی های گودبرداری بسیار زیاد است و گودبرداری را جدا از سازه در نظر بگیریم.
مهندس طاهری :خدمات یکسان به تمامی مهندسین ارائه شود و نیازی به تحویل دادن پروانه به سازمان نمی باشد و خودش
باید تعهد دهد که در صف ارجاع قرار نگیرد.
موضوع"با پیشنهاد کمیسونهای طرح و برنامه و کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درخصوو کارشناسوان
کنتر نقشه برونسپار وفق جدو پیوست از او بهمن ماه سا جواری موافقوت گردیود 51( .رای موافوق از  59نفور
حاضر )
و نیز با پیشنهاد کمیسونهای طرح و برنامه و کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درخصو بازرسوان کنتور
کیفیت خدمات مهندسی برونسپار وفق جدو پیوست از او بهمن ماه سا جاری موافقت گردید 55( .رای موافوق از
 59نفر حاضر )
باتوجه به اتمام زمان جلسه ،با پیشنهاد ریاست سازمان  11دقیقه به مدت زمان جلسه افزوده شد(به اتفاق آرا)
با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع" آزادسازی درصدی از حق الزحمه ناظران به مناسبت آغواز سوا " 11در صودر
دستور کار هیات مدیره قرار گرفت (اتفاق آرا) و مقرر گردید:
حق الزحمه نظارت ،قبل از اتمام مرحله ساختمانی حداکثر تا سقف  11درصد و دو میلیارد ریا  ،با رعایوت شورایط
زیر به ناظر قابل پرداخت است:

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

الف -حداقل یک گزارش مرحله ای عملیات توسط ناظر در دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ثبت شده باشد.
ب -حق الزحمه قبل از گزارش اتمام مرحله ساختمانی تعلق میگیرد مشروط بر آنکه پس از پرداخت حق الزحمه فوق
الذکر حداقل  %11از حق الزحمه تا اتمام عملیات ساختمانی باقی مانده باشد( .حداکثر برای یک مرحله زودتر)
ج -به ناظرین حقیقی و حقوقی که ده درصد دریافتی علی الحساب حق الزحمه سا  19را مستهلک نکردهانود تعلوق
نمیگیرد.
د -پرونده های مورد اختالف ناظر و مالک که در جریان رسیدگی و یا صودور رای شوورای انتظوامی و شوورای حول
اختالف و کمیته داوری میباشد شامل مصوبه فوق نمیگردد
(  51رای موافق از  51نفر حاضر)
جلسه با صلوات برمحمد و آل محمد به پایان رسید.

هیات مدیره
جلسه دوره -8جلسه )98/11/19 ( 59
ردیف

سرکار خانم  /جناب آقای دکتر/مهندس

اولین ساعت ورود

آخرین ساعت خروج

جمع ساعات حضور

1

علی کریمی انچه

15:33:36

18:28:37

02:55:00

2

الهه رادمهر

15:32:43

18:28:38

02:56:00

3

کامبیز رضوی

15:53:18

16:20:51

00:21:00

4

بهمن مؤمنی مقدم

15:39:07

18:28:39

02:50:00

5

حسین اکبریان راد

15:33:57

18:28:41

02:55:00

6

احمد خرم

16:16:48

18:28:43

02:12:00

7

بیژن خطیبی

15:30:10

18:28:44

03:00:00

8

حمزه شکیب

15:30:25

18:20:42

02:51:00

9

سیدعلیرضا میرجعفری

15:30:16

18:28:46

03:00:00

10

سعید سعیدیان

15:48:43

18:28:48

02:40:00

11

کامران تیموری

15:30:36

18:28:49

02:55:00

12

محمد طاهری

15:55:21

18:28:36

02:33:00

13

مهیار فرنیا

15:58:43

18:28:50

02:30:00

14

اباصلت اصغری

17:14:01

18:28:52

01:15:00

15

غالمرضا آزاد منجیری

15:30:41

18:28:53

02:43:00

16

مجتبی آمری نیا

15:43:09

18:28:54

02:46:00

17

بی تا جمالی

15:30:18

18:28:55

02:39:00

18

حسام الدین راقی

15:31:09

18:28:57

02:47:00

19

جهانگیر رستم زاده

15:31:14

18:28:59

02:37:00

20

مجتبی صابر

15:56:18

18:29:02

02:30:00

21

مجید گودرزی

15:41:39

18:29:03

02:47:00

22

علی اکبر نبی ئی

15:43:12

18:20:25

02:27:00

23

سیامک الهی فر

15:50:55

18:29:05

02:43:00

24

حسن یگانگی

15:42:30

18:29:06

02:43:00

