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بنامخدا
صورتجلسه پنجاه و هفتمین ( )57جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 95/12/11
مصوبات:

1ـ با پیشنهاد ریاست سازمان با توجه به عدم حضور تعدادی از اعضای محترم هیأت مدیره در روز شنبه مورخ
 59/11/11با اتفاق آراء مصوب گردید جلسه بعدی هیأت مدیره روز چهارشنبه مورخ  59/11/19رأس ساعت
 14:49برگزار گردد.
1ـ بند  1دستور جلسه با موضوع تصمیمگیری درخصوص پرداخت بخشی از حق الزحمه ناظرین قبل از عید
سال  59مطرح و با کلیات موضوع موافقت شد .و پس از انجام اصالحات در متن پیشنهادی موضوع با شرایط ذیل
مصوب گردید 11( .رأی موافق)
حق الزحمه نظارت ،قبل از اتمام مرحله ساختمانی یک مرحله زودتر و حداکثر برابر  11درصد و تا سقف 111
میلیون تومان  ،با رعایت شرایط زیر به ناظر قابل پرداخت است:
الف -حداقل یک گزارش عملیات توسط ناظر در دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ثبت شده باشد.
ب -ثبت درخواست ناظر جهت دریافت حق الزحمه قبل از اتمام مرحله ساختمانی مورد نظر (حداکثر برای یک
مرحله زودتر)
3ـ بند  1دستور جلسه در خصوص تصمیمگیری درخصوص استعفای نمایندگان هیات مدیره سازمان در
شورای امن مهندسان ناظر مطرح و ضمن موافقت با استعفای نمایندگان سازمان در شورای صدر االشاره با
نمایندگی آقایان مهندس کرمی ،مهندس فرنیا ،مهندس کریمی آنچه در آن شورا موافقت شد .ضمناً مقرر گردید
هنگام طرح هریک از پرونده های ارسالی از شورای امن در شورای انتظامی ،ضمن حضور یکی از نمایندگان در
جلسه مذکور گزارش احدی از ایشان بر روی پرونده ارائه گردد(.با اتفاق آراء)
4ـ بند  3دستور جلسه با موضوع تصمیمگیری در خصوص افزایش  %19تعرفه خدمات مهندسی سال 1359
ابالغی از شورای مرکزی مطرح و با پیشنهاد افزایش  %19تعرفه خدمات مهندسی فقط در شهر تهران جهت ارائه
به کمیته  9نفره استان موافقت گردید.
9ـ بند  4دستور جلسه در خصوص بررسی شیوهنامه روش اجرایی بیمه تضمین کیفیت مطرح و به اتفاق آراء
مصوب شد موضوع جهت بررسی و اصالح موارد پیشنهادی در جلسه به کمیسیون مبحث دوم ارجاع گردد.
9ـ بند  9دستور جلسه درخصوص بررسی و تصمیمگیری درخصوص نحوه ارجاع کارهای خاص طبق ضوابط
ابالغی شورای مرکزی مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص مصوب شد کارهای باالی  91هزارمتر مربع
به عنوان مصادیق بند  3-9نظامنامه فوقالذکر تلقی گردد و ارجاع کار آنها براساس معرفی  9شرکت صاحب
صالحیت ،ظرفیت و اولویت در صف ارجاع ،در هر گرایش ،جهت انتخاب مالک از طریق سیستم ارجاع نظارت
سازمان صورت پذیرد.
اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ـ مهندس حسین اکبریانراد

 1ـ مهندس کامبیز رضوی

19ـ مهندس رامین کرمی

11ـ دکتر علی نبیزاده

1ـ مهندس حبیباله بیطرف

5ـ دکتر مهدی روانشادنیا

19ـ مهندس سعید کروبی

13ـ مهندس جابر نصیری

3ـ دکتر حیدر جهانبخش

11ـ مهندس سیدمهدی زرگر

11ـ مهندس علی کریمیآنچه

14ـ دکتر شمس نوبخت

4ـ مهندس احمد خرم

11ـ دکتر حمزه شکیب

11ـ مهندس ایرج معزّی

19ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 9ـ مهندس بیژن خطیبی

11ـ مهندس محمد طاهری

15ـ دکتر محمود مقدم

 9ـ مهندس امیرحسین دزفولیان

13ـ مهندس مهیار فرنیا

11ـ مهندس فرهام مقدمراد
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1ـ مهندس الهه رادمهر

14ـ مهندس حسن قربانخانی

11ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

