خالصه مذاکرات صورتجلسه پانزدهم هيأت مديره سازمان استان تاريخ 94/10/42
آقای دکتر غفرانی در ابتدای جلسه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) را به اعضای هیأت مدیره تسلیت گفتند.
ایشان سپس درخصوص جلسه برگزار شده در راستای نهایی کردن اجرای ماده  33که در وزارت راه و شهرساازی برگازار شاد گزارشای باه
اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند .همچنین در مورد سایر اقدامات جاری طی هفته گذشته نیز توضیحاتی ارائه نمودند.
آقای مهندس محمدینژاد عنوان نمودند باتوجه به درخواست برخی از اعضای هیأت مدیره ،مستندات دستور کار هیأت مادیره هرجلساه
دراختیار اعضای هیأت مدیره قرار خواهد گرفت.
طرح اولين بند دستور جلسه درخصوص گزارش پيشرفت اجرای ماده :33
آقای مهندس حيدريون اظهار داشتند از هفته گذشته جلساتی درخصوص اجراییکردن ماده  33برگزار شد و سازمان درحال تجهیز برای
اجرایی کردن این امر میباشد .قرار است جلساتی با کنترلرها جهت هماهنگی بیشتر داشته باشیم .سایت ارجاع کاار در قالاس ساامانه مادیریت
خدمات مهندسی راهاندازی شده است که اعضای سازمان میتوانند غیر از ارجاع کار نظارت ،در حوزههای نقشههای فااز  ، 2طراحای و نظاارت
ثبتنام کنند .همچنین ایشان عنوان نمودند موضوع ارجاع کار نظارت از ابتدای اردیبهشت ماه عملیاتی خواهد شد.
آقای مهندس قربانخانی درخواست داشتند مشخص شود در بخش ماده  33متراژی که برای ارجاع کار در آغااز راه داریام باه شاه شا
است و برای پایههای مختلف شه متراژی اختصاص مییابد؟
آقای مهندس حيدريون عنوان نمودند در مرحله اول بحث ارجاع کار تک ناظر مطرح مایباشاد و موضاوع شناسانامه فنای مل ای نیاز از
اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد .درخصوص متراژ نیز قرار است نفرات حقیقی و حقوقی براساس ظرفیت متراژ باقیمانده در اولویت ارجاع کاار
قرار گیرند.
آقای مهندس سمالند عنوان نمودند سازمان باید موضوع اجرای کام ماده  33را برای رشته های اصلی هدفگذاری کارده و تماام هام و
غم و تالش خود را در این راستا به کار گیرد.
آقااای دکتاار غفراناای مطاارح کردنااد در جلسااهای اثاارات عاادم اجاارای شهااار ناااظر را باارای آقااای دکتاار قالیباااف توضاای دادیاام.
ک افزایشی که ب ارگیری شهار مهندس ناظر بر قیمت مس ن دارد حداکثر یک و نیم درصد است .درمورد متراژهای پایین نیز قارار اسات باه
صورت داوطلس تک ناظر در نظر گرفته شود به طوری ه در سهمیه ایشان محاسبه نشود.
طرح دومين بند دستور جلسه درخصوص گزارش عملکرد  9ماهه سازمان:
آقای مهندس محمدینژاد اظهار داشتند گزارش عمل رد تهیه شده برای دوره 9ماهه سال  99است که توسط واحد روابط عماومی تهیاه
شده .ایشان ضمن ذکر موارد مغایرت فرمت موجود با فرمت درخواستی شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی  ،درخواسات داشاتند گازارش
مذکور مورد مطالعه و بررسی اعضای محترم هیأت مدیره واقع شود تا درصورتی که پیشنهاداتی در جهت بهبود رویه وجود دارد ،در جلسه آتای
ارائه شود.
آقای دکتر جهانبخش عنوان نمودند موضوع عمل رد سازمان یک نقشه راه میخواهد که در قالس مسؤولیتها و شارح وظاایف کمیسایون
طرح و برنامه میتواند قرار گیرد .همچنین ایشان پیشنهاد دادند که این موضوع از قالس عمل رد روابط عمومی خاار و باه کمیسایون طارح و
برنامه ارجاع گردد .در راستای گزارش عمل رد سازمان نیز دو موضوع در قالس پیشنهاد مطارح اسات :اول این اه تقاضاای تادوین یاک برناماه
راهبردی در مقیاس شش ماهه و یا ی ساله که کمیتهها و کمیسیونها پیشنهاد میدهند را داریم .موضوع دوم نیز این مسأله مطارح اسات کاه
بعد از تهیه نقشه ،شاخص های حرکت کمی به لحاظ عملیاتی نیز مدنظر قرار گیرد .همچنین فرایند تحقق برنامهها نیز مشخص شاده ،هرسااله
بررسی مقایسهای عمل رد نسبت به دوره های زمانی مشابه صورت پذیرد.
طرح پنجمين بند دستور جلسه درخصوص انتخابات ششمين دوره شورای مرکزی:
آقای دکتر غفرانی اظهار داشتند شورای مرکزی ی ی از ارکان اصلی نظام کشور میباشد و ترکیس آن نیز از تعدادی از اعضای هیأت مدیره
نظام مهندسی استانهای کشور تش ی میشود که پس از انتخاب  46نفر از اعضا ،وزیر کشور  22نفر اصلی و  7نفر علیالبادل انتخااب خواهاد
کرد .باید طوری برنامهریزی شود که همه استانها ام ان کاندیداتوری داشته باشند و حتیاالم ان توزیع رشتهای نیز رعایت شود .ایشاان عناوان
نمودند هرکس که داوطلس باشد جهت حضور در کمیسیون ها و شوراها باید وقت بگذارد و اگر استان ها به صورت گسیخته عم کنناد خاوب
درنمیآید .یک ائتالف خودجوش استان ها را هماهنگ میکند .ریاست سازمان مطرح کردند کاندیداها باید با نظام مهندسی آشنا باشاند و اگار
از هیأت مدیره دورههای گذشته باشند  ،بهتر است.

آقای مهندس اميرخانی عنوان نمودند دوره گذشته درانتخابات شورای مرکزی قرار شد  6نفر انتخاب شوند و بقیه اساتعفا دهناد باا گاذر
زمان  2نفر ائتالف کردند و تا جایی پیشرفت که  23نفر از  22نفر کاندید شدند .به نظر میرسد برای این ه شأن نظاام تهاران حفاو شاود باه
صورت توافقی  6نفر جهت کاندیداتوری این امر انتخاب شوند.
آقای مهندس هاشمی مطرح کردند که این ائتالف غیررسمی است و این رویه دو سه دوره است که ش گرفته و ظاهراً خوب جواب داده
است .برای این ه بتوانند همه استان ها مشارکت و هماهنگی داشته باشند این رویه را پیش بردند .در دوره گذشته به ضرر اساتان تهاران شاد.
وقتی تعداد تفرق پیدا کند رأیها ش سته میشود و سایراستان ها نیز هم اری نخواهند کرد.
مصوبه  : 0نحوه حضور تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره در شورای مرکزی باا عناوان کاندیادا مطارح و باا رای هیاات مادیره محتارم
تصمیمات اتخاذ گردید.
در این لحظه با حضور آقای مهندس جاویاد معاونات محتارم شهرساازی و معمااری شاهرداری تهاران موضاوع اجارای مااده  33مطارح و
درخصوص آن بحث و بررسی شد.
دکتر غفرانی عنوان نمودند پیرو جلسات در وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای ماده  ،33در روزهای پایانی سال  99جلسهای با آقای
دکتر قالیباف ،شهردار محترم تهران و اعضای هیأت مدیره سازمان استان برگزار شد .در آن جلساه توضایحاتی درخصاوص اجارای مااده  33و
آسیسشناسی آن مسائلی مطرح شد .آقای دکتر قالیباف نیز با ب ارگیری شهارناظر برای متراژهاای پاایینتار مخاالفتی نداشاتند .فقاط تأکیاد
داشتند برای متراژهای پایین مبلغی از مالک بابت شهارناظر دریافت نشود .ایشان در روز مهندسی نیز تأکید کردناد کاه از ابتادای ساال 9392
ماده  33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی خواهد شد.
مهندس جاوياد اظهاار داشاتند قارار باود از ابتادای ساال  92زمیناهساازی اجارای مااده  33فاراهم شاود ولای نارمافازار الزم فاراهم
نشده بود .حتی پیشنویس تفاهمنامه سهجانبه با امضای آقای مهندس نی زاد (وزیر محترم راه و شهرساازی)  -آقاای دکتار قالیبااف (شاهردار
محترم تهران) -آقای مهندس هاشمی (ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) و آقای دکتر غفرانای (ریاسات محتارم ساازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران) نیز تهیه شده است .ایشان مطرح کردند دغدغه ما این است که به دلی این اه شنادبار ایان موضاوع در
میانه راه متوقف شده است ،حساسیتها روی آن بیشتر است و اگر این بار دقتهای الزم را نداشته باشیم و منتقدین بتوانند مانع حرکت شوند،
دوباره به حرکت درآوردن این شرخه بسیار مش میباشد .با اطمینان میگویم اجرای این امر بسیار ضروری بوده و برای اینجانس انگیزه اجرای
طرح بسیار باال است .بستهای که در جلسات کارشناسی مطرح شد این بود که هدف اجرای ماده  33است و دارای سه فاز اجرایی میباشاد9 :اا
مجری 2ا تبدی یک ناظر به شهار ناظر3 .ا تف یک پروانه شهرسازی از پروانه نظام مهندسی .این سه فاز بایستی از هم جادا نشاده و باه هام
پیوسته اجرا شود زیرا سه حلقه متص از یک بسته مدیریتی است .پیشنهاد ما این است که یک کمیته مشترک از شاهرداری تهاران ،ساازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مؤسسه فناوران شهر تش ی شود تا کلیه موارد مربوط به اجرای ماده  33و نیاز بازار را بررسای نمایاد.
مم ن است اجرای  3333متر زمان ببرد و زمانی که سیستم آماده شد آن را به  2333متر تبدی میکنیم و هر زمان که ایان کمیتاه باه ایان
نتیجه رسید کلیه متراژها مشمول خواهند شد .مع الوصف ،اینجانس آمادگی اجرای نظر جمع حاضر در این رابطه را دارم.
دکتر غفرانی عنوان نمودند بحث شهارناظری فی ذاته در ماده  33وجود دارد .پس از مالقات با شهردار محترم تهران ،نظر ایشان را رساانه-
ای کردیم .سازمان نیز درصورت عدم آمادگی یک متر نیز به متراژ اضافه نخواهد کرد .در این مرحله شهارناظر را حدفاص  9233متر تاا 2333
متر بپذیرند ،ما هم خودمان را تطبیق می دهیم .سپس در فواص  3ماهه این متراژ را کم کنیم تا شام همه ساختمان ها شود.
مهندس سمالند اظهار داشتند پتانسی در نظارت شهار ناظر وجود دارد و میتوان آن را افزایش داد .وجود شهارناظر به نفاع ماردم اسات،
بهتر است این حق را از ایشان زای ن نیم .زیرا وجود تنها یک ناظر به معنی پذیرش مسؤولیت کلای نظاارت شاام ساازه  ،معمااری  ،بارق و
م انیک آن ساختمان است.
مهندس هاشمی پیشنهاد دادند از ابتدای اردیبهشت ماده  33برای  3333متر به باال و موضوع شهار ناظر از  9233متر به باال اجرا شاده و
تا انتهای سال  92برای تمام متراژها قانون به صورت کام اجرا شود.
مهندس عزيزی مطرح کردند طبق بررسی بعم آمده در کمیته ارجاع کار  ،برای عملیاتی کردن موضاوع شهاار نااظر بارای گاروه نیاز
مش نداریم .پتانسی اجرا از حیث ظرفیت اشتغال به طور کام وجود دارد و حتی برای اجرای انتخاب شهارناظر برای متراژ  433متر به بااال
نیز مش لی نخواهیم داشت.
دکتر غفرانی پیشنهاد نمودند از اول اردیبهشت (مورخ  )92/2/9ارجاع کار شهار ناظر برای متراژ  9233متر به باال و پ یج کام مااده 33
نیز برای  3333متر به باال اجرایی شود و حداکثر ظرف مدت  92روز الی یک ماه برای آماده شدن نرم افزار ارجاع کار مهلات تعیاین شاود کاه
این موضوع پس از رأی گیری با اکثریت آرای حاضران در جلسه به تصویس رسید.

