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سرمقاله

بدون شک شوراهای اسالمی شهر  و روستا که 
از عقبه بزرگترین مشارکت برخوردارند و مردمی 
ترین نهاد عمومی محسوب می شوند می توانند 
با شناخت صحیح از جایگاه واقعی و قدرشناسی 
از امانتی که مردم به آنها واگذار نموده اند بیش 
از هر سازمان و دستگاه دولتی در عرصه حوزه 
با  اکنون   . باشند  گذار  تأثیر  خود  خدمتگذاری 
اقتباس از قانون اساسی کشور که به شایستگی 
جایگاه شوراها را تبیین نموده به نکات پیش گفته 

تأکید می گردد:
بر  نظارت  اساسی،  قانون  یکصدم  اصل  در   )1
و  شهرستان  بخش،  شهر،   ، روستا  امور  اداره 
استان برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، 
اقتصادی، عمرانی ، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی 
و سایر امور رفاهی، از اهداف تشکیل شوراهاست.

2( اصل یکصد و سوم قانون اساسی بر تبعیت 
سایر  و  بخشداران  فرمانداران،   ، استانداران 
مقامات کشوری از تصمیمات قانونی شوراها تاکید 
نموده و آنها را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها 

در حدود اختیارات آنها می داند.
بر  که  اساسی  قانون  یکصدوپنجم  اصل   )3
هماهنگی تصمیمات شوراها با موازین اسالم و 

قوانین کشور تأکید می کند.

 نا گفته نماند دستیابی به آنچه در قانون اساسی 
اختیارات شوراها  و  ایفای نقش و وظایف  برای 
تبیین شده و نگاهی به واقعیات موجود ، نوعی رویا 

پروری تلقی می شود.
تأثیرگذاری  و  نقش  بهبود  تدریجی  روند  ولی 
شوراها در عرصه های عمومی و لزوم مطالبه گری 
قانون  در  مقرر  اهداف  به  نیل  تواند  شوراها می 
اساسی را تسریع نماید. هرچند بعضا ترکیبات 
ناهمگون و نبود افراد با تخصص های مورد نیاز، 
همچنین طایفه گرایی در بعضی مواقع مانع از 
انسجام و پیگیری اصولی شوراها در تحقق اهداف 
مذکور در قانون اساسی است. با این تفاسیر چند 
نکته را بنا بر عالیق ، تجربه و ارتباط حوزه کاری 
بر می شمارم. امید است مورد عنایت قرار بگیرد:

امور  بر  صرف  نظارت  به  نکردن  اکتفا   : الف 
شهرداری یا دهیاری هر چند که دامنه اختیارات 
محدودیتهای  ولی  است  وسیع  هم  شهرداریها 
اعتباری شهرداری ها بویژه کاهش آنها در مرور 
زمان و لزوم توجه به تمام ابعاد حوزه مسئولیت 
اختیارات  بر  اساس  کند که شوراها  اقتضا می 
پیگیر  اساسی  قانون  یکصدم  اصل  در  مندرج 

مطالبات شهروندان در تمام عرصه ها باشند.
ب: لزوم قانونگرایی شوراها و تبعیت از قوانین 

تصمیمات شوراها  در  جاری کشور  مقررات  و 
به نحوی که عدول از آنها به عنوان خط قرمز 

خود بدانند.
ج: انتظار همکاری و همراهی شوراهای اسالمی در 
عرصه ساخت و ساز بخش خصوصی مسئولیت 
محترم  اعضاء  رود  می  انتظار  که  است  مهمی 
با مسئولیت پذیری و نظارت بر حقوق  شوراها 
داشتن  و  ایمنی  از  برخورداری  که  شهروندان 
اقتصادی  صرفه  و  آسایش  با  توأم  سرپناهی 
بدیهی ترین حقوق مردم است بر اجرای قانون 
نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان که ضامن 
داشتن ساختمان هایی  ایمن و دارای شرایط الزم 
برای زندگی با ویژگی های پیش گفته برای مردم 
است تأکید و همکاری نمایندکه خدای نخواسته 
از شوراها  امروز بعضی  تبعات همکاری نکردن 
در این مورد موجبات ندامت و تبعات ناخوشایند 
در آینده نگردد. بویژه اینکه استان ما در منطقه با 

خطر باالی زلزله قرار دارد.
تمامی  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن  پایان  در 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  عزیزان 
آمادگی سازمان نظام مهندسی را برای تعامل و 
همکاری در جهت پیشبرد اهداف مقرر در قانون 

اعالم می نمایم.

مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان: 

نقش و تأثیرگذاری شوراهای اسالمی شهر و روستا در مطالبات عمومی شهروندان

سازمان  دار  خزانه  زاده،  غریب  مرتضی  سید  مهندس 
با مساعدت  در طول یک سال گذشته  داشت:  اظهار 
هیئت مدیره محترم و در جهت رفاه حال اعضاء مبالغ 
قابل مالحظه ای به بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
پست بانک منتقل گردیده است که از این طریق تا به 
امروز حدود 900 نفر توانسته اند از مزایای وام قرض 
و  گردند  بهره مند  درصد  باسود 4  ایران  مهر  الحسنه 

انشاءاهلل این روال ادامه خواهد داشت.
 وی افزود: پیش بینی می گردد بتوانیم تا یک سال 
آینده در مجموع به حدود دوهزار نفر از اعضاء وام قرض 

الحسنه پرداخت نماییم. 
مهندس غریب زاده خاطرنشان کرد: الزم بذکر است 
جهت دریافت وام اعضاء )هم کددار و هم بدون کد( 

می بایست فرمهای مخصوص را که در سایت سازمان 
موجود است تکمیل و به واحد رفاهی ورزشی تحویل 
نمایند و انتخاب وام گیرندگان نیز به صورت قرعه کشی 

و با نظارت بازرسین محترم سازمان انجام می گیرد.
وی ادامه  داد: همچنین امکان دریافت وام با سود 18 
که  دارد  وجود  تومان  میلیون  سقف 30  تا  نیز  درصد 
اعضاء می توانند جهت دریافت این قبیل تسهیالت نیز 

به امور رفاهی ورزشی مراجعه نمایند.
خزانه دار سازمان افزود: با توجه به اینکه کلیه حساب 
است  منتقل شده  ملت  بانک  به  سازمان  جاری  های 
پرداخت حق  تسریع  در جهت  دارد  نظر  در  ، سازمان 
نظارت مهندسین با استفاده از خدمات الکترونیکی و در 
کمترین زمان ممکن زیر ساخت هایی را فراهم آورد. 

محترم  مدیره  هیئت  مصوبه  مطابق  منظور  بدین  که 
مقرر شد برای کلیه اعضاء در بانک ملت شعبه شهدا 
)گمرک( افتتاح حساب صورت گیرد که این مهم طی 
یک فرآیند فشرده انجام گرفته است و حدود دوهزار 
حساب با هزینه سازمان و بدون مراجعه اعضاء به بانک 
باشد  نمی  فعال  این حسابها  ولی هنوز  افتتاح گردید. 
و فعال شدن این حسابها با تأیید مهندسین محترم و 
دریافت کارت صورت خواهد گرفت که در این خصوص 
تاکید  پایان  در  وی  است.  شده  انجام  رسانی  اطالع 
نمود: این حسابها متعلق به اعضاء می باشد و سازمان 
هیچ اختیاری در خصوص برداشت و یا هرگونه دخل 
ندارد و تنها واریز مبالغ کارکرد اعضاء  به  و تصرفی 

حساب هایشان برای سازمان امکان پذیر خواهد بود.
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تخصصی  گروه  دبیر  مظفری،    داریوش  مهندس 
گذشته  دهه  سه  حدود  تا  گفت:  سازمان  شهرسازی 
بیش از 50 درصد سطح یک قطعه زمین به صورت 
ها  خانه  داشت.  قرار  ها  خانواده  اختیار  در  باز  فضای 
عمدتاً یک طبقه بودند و بخش قابل توجهی از وقت 
ساکنان در حیاط ساختمان چه برای انجام فعالیت یا 
استراحت سپری می شد. با افزایش جمعیت ، کمبود 
زمین ، گرانی زمین و همچنین نداشتن برنامه مدون 
در حوزه مسکن ، متأسفانه سوداگری زمین نیز در این 
ای  گونه  به  یافت،  اقتصاد شهرها گسترش  از  بخش 
که بیشتر رشد و گسترش کمی شهرها توسط دست 
اندرکاران بدون تخصص در شهرها مدیریت می شود. 
همچنین اکثر مردم بدون در نظر داشتن عواقب زیانبار 
عدم رعایت ضوابط شهری سعی در استفاده از تقریبًا 
تمام مساحت زمین برای ساخت و ساز دارند. این در 
حالی است که بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای 

توسعه در شهرها باید حداکثر 60 درصد مساحت یک 
قطعه زمین ساخته شود و مابقی به عنوان فضای باز در 

اختیار ساکنان قرار گیرد.
باعث  اشغال  سطح  رعایت  عدم  داشت:  اظهار  وی 
اشراف،  محرمیت،  رعایت  زمینه  در  شدید  نابسامانی 
ناهنجاری در  ، نور گیری و متعاقب آن  اندازی  سایه 
را  زندگی  کیفیت  نهایتاً  و  و منظر شهری شده  سیما 
به شدت پایین آورده است. در بررسی های به عمل 
آمده؛ مالحظه می شود؛ تعداد زیادی از ساختمانهای 
نوساز دارای دو نقشه هستند که یکی به تأیید سازمان 
نظام مهندسی رسیده و ضوابط در آن رعایت شده و 
نقشه ای دیگر که بدون رعایت ضوابط بنا به درخواست 
مالک تهیه و در اختیار سازندگان قرار دارد و ساختمان 
بر اساس نقشه دّوم بدون رعایت ضوابط بویژه سطح 

اشغال ساختمان ساخته می شود.
مهندس مظفری بیان نمود: در اینجا عالوه بر لزوم 

نظارت بیشتر مراجع مسئول؛ از مهندسان ناظر عضو 
اکید  درخواست  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
می شود با عنایت به مسؤلیت حرفه ای با نظارت بیشتر، 
در اولین مراجعه به ساختمان،  در صورت عدم رعایت 
مربوطه  مراجع  به  را  مراتب  بالفاصله  اشغال  سطح 
گزارش نموده تا از ادامه فعالیت ساخت و ساز این گونه 

ساختمانها جلوگیری شود. 

مهندس داریوش مظفری، دبیر گروه تخصصی شهرسازی سازمان :

ضرورت رعایت سطح اشغال در ساخت و سازهای شهری  اجرای تاسیسات 
برقی توسط مجریان 

ذیصالح 
قابل توجه مالکین محترم احداث 

پروژه های ساختمانی:
اجرائی  های  استاندارد  و  ضوابط  رعایت  منظور  به 
از  حفاظت  همچنین  و  اماکن  کلیه  برقی  تاسیسات 
از تاریخ 96/08/01 فقط  جان و سرمایه شهروندان 
نظام  سازمان  توسط  ایشان  که صالحیت  مجریانی 
مجوز  شده،  تائید  بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی 
اجرای تاسیسات برقی را خواهند داشت. بنابرین اکیداً 
عقد  هنگام  در  محترم  مالکین  که  شود  می  تقاضا 
قرارداد نظارت چهارگانه ساختمان نسبت به انتخاب 

مجری واجد صالحیت اقدام نمایند.
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تقدیر شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان بوشهر به جهت اجرای تفاهم نامه 

آبفا و کمک به مدیریت آب مصارف خانگی در استان 
و  آّب  مهندسی  شرکت  بوشهر،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب کشور، از اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به جهت اجرای تفاهم نامه 
آبفا و کمک به مدیریت مصارف آب خانگی در استان تقدیر نمود. در متن این نامه چنین آمده است:

مهندس رجبی رئیس رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 
همایش گرامیداشت روز ابوریحان بیرونی و تجلیل از مقام مهندس نقشه 
به  گذشته  در  گفت:  بردار  نقشه  مهندس  روز  گرامیداشت  ضمن  بردار 
میدان  در  و  ها  آزمایشگاه  در  ایرانی  بزرگان  و  اندیشمندان  آنکه  دلیل 
طالیه  پرداختند،  می  فعالیت  و  کار  به  مداوم  و  مستقیم  صورت  به  ها 
زمانیکه  از  متاسفانه  اما  بودند.  علمی  های  رشته  و  ها  عرصه  تمام  دار 
ایرانیان فعالیت ها را رها کرده و تنها  به کارهای درونی و نظری اکتفا 
ما  و  ماندند  عقب  بودند  آن  دار  ها طالیه  سال  که  ای  قافله  از  کردند 
اکنون  امیدواریم که بار دیگر شرایطی برای این سرزمین  ایجاد شود تا 
با  تالش مداوم طالیه دار همه عرصه ها باشیم و تنها به گذشته خویش 

افتخار نکنیم.
مهندسی  نظام  کنونی سازمان  به چالش های  رجبی  مهندس  ادامه  در 
ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت: باید پذیرفت که در دورانی قرار گرفته 
ایم که جامعه مهندسی ما به هر دلیل و گاهی به خاطر واقعیت های 
بیرونی با فشارهای گوناگونی روبرو است و شاید بتوان گفت در حادترین 
شرایط جامعه مهندسی کشور قرار گرفته ایم و این جامعه چند صد هزار 
نفری مهندسی ما حکایت آن غولی را دارد که از شیشه خارج گشته و 
حاال هرکسی برای آن به دنبال صاحب می گردد و دوست دارد به این 
جامعه ریاست کنند و حال اینکه ممکن است مهندس نباشند و باید تاکید 
کنم که برای خروج از این عرصه و بحران های حاکم ما نیازمند گفت و 
گو و تبادل نظر هستیم  و باید در زیر یک چتر واحد و کامال حساب شده 

و با بصیرت عمل کرده و از خواسته های خود دفاع کنیم. 
بخش  اندک  های  هزینه  به  ادامه  در  ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس 
ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت هزینه های مهندسی برای 
بردار که  نقشه  مهندسان  کار شما  کنید  اگر حساب  یک ساختمان شد 
نقش مهمی در ساخت و ساز است  و سایر رشته های مهندسی ساختمان 
فکر میکنم امروز اگر همه خدمات مهندسی را در عرصه ساخت و ساز 
را حساب کنیم و تقسیم یک مقیاسی کنیم  گذاشته و هزینه های آن 
حال اکنون خدمات مهندسی ما با توجه به مسئولیت حقوقی و کیفری 

که مهندسان ما تا پایان عمرشان به عهده می گیرند بسیار ناچیز است. 
در واقع آنچه را که ما حاضر هستیم در چانه زنی ها از آن عبور کنیم 
دوست نداریم در سرمایه ملی و انسانی هزینه کرده و  به آن بپردازیم 
زیرا یک نگاه سوداگرانه و  کاسبکارانه در این عرصه ها حاکم  شده است 
حداقل در یک دوره طوالنی یک مسئولیتی را از نظر حقوقی و کیفری به 
عهده میگیرد که بسیار بیشتر از آن متری سی هزار تومان است و اینها 
همه بهانه هایی است تا جامعه مهندسی مورد هجمه قرارگرفته و به آن 
خدشه وارد شود و خواهشی که از دوستان داشتم این است که در همه جا 
چه دولتی و چه خصوصی کمک کنیم و با هم تعامل داشته تا پی واحدی 
را ایجاد کرده و  بتوانیم گلیم خویش را از این عرصه جامعه مهندسی 
جامعه  ماجرا  این  کنار  در  اما  بکشیم.  بیرون  داده  عبور  ملی  سرمایه  و 
مهندسی به عنوان یک جامعه فرهیخته نباید تنها نظاره گر  زمان کنونی 
و وضعیت موجود باشد. امروز در عرصه ساخت و ساز ما دچار یکسری 
این  که  میکنم  فکر  من  که  هستیم  ایستایی  واقع  در  و  ها  محدودیت 
میتواند مطالبه جامعه مهندسی از دست اندرکاران صنعت ساختمان باشد.

و  شد  مهندسی  جامعه  گری  مطالبه  خواستار  رجبی  مهندس  پایان  در 
افزود: با توجه به اینکه دولت کنونی دولت نویی است و باید این مطالبه 
گری را داشته باشیم و زندگی ما و هزاران نفر دیگر در آن است باید هم 
تشریک مساعی و هم افزایی داشته باشیم که با پشتیبانی و اتحاد  هم 

این کار صورت بگیرد. 
منبع: سایت شورای مرکزی

مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

جامعه مهندسی باید مطالبه گر نیاز و خواسته های خویش باشد

عملکرد واحد شناسنامه فنی و ملکی
آمار تعداد و متراژ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مربوط به شش ماهه اول سال 96 )عالیشهر(

سه تا پنج طبقهیک و دو طبقه

متراژتعدادمتراژتعداد

51179/4942094/51

آمار تعداد و متراژ دفترچه اطالعات ساختمان تا تاریخ 1396/06/31 )عالیشهر(

سه تا پنج طبقهیک و دو طبقه

متراژتعدادمتراژتعداد

205656/852866/93
دفترچه اطالعات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی 96/05/22-96/06/31 )بوشهر(

مالحظات
شناسنامه فنی و ملکی دفترچه اطالعات ساختمان  گروه

ساختمانی شهر
متراژ تعداد متراژ تعداد

305 3 1443.15 6 گروه الف

بوشهر
28454.63 37 10652.95 14 گروه ب

1125.25 1 6062.58 4 گروه ج

0 0 0 0 گروه د
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عملکرد گروه تخصصی برق

1-جلسه با سازمان آتش نشانی استان
درتاریخ 96/06/01 گروه تخصی برق سازمان جلسه ای با حضور کارشناسان آتش نشانی برگزارکرد که این 
نشست به منظور هماهنگی سازمان نظام مهندسی با سازمان آتش نشانی بوشهر برای ایجاد وحدت رویه و  

بهبود وضعیت طراحی، اجرا و نظارت بر سیستم های اعالم حریق صورت گرفت.

2-تشکیل دفتر برق در سازمان نظام مهندسی استان بوشهر
در راستای اجرای مفاد شیوه نامه و مبحث سیزدهم، به منظور کنترل نظارت ارائه و توزیع خدمات و نیز 
تنظیم روابط حرفه ای، آموزش، ساماندهی نیروهای کار، حفظ و رعایت حرفه ای شئونات مهندسان، نظارت 
مستمر سازمان اجرای مصوبات هیئت مدیره در ارتباط با موضوع نظام نامه و در راستای اهداف قانون و 
اجرای شیوه نامه، دفتر اجرایی نظارت برق سازمان تحت نظارت هیات مدیره سازمان استان تشکیل و توزیع 
کار نظارت و بازرسی انشعابات برق را رأسًا بر عهده گرفت. قرار است این دفتر بر چگونگی نظارت و نحوه 

توزیع کار در استان بوشهر و دفاتر نمایندگی شهرستانها نظارت داشته باشد.

3-ادامه ساماندهی مجریان برق
به منظور ارتقای دانش فنی مجریان برق و همچنین رعایت ضوابط و استانداردهای مرتبط با نصب و اجرای 
تاسیسات برقی ساختمان توسط مجریان برق،  سازمان نظام مهندسی بوشهر اقدام به ساماندهی مجریان 

برق در سطح استان بوشهر نموده است.

عملکرد گروه تخصصی عمران
مهندس فرزاد پرورش مسئول گروه تخصصی عمران سازمان از انجام کنترل 
با  گفت:  داد. وی  خبر  نقشه  کنترل  کمیسیون  کار  دستور  در  پی  ژئوتکنیکی 
توجه به اینکه یکپارچه سازي ارائه خدمات توسط گروه تخصصي عمران در 
زمینه هاي کنترل نقشه، نظارت مضاعف، کمیته ژئوتکنیک و... در دستور کار 
کمیته  همکاري  با  آمده  بعمل  بررسي  اساس  بر  است،  گرفته  قرار  گروه  این 
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در تابستان سال 1395 بر روی نقشه های اجرایی 
پی و سازه های نگهبان ساختمان های دارای مطالعات ژئوتکنیک و کنترل 
وجود  مسیر  این  در  نواقص  برخی  گردید  مبانی طراحی، مشاهده  و  فرضیات 
داشته که نیاز به بهبود روند موجود از طریق کنترل دقیق و جامع تر این بخش 
از طراحی ساختمان می باشد. از این رو پس از پیگیری های کمیته در خصوص 
لزوم توجه بیشتر به مباحث ژئوتکنیکی در روند مدل سازی، تحلیل و طراحی پی های سطحی، عمیق و 
سازه نگهبان و استفاده دقیق تر از نتایج ارایه شده در دفترچه های مطالعات ژئوتکنیک، در مهرماه سال 
1395 با موافقت "گروه تخصصی سازه" انجام کنترل ژئوتکنیکی پی که پیش از این نیز در دوره کمیته 
پیشین توسط اعضای وقت کمیته انجام می گردید، مجدداً در دستور کار کمیسیون کنترل نقشه قرار گرفت. 
مهندس پرورش افزود: تجارب و بررسی های انجام شده بر روی نقشه ها نشان دهنده این موضوع بوده 
است که عمده مشکالت و نواقص موجود در چند بخش قابل ارزیابی است: 1- مباحث مرتبط با آب زیر 
زمینی 2- گودبرداری و سازه نگهبان 3- ظرفیت باربری و نشست پی 4- بهسازی احتمالی مورد نیاز خاک.

افزایش دقت  و  کنترل  در  رویه  ایجاد وحدت  بمنظور  نمود:  بیان  مسئول گروه تخصصی عمران سازمان 
در مدل سازی، تحلیل، طراح و تولید نقشه های پی و سازه نگهبان و به حداقل رساندن نواقص، "کمیته 
با  تدوین یک چارت مدون و جامع جهت کنترل روند محاسبات  به  اقدام  ژئوتکنیک و مقاومت مصالح" 
عنوان "چک لیست کنترل پی با دفترچه ژئوتکنیک" در بهار 1396 نمود و با مکاتبات انجام شده و تأیید 
گروه تخصصی سازه تصمیم بر اجرای آزمایشي آن گردید تا پس از رفع نواقص و دریافت پیشنهادات دفاتر 

طراحي،نسبت به اجرایي نمودن آن اقدام گردد. 
وی در پایان اظهار امیدوار نمود که با اجرایی شدن این چک لیست و اعالم انتقادات و پیشنهادات مهندسان 

فعال در این زمینه مشکالت موجود در این بخش از طراحی سازه نیز به حداقل برسد.

عملکرد کمیته ترویج 
ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان 

مقررات  و  آن  به  نسبت  آگاهي عمومي  رشد  و  و شهرسازي  معماري  اصول  ترویج  منظور  به  کمیته  این 
ملّي ساختمان و افزایش بهره وري ، برنامه ریزي به منظور رشد و اعتالي حرفه هاي مهندسي ساختمان 
با ضوابط  اداری، حقوقی و فنی مرتبط  قواعد  با اصول و  آشنایی  با آن، فرهنگسازی و  و مشاغل مرتبط 
شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بر مبنای ماده 33 و تشویق به رعایت آنها بر مبنای ماده 34 قانون، 
تالش در جهت افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به عملکرد سازمان و مهندسان عضو در بخش ساختمان، 
کمک به پیشگیری از تخلف مهندسی، تالش در جهت اصالح و جلوگیری از تکرار تخلفات ساختمانی و 
فنی ، ارتقاي دانش فني و کیفیت کار شاغالن در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طریق ایجاد پایگاههاي 
علمي، فني، آموزش و انتشارات و همچنین ترویج اخالق حرفه ای در بین مهندسان از اعضای خوش نام 
و خوش سابقه سازمان نظام مهندسی استان بوشهر  تشکیل و شروع به فعالیت نمود . خالصه عملکرد این 

کمیته که با همکاری واحد روابط عمومی سازمان صورت گرفت، به شرح ذیل گزارش میگردد:
1-در  اولین جلسه، با انتخاب رئیس سنی ، با اکثریت آرا نسبی ، از بین خود یک رئیس، نائب رئیس و دبیر  

را به عنوان اعضای هیات رئیسه  برای مدت 1 سال توسط اعضا انتخاب گردید.
2- تعیین کارگروه های کمیته و بررسی و تدوین شرح وظایف مرتبط با آنها. کارگروههای این کمیته به 

شرح ذیل اعالم میگردند:
2-1- کارگروه نشریات
2-2- کارگروه تبلیغات
2-3- کارگروه آموزش

2-4- کارگروه ارتباطات
2-5-کارگروه اخالق حرفه ای

3-تدوین نظامنامه کمیته در 23 ماده و 16 تبصره و تسلیم  به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان بوشهر

4- بررسی و بازبینی آیین نامه کنترل ساختمان و اعالم مغایرت های موجود با قوانین نظام مهندسی ،قوانین 
شهرداری ها ، قانون اساسی و قوانین ایین نامه ساختمان به صورت مفصل به هیات مدیره سازمان نظام 

مهندسی استان بوشهر 
5-ارایه انیمیشن روز مهندس و ادامه کار با گروه انیمیشن جهت ساخت انیمیشن انحصاری سازمان نظام 

مهندسی استان بوشهر در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان. 
6-معرفی اعضای کمیته نشریات به هیات مدیره و پیگیری های الزم در راستای صدور و ابالغ احکام ایشان 

در راستای  برنامه ریزی جهت انتشار منظم فصل نامه سازمان.
7-جلسات متعدد با اعضای کمیته نشریات در راستای بررسی و آسیب شناسی نشریه سازمان.

8- جلسه با اعضای کارگروه نشریات و علمی، جهت  معارفه اعضای کارگروه نشریات و علمی با کمیته و 
ارائه پیشنهادات ایشان در راستای ارتقا سطح کیفی فصل نامه

9- ارایه شیوه نامه جذب تبلیغات به هیات مدیره سازمان در راستای کسب درآمد با همکاری روابط عمومی سازمان.

گزارش عملکرد کمیته کنترل نظارت سازمان
از  سازمان  نظارت  کمیته  مکانیک  و  برق  معماری،  سازه،  گروه های مختلف  جاری  ماه سال  در شهریور 
ساختمانهای در دست احداث بوشهر بازدید و گزارش بازدید هاي انجام شده را جهت رفع نواقص مشاهده 
شده کتبًا به مهندسان ناظر و در صورت نیاز به مراجع صدور پروانه و دستگاه هاي مرتبط اعالم نمود و در 
خصوص  موارد ارجاع شده به کمیته نیز موارد در جلسات کمیته بررسي و تصمیمات الزم اتخاذ گردید که 

گزارش خالصه آن به شرح زیر می باشد: 

شهریور ماه موضوع

5تعداد جلسات هفتگی
18تعداد مصوبات

45تعداد بازدید های انجام شده
35اعالم نواقص به مهندسان

5دعوت از مهندسان ناظر جهت شرکت در جلسه کمیته

عملکرد واحد رفاهی و ورزشی سازمان
- توزیع بلیط استخر جهت بانوان

- ثبت نام جهت وام قرض الحسنه و طرح شاپرک کارت بانک ملت
- پیگیری جهت تمدید قرارداد با شرکت خلیج فارس اطالع رسان

- پیگیری جهت بستن قرارداد با شرکت اینترنتی های وب
- تمدید قرارداد با باشگاه های ورزشی بوشهر و شهرستانها

عملکرد دفتر نمایندگی جم تا پایان شهریور ماه 96
انعقاد 47 قرارداد ساختمان به مجموعه 53897/33 متر مربع به تفکیک به شرح ذیل می باشد.

طبقهتعدادمتراژ
693/6361
3145/2742
1790/4143
14924/36144
19757/96145
2681/2126
10898/4937

گاز: تعداد پرونده ثبت شده 410  به واحد 923 
امور رفاهی: انعقاد قرارداد با باشگاه پرشین-فست فود بوف-رستوران صوفی

جلسات:
* جلسه با ناظرین در خصوص توزیع نظارت

* جلسه با کمیسیون بانوان در خصوص نوع همکاری و عملکرد
* جلسه با مجریان و ناظرین گاز
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حقوقی

شیوه و روش تنظیم یک قرارداد
مسلم ماندگار، مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری

یک قرارداد خوب  و مناسب واجد چه مختصاتی است؟ چگونه از نتایج یک قرارداد کمتر متضرر شویم؟ خرید یک خودرو یا یک 
منزل مسکونی یا مغازه یا اشتغال به کار یا نقاشی یا تعمیر ساختمان و ... نمونه هایی از قرارداد بین اشخاص است. در ادامه به 
شیوه و روش تنظیم یک قرارداد اشاره می نماییم. شاید تصور ابتدایی از یک قرارداد خوب آن باشد که یک قرارداد خوب قراردادی 
است که تماما به نفع ما نوشته و تنظیم شده باشد. اما باید گفت که اصول متعددی در علم حقوق چنین قراردادهایی را نه تنها یک 
قرارداد خوب تلقی نمی کنند بلکه بواسطه یکطرفه و یکجانبه تنظیم شدن، آن را قراردادی خالف انصاف و عدالت معرفی نموده 
اند. بنابراین به عنوان یک فاکتور اساسی ضرورت دارد که قرارداد بطور منصفانه حقوق طرفین قرارداد را رعایت نموده باشد. لذا در 

تنظیم یک قرارداد با این پیش فرض باید سعی در تنظیم قراردادی داشته باشیم که خواسته ما را در قرارداد تضمین نماید. )گام اول(
اشاره نمودیم که ممکن است بر حسب نیازها در موضوعات مختلفی مجبور به تنظیم قرارداد باشیم. ضرورت دارد طرفین با پرهیز از تعجیل در تنظیم 
قرارداد در جلسات مقدماتی فی مابین شناخت نسبی نسبت به طرف قرارداد خود کسب نمایند. لذا این مهم نباید نادیده انگاشته شود. چه بسا هرچند 
تمامی فاکتورهای اجرایی قرارداد فراهم باشد ممکن است طرف بد عهد که عموما بدعهدی آنها تابع شخصیت آنهاست نسبت به انجام تعهد و موضوع 
قرارداد استنکاف و خودداری نماید. بنابراین توصیه می شود شخصیت طرف قرارداد خود را مهم دانسته و در این راستا حداکثر تالش خود را جهت شناخت 

حسن سابقه و شخصیت وی بکار ببندید.)گام دوم(
قراردادها با توجه به موضوع آن متفاوت هستند.   اما در تنظیم آنها رعایت اصولی ضروری است. بعنوان یک مهم ضرورت دارد در تنظیم قرارداد موضوع 
قرارداد که همان خواسته ما از قرارداد است بطور روشن و واضح ذکر شود. بسیار مشاهده میشود که طرفین قراردادی تنظیم نموده که موضوع آن دقیقا 
روشن نیست و این زمینه ساز شروع اختالف بین طرفین شده است. موضوع قرارداد باید به نحوی روشن باشد که هر شخص ثالث و دیگری هم قرارداد 
را مالحظه نماید پی به خواسته طرفین ببرد به نوعی که تعهد اصلی طرفین معلوم و معین باشد. فرضا در قرارداد ساخت یک ساختمان باید بطور دقیق 
مشخص باشد که تعهد سازنده صرفا ساخت شناژ ساختمان است یا دیوارچینی و سفت کاری و نازک کاری ساختمان هم شامل تعهدات وی می باشد. 

الزم نیست در بیان موضوع اسیر نام و عبارات حقوقی شویم بلکه خواسته خود را هر چند عامیانه باید بوضوح ذکر و در قرارداد قید نماییم.)گام سوم(
اشاره نمودیم که ذکر صریح و روشن موضوع قرارداد امری ضروری است. اما با توجه به اینکه موضوع قرارداد یک بیان کلی است باید طرفین حدود 
تعهدات خود را دقیقا ذکر نمایند. این باعث می شود تا از بروز هرگونه اختالف آتی جلوگیری نماید. چرا که طرفین به قرارداد و هر آنچه در تعهد آنهاست 
پایبندند و نه هر آنچه که در آینده برای یک طرف قرارداد مناسب و مفید به نظر آید. بنابراین باید دقیقا مشخص شود تعهد هر یک کدام است. مثال تعهد 
سازنده به اینکه در پروژه ساخت از چه نوع و جنس مصالحی استفاده نماید و یا اینکه هر مرحله ساخت در چه مدتی اتمام پذیرد و در مقابل مالک وجه 

و خواسته طرفین بستگی دارد که و دستمزد را به چه کیفیت و در چه مواعدی پرداخت نماید و مواردی از این قبیل. این دقیقا به موضوع قرارداد 
چه مواردی را بین خود مقرر نمایند.)گام چهارم(

ضرورت دارد در مقابل هر تعهدی ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود تا چنانچه 
یکی از طرفین به تعهد خود عمل ننمود بتوان با این اهرم وی را اجبار 

فسخ  بینی حق  پیش  میتواند  اجرا  نمود. ضمانت  تعهد  انجام  به 
قرارداد یا خسارت تاخیر انجام تعهد یا فسخ به همراه خسارت عدم 

انجام تعهد و از این قبیل باشد.)گام پنجم(
باشد  با ظرافت و رعایت نکات حقوقی تنظیم شده  قرارداد هرچند 

طرح  صورت  این  در  هرچند  بنابراین  است.  محتمل  اختالف  بروز 
به نفع مدعی روبرو  نتیجه مثبت  با  ناقض تعهد و قرارداد  دعوا علیه 
می شود لکن روند طوالنی و هزینه های دادرسی میتواند موجب زحمت 

و درگیری ناخواسته گردد. لذا توصیه می شود طرفین در قرارداد بندی را 
جهت داوری در نظرگرفته تا در صورت اختالف. داور با هزینه کمتر و در 

مدت کوتاهتر به موضوع رسیدگی نماید. در ارتباط با داوری و مزایای آن در 
مقوله ای جدا سخن خواهیم گفت.)گام آخر(

ارائه مشاوره حقوقی در زمینه امور 
شخصی و حرفه ای ویژه اعضای 

سازمان و در خصوص قراردادهای 
نظارتی جهت مالکین 

زمینه  در  مشاوره حقوقی  رساند،  می  اطالع  به  بدینوسیله 
نظام  سازمان  اعضای  ویژه  ای  حرفه  و  شخصی  امور 
مشاوره  همچنین  و  بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی 
مالکین  جهت  نظارتی  قراردادهای  خصوص  در  حقوقی 
مسلم  آقای  توسط  ذیل  زمانبندی  جدول  طبق  محترم 
ماندگار مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری 
بطور رایگان ارائه می گردد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
های  هماهنگی  انجام  یا  قبلی  وقت  تعیین  جهت  آید  می 
الزم با شماره تلفن 33334۰۹۰ داخلی 1۶2 )واحد روابط 

عمومی- آقای مهندس خدادادی( تماس حاصل نمایند.

ساعتروز
9:00  الی 12:00شنبه

9:00  الی 12:00یکشنبه
14:00  الی 18:00دوشنبه

برداري  بهره  از  استان  شهرسازي  و  راه  کل  مدیر 
هاي  ساختمان  سازي،  راه  بخش  در  پروژه  یازده 
هفته  در  رسمي  غیر  هاي  گاه  سکونت  و  دولتي 

دولت خبر داد.
مهندس فرزاد رستمي مدیرکل راه وشهرسازي استان 
راه  پروژه  یازده  امسال  دولت  هفته  گفت:در  بوشهر 
با  آسفالته  و  فرعي  اصلي،  بزرگراه،راه  شامل  سازي 

اعتبار 930 میلیارد ریال به بهره برداري رسید.
کنگان-  کنارگذر  دو  و  یک  قطعات  افزود:  وي 
که  میباشد  مهم  هاي  پروژه  این  از  یکي  دوراهک 

با مشارکت وزارت نفت ساخته شده است.
مهندس رستمي با اشاره به اینکه در دولت یازدهم 
توجه ویژه اي به راه هاي روستایي شده است افزود: 
محور خورموج به مل گل و راه هاي روستایي کلمه، 
روکش  و  بهسازي  و  وکنارخیمه،خره  زرد  تنگ 
دولت  هفته  در  کنارکوه  و  بیدو  روستاهاي  آسفالت 

امسال به بهره برداري رسید.
اینکه  به  اشاره  با  استان  وشهرسازي  راه  مدیرکل 
به وضعیت  رسیدگي  اداره کل  این  وظایف  از  یکي 
سکونت گاه هاي غیر رسمي است گفت: در همین 

راستا مدرسه 9 کالسه تنگک 3 در هفته دولت مورد 
بهره برداري قرار گرفت.

نیز  را  آقا  نظر  قران  کانون  از  برداري  بهره  وي 
حوزه  در  برداري  بهره  مورد  هاي  پروژه  از  یکي 

ساختمانهاي دولتي عنوان نمود.
است  این  ما  تالش  اینکه  بیان  با  رستمي  مهندس 
که پروژهاي مسکن مهر هرچه سریعتر به سرانجام 
استان  در  مهر  مسکن  واحد   825 تحویل  از  برسد 

بوشهر به متقاضیان خبر داد.
از  همچنین  بوشهر  استان  وشهرسازي  راه  کل  مدیر 

کلنگ زني و آغاز عملیات اجرایي ده پروژه در سطح 
استان خبر داد و افزود: مجموع اعتبار این پروژه ها420 

میلیارد ریال برآورد شده است.
وي تصریح کرد: بهسازي و حذف نقاط حادثه خیز 
استان،  هاي  راه  از  کیلومتر   30 از  بیش  تعریض  و 
عمومي  ارم،کتابخانه  بخشداري  اداري  ساختمان 
جمله  از  منظوره  چند  ورزشي  هاي  سالن  و  شیرینو 

این پروژه هاست.

مهندس فرزاد رستمي مدیرکل راه وشهرسازي استان بوشهر :

بهره برداري از یازده پروژه اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر
 به مناسبت هفته دولت

مجازات انتظامی تعلل در تسلیم 
و تنظیم گزارش به مراجع ذی صالح

ماده 90 و 91 اصالحیه  مورخ  الف  از بخش  بند 9  با  مطابق 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  اجرایی  نامه  آیین   94/12/05
گزارش  موقع  به  تسلیم  و  تنظیم  در  مهندسان  تعلل  ساختمان 
هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صالح 
قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است 

، شامل مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه  می شود. 

- محکومیت درجه 1:
 اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی 

- محکومیت درجه 2:
 توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی 

- محکومیت درجه 3:
محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3ماه تا 1 

سال و ضبط پروانه اشتغال در ایام محرومیت

شورای انتظامی



۶

هیأت مدیره دوره هفتم در پاسخ به دغدغه های جامعه 
بر  و  بوشهر  استان  مهندسی  نظام  سازمان  مهندسین 
اساس بررسی شرایط سازمان و آسیب شناسی چرخه 
های موجود، در کنار اصالح ساختاری در بخش نیروی 
و  الکترونیک  زیرساختهای  توسعه  و  ترمیم  انسانی، 
استقرار اتوماسیون و سامانه های هوشمند را به عنوان 
رویه  اصالح  و  سازمان  سازی  چابک  مسیر  مؤثرترین 

های موجود برگزیده و مد نظر قرار داده است.  
در همین راستا، پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی 
شرایط و گزینه های موجود، خرید نرم افزار اتوماسیون 
نماسان مورد تصویب قرار گرفت که در مقطع کنونی 
سامانه های اعضاء و خدمات مهندسی راه اندازی شده و 
مورد بهره برداری قرار گرفته است و سایر زیر سیستمها 

نیز در مرحله منطبق سازی و استقرار می باشد.
از این میان، سامانه توزیع نظارت که دغدغه اصلی و مورد 
تقاضای قاطبه اعضاء گرامی بوده است، علیرغم مشکالت 
عدیده در مسیر استقرار، انتقال داده ها و راه اندازی، در 
حال حاضر با ظرفیت نسبتاً کاملی در حال استفاده بوده 
و مراحل تکمیلی و نهایی خود را طی می نماید. در این 
سامانه از طریق تعریف الگوریتم ارجاع کار نظارت، راه هر 
گونه اعمال سلیقه در ارجاع کار مسدود گردیده و توزیع 
کارهای نظارتی در میان اعضاء متقاضی در کل استان با 

رویکرد و رویه ای یکسان صورت می پذیرد.
از دیگر نابه سامانی های چرخه ارائه خدمات مهندسی، 
وجود برخی مشکالت عمده در شیوه بررسی نقشه ها و 
اصطالحاً کمیسیون بررسی نقشه بوده است که از مراحل 
شناسایی،  موضوع  هفتم  مدیره  هیأت  فعالیت  ابتدایی 
بازبینی و ساماندهی بوده است. بر اساس بررسی های 
به عمل آمده و ارزیابی امکانات سازمان، چرخه ارسال 
الکترونیک نقشه ها از سوی دفاتر و بررسی الکترونیک 
تدوین  سازمان  در  مربوطه  کارگروه  توسط  اسناد  این 
گردید. تنظیم این گردش کار با هدف ایجاد سهولت در 
چرخه کار، کاهش هزینه ها و هدفمند نمودن پرداختها، 
ایجاد بایگانی الکترونیک نقشه ها، استفاده از ظرفیت 
ایجاد وحدت  کامل همکاران در بخش بررسی نقشه، 
رویه در بررسی نقشه-های کل استان، حل معضالت 
کننده  کنترل  نفرات  کمبود  زمینه  در  نمایندگی  دفاتر 
به  حضوری  مراجعات  و  آمدها  و  رفت  حذف  نقشه، 
سازمان، کاهش مصرف کاغذ، تعریف اهرمهای نظارتی 
و برچیدن زمینه های سوء استفاده و ... صورت پذیرفت 
و به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان و شناسایی 
دقیق نقاط ضعف و قوت آن، پیاده سازی آزمایشی شیوه 
جدید با استفاده از زیرساختهای موجود و در دسترس 
و پس از آن تهیه سامانه ویژه کنترل نقشه در دستور 
کار قرار گرفت. در حال حاضر بخشی از سامانه ارسال 
اعضاء  اختیار  در  و  تدوین گردیده  ها  نقشه  دریافت  و 
محترم قرار گرفته است و امید می رود تا پیش از سه 
با تمام ظرفیت به  ماهه چهارم، این سامانه تکمیل و 

کار گرفته شود.
با توجه به افزودن سامانه های جدید به زیرساخت های 
بخشهای  در  مهندسی  خدمات  کار  گردش  سازمان، 
مختلف نیز می بایست بر اساس قابلیت ها و به فراخور 
نیازمندی های جدید مورد بازبینی قرار می گرفت که در 
این زمینه نیز ضمن سپاس از سعه صدر اعضاء محترم، 
اقدامات الزم انجام شده انتقال اطالعات و آموزش های 
مورد نیاز نیز در الیه های مختلف صورت پذیرفته است. 
با این حال، مقارن با شروع به کار اتوماسیون در بخش 
توزیع نظارت و کمیسیون بررسی نقشه، مراجعات مکرر 
و طرح پرسش هایی از جانب همکاران گرامی، نشان از 
وجود ابهاماتی نزد آن عزیزان در خصوص نحوه کارکرد 
این سامانه ها داشته است که در ذیل توضیحاتی مرتبط 

با نگرانی های اعضاء گرامی آورده می شود.

الزام اعضاء به ساخت و ارسال امضاء  علت 
دیجیتال چیست؟

با توجه به لزوم ارسال نسخه الکترونیک نقشه ها و سایر 
مستندات طراحی از سمت دفاتر به کمیسیون بررسی 

نقشه سازمان و به منظور ایجاد سهولت در تکمیل و 
تبادل اوراق ضمیمه نقشه، نظیر چک لیست طراحی، 
نظریه کنترل کننده، ریز متره و ...، ساخت و ارائه نمونه 
امضاء دیجیتال به سازمان نظام مهندسی برای حصول 
اطمینان از اصالت امضاء عضو ذیل مستندات طراحی 
استفاده  بعدی  گامهای  در  اینکه  مضافاً  دارد.  ضرورت 
به سازمان  ارسالی  های  امضاء ذیل درخواست  این  از 

نیز مد نظر است.

چرا در هنگام ثبت ملک، طراح نیز ثبت شده و 
کار از سهمیه ایشان کسر می گردد؟

به منظور ساماندهی امور طراحی و پیشگیری از بروز 

طراحی  مسیر  ابتدای  در  الزمست  بعدی،  مشکالت 
انطباق  و  گردیده  تعیین  ساختمان  طراحان  ساختمان، 
نظر و همچنین  با کار طراحی مورد  ایشان  صالحیت 
وجود ظرفیت کافی برای ارائه خدمات توسط عضو طراح 

محرز گردد.

عقد قرارداد طراحی در سازمان نظام مهندسی 
ساختمان چه ضرورتی دارد؟

سازمان نظام مهندسی در راستای دفاع از حقوق اعضاء 
طراح و پیشگیری از تضییع حقوق ایشان در مسیر ارائه 
خدمات طراحی به مالکین، طبق قرارداد طراحی منعقد 
را جهت  قرارداد  دفتر طرف  و  شده در سازمان، طراح 
ملک مربوطه ثبت نموده و از محل قرارداد مذکور، مالک 
ارائه  از آن پس  نماید.  را به دفتر طراحی بدهکار می 
هرگونه خدمات مهندسی بعدی به ملک مزبور مستلزم 
فسخ  توافقنامه  یا  طراحی  دفتر  با  تسویه حساب  ارائه 
قرارداد بوده و تا زمانی که قرارداد طراحی قبلی تعیین 
تکلیف نگردد، ملک مشمول دریافت خدمات مهندسی 

دیگری نخواهد گردید.

درصورت عدم توافق طراح و کارفرما در خالل 
طراحی، تکلیف کار لحاظ شده به حساب طراح 

چه می شود؟
چنانچه به هر دلیلی ادامه کار طراحی در ساختمان میسر 
نباشد، مالک و مهندس طراح طی امضاء توافقنامه ای 
بر خاتمه  موافقت  بر  مبنی  نظام مهندسی  در سازمان 

همکاری و انجام تسویه حساب کامل، قرارداد فیمابین 
از کارهای  را فسخ نموده و بالفاصله ساختمان مزبور 

مهندس طراح خارج می گردد.

صف اولیه ارجاع نظارت چگونه تشکیل شده 
است؟

ریالی سالهای 94 و 95 مهندسین عضو  ابتدا کارکرد 
محاسبه از تقسیم رقم حاصل بر عددی که بیانگر نسبت 
به ترتیب  )اعداد 1، 1/5 و 2  باشد  ظرفیتی عضو می 
تقسیم  از  اعداد  یک-این  و  دو  سه،  های  پایه  برای 
ظرفیت هر پایه به 8000 بدست آمده است( شاخص 
ارجاع کار هر عضو محاسبه گردیده است. پس از آن 

صف اولیه مهندسین متقاضی ارجاع کار از مرتب سازی 
فهرست آن اعضاء به ترتیب صعودی شاخص محاسبه 
لحاظ  ضمن  بدینسان  است.  شده  داده  تشکیل  شده 
مکتسبه  درآمد  میزان  اعضاء،  ظرفیتی  تفاوت  داشتن 
که  گیرد  می  قرار  کار  ارجاع  در  عمل  مالک  ایشان 

معیاری نزدیک به عدالت و انصاف می باشد.
ارجاع کار به شرکتهای حقوقی بر چه اساسی 

صورت می پذیرد؟
در تعیین شاخص ارجاع کار شرکتها در هر رشته، عدد 
نسبت ظرفیتی از تقسیم مجموع ظرفیت اعضاء شرکت 
در همان رشته با اعمال ضرائب مربوطه به ظرفیت یک 
مهندس پایه سه)8000 متر مربع( بدست می آید که 
نسبت به اعضاء حقیقی عددی به مراتب بزرگتر خواهد 
بود. پس از آن تمامی شرکت های حقوقی در کنار سایر 
اشخاص حقیقی در یک صف قرار می گیرند، لیکن به 
منظور ایجاد زمینه رقابت منصفانه در جذب کار نظارتی، 
با متراژ  ارجاع کارهای  از  مطابق مصوبه هیأت مدیره 
کمتر از 1500 مترمربع به شرکتها خودداری به عمل 
می آید و در مقابل برای ارجاع کارهای با متراژ باالی 
4000 متر مربع، شرکتهای حقوقی در مقایسه با اعضاء 

حقیقی در اولویت ارجاع کار قرار می گیرند.
اعضاء جدیدالورود چگونه در نوبت ارجاع کار 

قرار می گیرند؟
سابقه  که  عضوی  نظارت  به  تمایل  اعالم  زمان  در 
است،  نشده  ثبت  سامانه  در  ایشان  برای  نظارتی 

و  رشته  هم  اعضاء  کلیه  نظارت  ارجاع  شاخص 
شده  استخراج  نظارت  ارجاع  صف  از  وی  پایه  هم 
طول  درصد   80 در  مستقر  عضو  معادل  شاخصی  و 
صف به حساب نفر جدیدالورود لحاظ می گردد. بدین 
ترتیب عضو جدید در مکانی از صف در انتظار ارجاع 

کار قرار خواهد گرفت.
مهندسی  ارائه خدمات  به  که صرفاً  اعضایی 
اشتغال  مهندسی  نظام  چارچوب سازمان  در 
داشته و فاقد شغل دیگری می باشند چگونه 
از مزایای قانونی خود در این روش ارجاع کار 

بهره مند می گردند؟
مطابق قانون مهندسینی که فقط به حرفه مهندسی در 
چارچوب خدمات سازمان نظام مهندسی اشتغال داشته 
از  شوند،  داده  تشخیص  ظرفیت  افزایش  مشمول  و 
عدد نسبت ظرفیتی باالتری برخوردار شده و شاخص 
اعضاء هم  با سایر  قیاس  ایشان در  محاسباتی جهت 
به  کار  ارجاع  در  بنابراین،  بود.  خواهد  کوچکتر  پایه 
مهندسی  خدمات  چارچوب  در  صرفًا  که  مهندسینی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت می نمایند نیز 

توجهات ویژه قانونی معطوف گردیده است.

تعداد کارهای نظارتی چگونه محاسبه می گردد؟
بر اساس نامه شماره 65219/400 مورخ 1395/12/18 
متراژ  با  کار  دو  هر  سازی،  وشهر  راه  محترم  وزارت 
کمتر 400 متر مربع یک کار شمرده می شود. از سویی 
به سبب ناهمواری صف اولیه و با تصویب هیأت مدیره 
مقرر گردیده است که تا اطالع ثانوی کارهای ارجاع 
شده به هر عضو حقیقی در یک فصل حداکثر به سه 

کار محدود گردد.

چرا عدم تمدید کارهای نظارتی مشمول جریمه 
در صف ارجاع کار می گردد؟

ادامه  ناظر جدید جهت  انتخاب  به مشکالت  با توجه 
بروز  از  پیشگیری  منظور  به  و  تمام  نیمه  کارهای 
مشکالت در اجرای پروژه ها، با تصویب هیأت مدیره، 
امتناع نظار از تمدید قرارداد تا پایان کار مشمول درج 
به  انتقال  و  مربوطه  ناظر  حساب  به  مجازی  کارکرد 
الویت های پایین تر در صف ارجاع نظارت می گردد.

تشکیل صف بر اساس کارکرد اعضاء بر چه 
مبنایی صورت پذیرفته است؟

کار،  ارجاع  بندی  اولویت  نامه  نظام   5 بند  مطابق 
شورای   1391/12/23 مورخ   161 جلسه  مصوب 
می  مدیره  هیأت  تشخیص  به  کار  ارجاع  مرکزی، 
"ظرفیت  و  اتفاقی"  "انتخاب  از طرق  یکی  به  تواند 
نظارتی  تعرفه  به  توجه  با  پذیرد.  صورت  باقیمانده" 
هدف  با  مدیره  هیأت  ساختمانی،  های  رده  متفاوت 
رعایت عدالت و انصاف در توزیع کارهای نظارتی و 
انتفاع مالی اعضاء، شیوه پیشنهادی دوم را با اعمال 

اصالحاتی پیاده سازی نموده است.

ارجاع  اولویت  در  نیز  طراحی  کارکرد  چرا 
نظارت لحاظ شده است؟

بند 4-3 نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار، مصوب 
مرکزی  شورای   1391/12/23 مورخ   161 جلسه 
اشعار میدارد: "با توجه به این که وفق بندهای 3-3 
زیربنا  از  )اعم  فرد  دوم، ظرفیت  مبحث   1-1-14 و 
یا  نظارت  و  طراحی  زمینه  در  همزمان(  کار  تعداد  و 
توامًا، به صورت یک عدد ثابت می باشد، در سیستم 
اتوماسیون، باید عملیات ثبت کلیه خدمات مهندسی 
می  ارائه  ساختمان  ملی  مقررات  چارچوب  در  که 
لحاظ  مهندسین  در ظرفیت  )از جمله طراحی(،  شود 
بنابراین در محاسبه شاخص و تشکیل صف  گردد". 
از محل  ارجاع کار، هرگونه کارکرد ریالی مهندسین 
غیره  و  نظارت  طراحی،  از  اعم  مهندسی،  خدمات 

مشارکت داده می شود.

آگاهی رسانی دستاوردهای سازمان در زمینه خدمات الکترونیک و اتوماسیون و پاسخ به ابهامات
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دکتر حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی کشور: 

تشریح بخشی از مهم ترین اقدامات معاونت مسکن و ساختمان در حوزه مسکن

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخشی از 
مهمترین اقدامات و برنامه هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت 
یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و 

تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، را تشریح کرد. 
وی گفت: اقداماتی که معاونت مسکن و ساختمان در بخش مسکن در 
بازار،  از  ارزیابی دقیقی  بود که  این  یازدهم، مدنظر داشت  شروع دولت 
نیازها و مسائل مرتبط با آن انجام دهد. مجموعه ارزیابی ها منجر به تهیه 
طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه کشور در حوزه مسکن تا افق 1405 
شد. برنامه عملیاتی طرح جامع مسکن در شهرها بر روی نظام تامین مالی 
برای خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده میانی شهرها و حاشیه 

نشینان متمرکز است.
از  که  آنچه  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
تقویت  که  بود  مطلب  این  شد  حاصل  مسکن  وضعیت  نمایی  چهره 
قدرت خرید خانوار در حوزه مسکن، موضوعی کلیدی است. با توجه به 
محدودیت های بودجه ای، تقویت قدرت خرید خانوار با طراحی نظامی 
مبتنی بر پس انداز اولویت یافت. صاحب خانه شدن از طریق پس انداز 
و سپس اخذ وام خرید یکی از متداول ترین روش ها برای خانوارهاست 
که در طی دولت های نهم و دهم فراموش شده بود. این روش مهم و 

امکانپذیر بار دیگر در دولت یازدهم موردتوجه واقع شد.
دکتر مظاهریان ادامه داد: در سال 94 صندوق پس انداز یکم راه اندازی شد. 

در حال حاضر که دو سال از تاسیس صندوق می گذرد آمار قابل توجه 
است و نشان می دهد که این صندوق بسیار موفق عمل کرده است. تا به 
امروز، بیش از 218 هزار نفر در این حساب، پس انداز کرده اند و تا کنون 
رقمی حدود 4هزار و 700 میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن 
سپرده گذاری شده است. اهمیت حساب پس انداز یکم این است که به 
رفتار اقتصادی خانوار ایرانی نظم خواهد داد. از نقطه نظر تاثیر پذیری بر 
بازار، بانک در زمان سررسید پرداخت وام دو برابر رقم پس انداز شده را 
برای خرید در اختیار صاحب حساب قرار خواهد داد میزان وام بهمراه مبلغ 
پس انداز شده اولیه در مجموع میزان نقدینگی را که ظرف یک سال 
آینده و از طریق صندوق پس انداز یکم در بازار مسکن تزریق خواهد کرد 
را به بیش از 14هزار میلیاردتومان خواهد رساند. این نقدینگی اتکایی به 
بودجه دولت نداشته و بر مبنای پس انداز خانوار و تجهیز منابع توسط 

بانک انجام خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، در این حساب در ماه گذشته روزانه بیش 

از 900 نفر حساب باز کرده اند که این رقم قابل توجهی است.
معاون مسکن و ساختمان در بیان دیگر راهکارها برای حوزه 
افزود:  و  اشاره کرد  افزایش سقف تسهیالت خرید  به  مسکن 

در ابتدای دولت یازدهم سقف تسهیالت خرید مسکن 20 میلیون 
تومان بازای یک واحد مسکونی بود که  در حال حاضر این 

میلیون   120 تهران،  برای  تومان  میلیون   160 به  رقم 
تومان برای مراکز استان و شهرهای باالی 200 هزارنفر 

جمعیت و 80 میلیون تومان برای شهرهای کوچک 
می تواند  ارقام  این  که  است  کرده  پیدا  افزایش 
حدود 50 درصد قیمت مسکن را در تهران و 80 

درصد در شهرهای کوچک را پوشش دهد.
وی یادآور شد: دستاورد دیگر دولت دوازدهم ثبات 
در قیمت مسکن است. دولت از هرگونه اقدامی که 

منجر به افزایش ناگهانی قیمت در بازار مسکن شود 
ممانعت بعمل آورده و قیمت مسکن برای مثال در شهر 

تهران در دوره چهارساله دولت یازدهم تنها حدود 10 درصد 
رشد پیدا کرده است. در حالیکه این میزان در دوره هشت ساله 84 

تا 92 در حدود 500 درصد افزایش داشت. همچنین، قیمت زمین 

هم در چهارسال گذشته ثبات داشته و در حالیکه در دوره 84 تا 92، قیمت 
زمین 700 درصد افزایش را تجربه کرد در این دوره تنها رشد قیمتی حدود 

2 درصد را نشان می دهد.
و گفت:  داد  آپارتمان خبر  پیش فروش  قانون  از اصالح  وی همچنین 
از جمله موضوعاتی است در  اصالح قانون پیش فروش ساختمان هم 
دستورکار قرار دارد. در ایران یکی از تجربیات موفق در نظام تامین مالی 
مسکن، پیش فروش ساختمان است که در فرهنگ ما  نیز نهادینه شده 
است.  وی خاطرنشان کرد: قانونی که تصویب شده موانع جدی در انجام 
پیش فروش ایجاد کرده است. خوشبختانه پیش نویس اولیه این اصالحیه 

سال در مجلس، انجام شده است و به نظر  در  جدید  قانون  رسد  می 
جاری عملیاتی بشود.

یادداشت فنی کمیته نظارت 

دیوار حائل

رانش،  با خطراتي همچون  مقابله  به منظور  متداول  از روشهاي   یکي 
یا سازه  از دیوارهاي حایل  استفاده  یا ریزش زمینهاي شیبدار  لغزش و 
از  وارده  نیروهای  با  مقابله  جهت  حایل  دیوارهای  است.  نگهدار  هاي 
طرف خاک به وزن خود اتکا می کنند و از جمله کاربردهای آنها حفاظت 
معموال  باشد.  می  بندیها  تراس  و  پلها  جدار  خاکریزها،  شیبدار،  سطوح 

دیوارهاي حایل به صورت قائم بنا مي شوند.
 مطابق تعریف دیوار حائل دیواری است که فشار ناشی از وضعیت موجود 
در اختالف تراز به وجود آمده به علت خاکریزی ، خاکبرداری و یا عوامل 

طبیعی را به صورت پایدار حفظ نماید. 
در سازه هایی که دارای یک یا چند طبقه پارکینگ در زیرزمین میباشند 
دورتادور  خاک  فشار  مقابل  در  سازه  نگهداری  برای  حائل  دیوار  وجود 

و  اجرا گردد  دورتادور سازه  دیوار حائل  است  بهتر  باشد.  ضروری  می 
معموال به جهت طره ای بودن آن ، ابعاد و میزان آرماتورهای بیشتری 
به نسبت دیوار برشی در طبقات نیاز خواهد داشت. درصورتیکه یک دیوار 
حائل بتنی محیط زیرزمین را پوشش دهد می توان توزیع نیروی زلزله را 

از روی این تراز درنظر گرفت.
دیوارهای حائل بر حسب نحوه تامین پایداری به انواع زیر طبقه بندی 

می شوند :
1- دیوار حائل وزنی : این دیوار از بتن معمولی یا ا ز مصالح بنایی ساخته 
می شود و پایداری آن در برابر واژگونی و لغزش توسط وزن آن تامین 
می گردد. این نوع دیوار معموال تا ارتفاع 4 ــ 5 متر اقتصادی می باشد.

2- دیوار حائل طره ای : این دیوار از نوع دیوار بتن مسلح می باشد که 
پایداری آن توسط عملکرد طره ای تامین می گردد. بخشی از پایداری 
این دیوار نیز از وزن خاک موجود بر روی پاشنه دیوار تامین می گردد. 

این دیوارها تا ارتفاع 7 متر اقتصادی می باشند.
3- دیوار حائل پشت بند دار : این دیوار شبیه دیوار طره ای است با این 
تیغه دیوار  بر  بندهایی عمود  تفاوت که در فواصل منظم دارای پشت 
می باشد. این پشت بند ها پایه و بدنه دیوار را به هم متصل می نمایند 
استفاده  زیاد است مورد  ارتفاع آن  یا  و  و در مواردی که دیوار طویل 
قرار می گیرند. پشت بند ها باعث کاهش لنگر خمشی و برش در دیوار 
می گردد. در صورتی که تیغه های تقویتی در جلو دیوار اجرا شوند به 

آن دیوار پایه دار گویند.
4-  دیوار حائل صندوقه ای : این دیوار از قطعات بتن پیش ساخته، فلز یا 
چوب ساخته می شوند و توسط مهارهایی که در خاک کوبیده می شوند 

تقویت می گردند.
5- دیوار حائل نیمه وزنی : این دیوار تقریبا وضعیتی ما بین دیوار وزنی و 
طره ای دارد و به منظور کاهش ابعاد و مصالح دیوار مقدار اندکی فوالد 

در آن بکار برده می شود.
این دیوار ها اغلب دیوارهای حائلی هستند که   : پایه پل ها  6- دیوار 
همراه با دیوار های جناحی خاکریز دسترسی را نگهداری نموده و حفاظت 

الزم در برابر فرسایش و تخریب پایه پل را فراهم می آورند. 
سازه  برای  ساختمان،  سازه  به  حایل  دیوار  اتصال  نحوه  خصوص  در   
بتنی می توان با عبور دادن میلگرد های قائم دیوار در تیر تراز طبقه و 
در سازه فلزی نیز با عبور دادن از سقف امکان اتصال دیوار حائل با تراز 

طبقه را فراهم نمود.



ارسال  جهت  نقشه  کنترل  سامانه  اندازی  راه   -1
نقشه های چهارگانه به صورت الکترونیکی

2- دریافت، کنترل و ارسال نقشه های معماری، سازه، 
برق و مکانیک به چکرهای بوشهر و شهرستانها و 

ارسال پاسخ چکر به دفاتر
به  رشته  نقشه چهار  کنترل  تشکیل کمیسیون   -3
صورت حضوری در سازمان و دریافت و تحویل نقشه 

ها به دفاتر
4- پیگیری موارد و مشکالت مربوط به کمیسیون 

کنترل نقشه، اعضای کمیسیون کنترل نقشه و دفاتر.
5- ارتباط با نمایندگی ها در راستای ایجاد هماهنگی 
و انتقال و حل مشکالت مربوط به کمیسیون های 

کنترل نقشه

6- پیگیری مشکل کمبود اعضای کنترل نقشه سازمان
7- پی گیری احکام اعضای کنترل نقشه سازمان

8- ارتباط با گروه های تخصصی در راستای ایجاد 
نظم و هماهنگی بیشتر در امور مربوط به کمیسیون 

و معرفی اعضای جهت تائید نقشه ها.
9- پاسخگویی به دفاتر و ارائه توضیحات الزم در 

خصوص نحوه ارسال نقشه های الکترونیکی
10- محاسبه حق الزحمه اعضای کمیسیون کنترل نقشه 
فیلم  تهیه  خصوص  در   it واحد  با  همکاری   -11
نحوه  و  دیجیتال  امضای  و  تهیه  نحوه  آموزشی 

ارسال نقشه
12- پیگیری از گروه های تخصصی در خصوص 

معرفی اعضا 

رشته
تعداد دفعات ارجاع 
نقشه در شهریور 

ماه سال 96

262معماری

139سازه

81برق

100مکانیک

30آبفا

گزارش شش ماهه اول سال 96 نمایندگی عالیشهر
)تعداد قراردادها و متراژ به تفکیک ماه(

جمع کلتا 25 شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

متراژ زیربنا0459/0981432482027884/527432/61

تعداد قراردادها03477526

گزارش کارکرد دفتر نمایندگی چغادک
گزارش نموداری بر اساس متراژ کارکرد تا 25 شهریور سال 96 نمایندگی چغادک

جمع کلتا 25 شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

متراژ زیربنا30/21426455/1673883/0954/669902/674607/15

تعداد قرارداد22926526

 44 ماده  موضوع  نفره   3 کمیته  تشکیل  پی  در   -1
قانون نظام مهندسی در شهرستانها نفرات معرفی شده 
شهر برازجان و جم و دشتی برابر پیوست مورد تائید 

قرار گرفت.
در  تاخیر  بر  مبنی  شده  ارائه  گزارش  به  توجه  با   -2
زمان رسیدگی و کنترل نقشه های معماری به واسطه 
تاخیر در پاسخگوئی کنترل کننده ها مقرر گردید گروه 
تخصصی معماری نسبت به افزایش تعداد کنترل کننده 
ها به میزان حداقل سه نفر اقدام و ضمناً گزارشی از 
مدت زمان ماندن نقشه ها توسط کنترل کننده ها در 
شهریور ماه توسط تمام گروههای تخصصی تهیه و به 

هیئت مدیره ارائه گردد.

بیمه  شرکتهای  برای  پیشنهادی  خدمات  شرح   -3
جهت اخذ خدمات بیمه مسئولیت مدنی مهندسین در 
جلسه مطرح و مقرر شد جهت اخذ قیمت از شرکتهای 
پنج  حداقل  با  محدود  مناقصه  روش  به  برتر  بیمه 
خدمات  شرح  با  قرارداد  و  گردیده  اقدام  گر  مناقصه 

مصوب منعقد گردد.
4- نامه شماره 5635/د/ ش م مورخ 96/5/9 شورای 
مرکزی موضوع عدم تائید استحکام بنای ساختمانهای 
احداث شده بدون پروانه ساختمانی مطرح و مقرر شد به 

اطالع کلیه مهندسین عضو رسانیده شود.
5- پیش نویس شیوه نامه کنترل نظارت مضاعف بر 
اساس اپیلیکیشن سکانت در جلسه مطرح و کلیات آن 

مصوب گردید و مقرر گردید این شیوه کنترل نظارت 
ابتدا بصورت آزمایشی در   ، تاریخ تصویب  از  مضاعف 
شهرستان گناوه جهت تمام ساختمانها و در شهرستان 
بوشهر جهت ناظرین منتخب اجرا تا پس از گذشت سه 
ماه گزارش عملکرد مجدداً در جلسه هیئت مدیره بررسی 

تا نسبت به تسری  به کل استان تصمیم گیری شود.
6- مقرر گردید جهت استفاده بهتراز سامانه مذکور در 
شهر گناوه، نسبت به افزایش تعداد کنترل کننده ها به 
تعداد دو نفر در هر یک از رشته های معماری، برق و 
مکانیک توسط گروههای تخصصی مربوطه اقدام الزم 

صورت پذیرد.
7- مقرر گردید به منظور تامین نیروی مورد نیاز سازمان 

در شهرستان دیلم ، اقدامات الزم جهت استخدام یک 
نفر نیروی مرد صورت پذیرد.

8- اجرائی شدن شیوه نامه اجرائی نظارت بر طراحی 
مورد  اماکن  کلیه  برق  تاسیسات  استاندارد  اجرای  و 
شیوه  اجرائی  نامه  تفاهم  متن  و  گرفت  قرار  تصویب 
نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق 
ساختمانها پیشنهاد شده گروه تخصصی برق مورد تائید 

قرار گرفت.
9- در پی نامه رئیس کمیته ترویج مقررات ملی و ضوابط 
 96/6/14 مورخ   963/1/1950 شماره  با  شهرسازی 
مقرر شد تا پایان سال جهت برگزاری استعالم قیمت 

و انتخاب چاپخانه توسط کمیته معامالت اقدام شود.

اهم مصوبات هیئت مدیره
در شهریور ماه سال 96

عملکرد کمیسیون کنترل نقشه 
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