خالصه مذاکرات صورتجلسه چهاردهم هيأت مديره سازمان استان تاريخ 92/17/71

آقای دکتر غفرانی در ابتدای جلسه آغاز سال  2931را به اعضای هیأت مدیره تبریک گفتند.
طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص گزارش دبیر محترم کمیته تجمیع خدمات مهندسی و ارجاع کار نظارت:

آقای مهندس عزیزی به عنوان دبیر کمیته تجمیع خدمات مهندسی و ارجاا کاار نظاارت درخواوب برگایاری جلساات ایا
کمیته در راستای اجرایی شدن ماده  99قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گیارش مبسوطی به شرح زیر ارائه نمودند:
ایشان عنوان نمودند ای کمیته متشکل از آقایان مهندس سمالند ،مهندس محمادیناااد ،مهنادس دیادریون ،مهنادس قادس،
مهندس صدر ،مهندس زندهدل ،مهندس نویری و مهندس لشگری (و به دبیری آقای مهنادس عییایی) تااکنون ده جلساه برگایار
کرده است و در ای جلسات سعی شده مسائل پایه مربوط به ارجا کار نظارت ماورد بررسای قارار گیارد .در وهلاه اول از تجربیاات
استانها (به طور مشخص با دضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم) بسیار استفاده شد .باتوجه باه اینکاه در بحا
ارجا کار نظارت هم شخص دقوقی و شخص دقیقی وجود دارد ،ابتدا تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهر تهران و متارا
آنها بررسی شد (بح عرضه و تقاضا) .درخووب نظارت مهندسان در نقاط مختلف ،شهر تهران به پنج منطقه مرکی ،شمال ،جناو،،
شرق و غر ،تقسیمبندی شد و مشخص شد که میانگی مترا ها نیی نیدیک به هم میباشد .همچنی با دعوت از نظارات انجما هاا
(مشخواً انجم مهندسان طراح و ناظر) نیی استفاده شد که در تومیمگیری بهتر تأثیرگذار بود.
آقای دکتر جهانبخش مطرح کردند باتوجه به اینکه کمیتهها و کمیسیونها درتحقق برنامههای سازمان بیشتری نقش را دارند،
کمیسیون طرح برنامه با ارسال نامه از کمیتههای ارجا کار ،تجمیع خدمات مهندسی ،ساازندگان و راهباردی مااده  99درخواسات
نموده است که برنامه عملیاتی تدوی شده درخووب ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر در واددهای سازمان درخووب اجرائای شادن
ماده  99را ارائه نمایند .همچنی عنوان نمودند مبنای الزم برای عملیاتی شدن ای امر دو مورد میباشد2 :ا ساختاری که در تحقاق
ماده  99مورد قبول اعضای هیأت مدیره و اعضای سازمان باشد 1ا منابع مالی و بودجه موردنیاز جهت تحقق ای امر
طرح دومین بند دستور جلسه درخصوص گزارش دبیر محترم کمیته سازندگان:

آقای مهندس صدر به عنوان دبیر کمیته سازندگان درخووب تاریخچه اجرای ماده  ،99دالیل توقف آن و آمار ظرفیت و تعاداد
شرکتهای سازنده گیارش مبسوطی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند .ایشان اظهاار داشاتند هارم مادیریت کنترلای سااختمانهای
باالی  9333مترمربع در دوزه سازندگان سه بخش سازمان نظاام مهندسای ،شارکتهای کنتارل بازرسای و تشاکلهاای درفاهای و
شرکتهای سازنده را تشکیل میدهد.
در ادامه مرادل پایشی سازندگان را به شرح زیر توضیح دادند:
فاز شرو :
• کنترل قراردادهای دردال انعقادوضمائم آن
• کنترل ظرفیت سازنده بوورت آنالی با شهرداری
• جلسه توجیهی بی مالک ،طراح ،ناظر وسازنده
فاز اجراء:
• کنترل معرفی رئیس کارگاه صالدیت دار باااه کارفرما ،ناظری ،شهرداری وسازمان نظام مهندسی
• کنترل مستندات زونک کارگاهی
• کنترل بیمه های مورد نیاز پرو ه
• کنترل دضوردائمی رئیس کارگاه
• کنترل رعایت نکات فنی و ایمنی
• کنترل نتایج آزمایشگاهی
• کنترل بروزرسانی مستندات وتهیه نقشه های چون ساخت
• کنترل مردله ای دفترچه اطالعات ساختمان
• کنترل روابط مالک ،سازنده وناظر

فاز اختتامیه:
• کنترل تکمیل نقشه های چون ساخت
• کنترل صدوروتکمیل بیمه های تضمی کیفیت
• کنترل تکمیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان
• کنترل رضایت مالک وبهره برداران ازخدمات سازنده
طرح سومین بند دستور جلسه درخصوص گزارش دبیر محترم کمیته راهبردی ماده  33و مبحث دوم:

آقای مهندس قربانخانی به عنوان دبیر کمیته راهبردی ماده  99و مبح دوم عنوان نمودند بهتر است ابتدا مشاکالت موجاود
در اجرای ماده  99قانون مطرح شود .موضو اول نحوه تخویص ظرفیت برای اشخاب دقیقی و دقوقی اسات .باه عناوان ملاال در
رشته عمران ظرفیتی که برای ناظران وجود دارد خیلی بیشتر از کار موجود میباشد ولی در رشتههای برق ،مکانیک و معمااری کاار
موجود خیلی بیشتر از ظرفیت میباشد .یعنی ناظران ای رشتهها باید بیشتر از ظرفیات خاود کاار کنناد .در مااده  99قاانون نظاام
مهندسی و کنترل ساختمان آمده است که نظام مهندسی استان میتواناد پیشانهاد ظرفیات بدهناد و وزارت راه و شهرساازی آن را
تأیید نماید .پس باید هرچه سریعتر ظرفیت در رشتههاای مختلاف پیشانهاد داده شاود و باه وزارت راه و شهرساازی ارساال شاود.
درخووب موضو قراردادها باید مشخص شود که هر قرارداد برای چه زمانی و چه مترا ی خواهد بود .همچنی زمان شرو قارارداد
چه زمانی است؟ بنابرای نحوه تدوی قراردادها نیی باید بررسی شود .باتوجه به اینکه پرداخت دقالیدمه نظارت بر اسااس پیشارفت
پرو ه ساختمانی است ،در زمانی که مالک شرو به کار نکرد چه باید کرد؟ همچنی جای بیمه مسئولیت در اجرای ایا امار خاالی
است .در مقررات ملی ساختمان آمده است که مجری دتماً باید کار خود را تضمی کیفیت نماید .سازمان بایاد پیگیاری نمایاد کاه
مجری دتماً تضمی کیفیت بدهد .وقتی ارجا کار آغاز میشود اختالف بی مالک و ناظران شارو مایشاود .پاس در اینجاا نقاش
وری باشند و سازمان بایاد از
هیأت داوری بسیار مهم میباشد و دتماً باید در دستور کار قرار گیرد .مهندسان نباید ناظر ب
طریق شرکتهای کنترل مضاعف نظارت نماید.
طرح چهارمین بند دستور جلسه درخصوص گزارش معاونت محترم خدمات فنی و مهندسی:

آقای مهندس حیدریون (معاونت محترم خدمات مهندسی) با اشاره به اقدامات انجامشده درخووب آغاز اجرائیشدن مااده 99
قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ازابتدای سال  ،31درخووب کنترل طرادی ،ارجا نظارت ،مجری ذیواالح،کنترل وبازرسای
وشناسنامه فنی و ملکی مطالبی را مطرح نمودند .همچنی در راستای بسترسازی اجرای ماده  99به موارد زیر اشاره نمودند:
 -2فرهنگ سازی در بی مهندسان و مردم
 -1الکترونیکی کردن فرآیند اجرای ماده  99در پنج دوزه اجرا،نظارت،بازرسی،طرادی و شناسنامه فنی
 -9دریافت سیستمی دق الیدمه مهندسی ناظرپس از ارائه گیارشات مردله ای از29/22/2932
 -4ایجاد کارتابل برای تمامی مهندسی ناظر،شرکت های طراح ،ناظر ،مجری و خدمات آزمایشگاهی
 -5مناسب سازی ساختارفیییکی واددکنترل ساختمان
آقای مهندس دیدریون همچنی درخووب بازرسی گودبرداری ،نحوه مرادل ثبتنام آن برای مهندسان ،نحوه ارجا پروناده باه
بازرسان گودبرداری گیارش مووری به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند .در پایان نیی آنالیی تحلیلی طرح ویاه بازرسی گاودبرداری در
شهر تهران توسط ایشان به اعضای هیأت مدیره ارائه شد.
طرح پنجمین بند دستور جلسه درخصوص گزارش معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی:

آقای مهندس نصیری (معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی) مطرح کردند باتوجه به مواوبه هیاأت مادیره مبنای بار ارائاه
گیارش درخووب هیینههای مربوط به بازسازی دفتر مرکیی ،ریی هیینهکرد را به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند .ایشان همچنای
عنوان نمودند تعداد کارمندان سازمان در سال  2933تعداد  284نفر بودند که ای تعداد در سال جاری به دلیل اجارای مااده  99و
اضافهشدن چند دفتر نمایندگی به  185نفر رسیده است .درخووب پرداخت اجاره بها نیای اظهاار داشاتند باتوجاه باه اینکاه دفتار
مرکیی و تعداد هفت دفتر نمایندگی در مالکیت سازمان میباشد ،از ای جهت صارفهجاوئی بسایار خاوبی در پرداخات هییناههاای
اجارهبها در سال جاری انجام شده است.

