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اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس*

اخبار و رویدادها

* اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان در اختیار فصل نامه ی گزارش قرار داده است. متن کامل خبرها و گزارش ها در تارنمای سازمان www.fceo.ir آمده است.

پيام رييس سازمان
مهندس سيد مرتضی سيف زاده 

بر سر آنم که گر زدست برآیــد
دست به کاری زنم که غصه سرآید

و  این جانب  به  فرصتی  که  هستی بخش  خداوند  بی پایان  درود 
همکارانم در هیأت مدیره داده است تا بتوان خدمات شایسته را به 

جامعه ی مهندسان فارس ارائه نماییم.
   شما عزیزان علی رغم جّوی که حاکم شده بود، در انتخابات هیأت 
مدیره شرکت و نمایندگان خود را انتخاب کردید. من سال ها حضور 
و  علی البدل  و  اصلی  عضو  به عنوان  مختلف  مدیره های  هیأت  در 
شورای  مرکزی را تجربه کرده ام و هم چنین، در مناصبی مانند مدیر 
اجرایی خدمت کرده ام. هیأت مدیره های  خدمات مهندسی و مدیر 

منتخب همواره از نخبگان و عالقمندان به سازمان بوده اند. 
   هیأت مدیره ی دوره ی هشتم خصوصیاتی ویژه دارد که می توان 
از بدنه ی  اعالم نمود؛ اعضای هیأت علمی حاضر در هیأت  مدیره 
سازمان هستند که به کارهای حرفه ای مشغول بوده و بر آن اشراف 
دارند. بدین  ترتیب مزیت حضور این عزیزان، همراهی و کمک به 
بدنه ی هیأت مدیره برای به روز کردن فن آوری ها و آشنایی با مصالح 
ساختمانی نوین می باشد. سایر اعضای هیأت مدیره سوابق تجربی 
و کاری فوق العاده ای دارند، اعضای علی البدل نیز با وزن تجربی و 
علمی که دارند، همراه و مساعد خوبی برای هیأت مدیره می باشند.

   با این وصف، هیأت مدیره با انتخاب هیأت رییسه ای چابک و آگاه 

اهداف زیر را برای دوره ی هشتم در نظر دارد:
اداری، مالی و  فعالیت های  1- اطالع رسانی و شفاف سازی همه ی 

استخدامی؛
و  ارتباطات  در  آن  اعضای  و  سازمان  جایگاه  ارتقای  و  تثبیت   -2
کل  اداره ی  به خصوص  اجرایی،  دستگاه های  با  که  تماس هایی 

استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری دارد؛
خدمات  ارائه ی  در  سازمان  اعضای  توان مندسازی  و  آموزش   -3
کیفیت  ارتقای  نتیجه،  در  و  اجرا(  و  نظارت  )طراحی،  مهندسی 

ساخت وساز؛
ارائه ی خدمات مؤثر به اعضا و  4- چابک سازی اداری سازمان در 

جامعه؛
5- ارتباط با شورای مرکزی سازمان و همکاری در تدوین قوانین، 

آیین نامه ها، نظام نامه ها و اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان؛
تعمیرات،  حوزه های  در  مهندسی  خدمات  ارائه ی  توسعه ی   -6
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و  تولید  خطوط  در  حضور  ساختمان ها،  از  بهره برداری  و  نگهداری 
استاندارسازی مصالح ساختمانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و 

اعزام نیروی متخصص به کشورهای هدف و .....؛
صنعت  بحث  در  مشارکت  و  استان  دانشگاه های  با  ارتباط   -7
دروس  تدوین  در  سازمان  تجربیات  بازخورد  ارائه ی  دانشگاه،  و 
دانشگاهی، همکاری در برگزاری سمینارها و سمینارهای مرتبط با 

صنعت ساختمان و رشته های 7گانه ی سازمان؛
تعیین  آغاز شده در هیأت مدیره های قبل؛  8- بررسی فعالیت های 
تکلیف و به سرانجام رسانیدن آن ها )مانند تکمیل ساختمان ورزشگاه، 

تعیین تکلیف مجتمع رفاهی صدرا، طرح پایلوت آموزشی و .....(؛ 
و  توصیه ها  گرفتن  و  سازمان  اعضای  با  مؤثرتر  و  بهتر  ارتباط   -9
پیشنهادات ایشان با استفاده از فراخوان، پرسش نامه، ارسال پیامک، 
الکترونیک،  پست  طریق  از  ارسال  سازمان،  سایت  از  استفاده 

کانال های رسانه ای مجازی و ......؛
10- توجه به سایر اموری که می تواند در ارتقای فرهنگ اجتماعی 
و مهندسی مؤثر باشد، مشارکت در حفظ محیط زیست، منابع آب، 
منابع انرژی فسیلی، امور رفاهی، فرهنگی و ورزشی، هنری، ترتیب 

دادن مسابقات حرفه ای و بزرگداشت روز مهندس.

بحری است بحر عشق که آن را کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند چـاره نیست

    از یگانه عالم تقاضا دارم تا ما را مساعدت فرماید که هیأت مدیره 
بتواند بار امانت داده شده از سوی شما عزیزان را به سالمتی به منزل 
ارائه ی پیشنهادها و توصیه های  نیازمند  راه  این  برساند. در  مقصود 

شما همکاران گرامی هستیم.

نظام  سازمان  اعضای  ما  پیش روی  در  شگرف  آزمونی  دیگر  بار 
مهندسی ساختمان استان فارس قرار گرفت و از این آزمایش بزرگ 

سربلند بیرون آمدیم.
   به منظور ارائه ی گزارش از روند امور، موضوع را به سه قسمت 
از مراسم مجمع  برگزاری مجمع و پس  از مجمع، در زمان  پیش 

تقسیم بندی می کنیم:
الف - اقدامات پیش از برگزاری مجمع 

الف- 1- بحث تعیین تاریخ مجمع
تشکیل  اول هر سال  نیمه ی  در  مجامع عمومی  تاکنون  می دانیم 
اجرای  برای  سازمان  مدیره ی  هیأت  تکالیف  و  است  می شده 
است،  سازمان  تصمیم گیری  رکن  باالترین  که  مجمع  مصوبات 
را  مربوط  مقدمات  هفتم  دوره ی  مدیره ی  هیأت  می گردید.  تعیین 
چند  اما  بود؛  آورده  فراهم  اول  نیم سال  در  مجمع  تشکیل  برای 

موضوع باعث شد تا این موضوع به تعویق اُفتد.
زمینه ی  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  مرکزی  شورای  1-بحث 
اختالف نظر در رابطه با شیوه نامه ی ابالغی تبصره ی 2 ماده ی 24 
بود که عماًل درآمدهای سازمان را به شدت تحت تأثیر قرار می داد 
نظام  سازمان  سراسری   21 اجالس  از  پس  شد  گرفته  تصمیم  و 
مهندسی ساختمان، استان هایی که در آن مقامات عالی وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت کشور و کلیه ی اعضای هیأت مدیره ها و شورای 

مرکزی حضور دارند، مجمع برگزار گردد.
ابالغی  آیین نامه ی  به  بود که مشکالت مربوط  زیاد  امیدواری     
این  در  که  مهمی  اتفاق  نشد.  چنین  متأسفانه  شود.  حل  جدید 
میان حادث شد، مخالفت وزارت کشور بود که اشکاالت مهمی به 

آیین نامه وارد نمود و اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد؛
2-با توجه به انتخابات هیأت مدیره، وزارت راه و شهرسازی هر نوع 
گردهمایی و مجمع و همایش را تا برگزاری و خاتمه ی انتخابات 
ممنوع اعالم نمود که بدین ترتیب، امکان تشکیل مجمع عمومی تا 

پس از انتخابات امکان پذیر نبود.

گزارش کوتاه هيأت رييسه از مجمع عمومی ساالنه ی سازمان  1397/10/13

از  پس  و  گردید  برگزار  مهرماه   13 در  فارس  استان  انتخابات      
ابالغ احکام هیأت مدیره در 15 آبان ماه، اولین جلسه ی هیأت مدیره 

دوره ی هشتم برگزار و هیأت رئیسه ی سازمان تعیین شدند.
به  توجه  با  عمومی  مجمع  برگزاری  تاریخ  دوم،  جلسه ی  در     
آگهی،  چاپ  به  مربوط  اقدامات  و  شد  مصوب  موجود  آیین نامه ی 
اطالع رسانی، رزرو محل مجمع، تمهیدات مربوط به انتخاب بازرسان 

و سایر موارد مربوط به مجمع انجام گردید.
   در تاریخ 97/09/15 نظام نامه ی جدید مجامع عمومی به سازمان 
ابالغ گردید که با توجه به اقدامات انجام شده، برگزاری مجمع بر 
مبنای نظام نامه ی قبلی برنامه ریزی شده بود و تاریخ ابالغ پس از 
مصوبه ی هیأت مدیره و آگهی های روزنامه ای و اطالع رسانی ها بود. 
هیأت مدیره تصمیم گرفت نظام نامه ی جدید را برای دوره های بعد 

به کار گیرد و به دستگاه نظارت نیز اطالع داده شد.
الف - 2- بحث اطالع رسانی

یکی از انتقاداتی که به هیأت مدیره می شود، معمواًل تعداد اعضای 
شرکت کننده در مجامع عمومی است.

    در این دوره، سازمان با اقدامات زیر سعی در حضور و مشارکت 
هرچه بیش تر اعضای سازمان در مجمع نمود.

1-ایجاد کانال اطالع رسانی
این کانال، که می توان از طریق لینک های زیر

https://chat.whatsapp.com/LQdVjENCcBTIsjrhVtwD1H 
https://chat.whatsapp.com/G2ExPZBQynQI2X763DnF0b

https://chat.whatsapp.com/LSOpQC1eFtp8bikcme4liy

با توجه  به آن پیوست، به شدت مورد استقبال اعضا قرار گرفت و 
به محدود بودن تعداد اعضای هر کانال در واتساپ، تا آن زمان سه 
که  بود  شده  تشکیل  عضو   760 به  نزدیک  تعداد  با  موازی  کانال 
و  رییسه  هیأت  مدیره،  هیأت  فعالیت  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد 
نقطه ی عطفی  کانال  این  انعکاس می یافت.  آن  در  رییس سازمان 
در اطالع رسانی مستقیم و بدون واسطه در تاریخ سازمان محسوب 
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می شود و با عالقه مندی اعضا این کانال های موازی افزایش خواهد 
یافت؛

با شهردار محترم  رییسه  و هیأت  مدیره  2-تشکیل جلسات هیأت 
و معاونان شهرداری شیراز، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی 
استانداری فارس و مدیران مرتبط با امور سازمان، مدیر کل محترم 
گانه ی   11 مناطق  شهرداران  معاونان،  و  شهرسازی  و  راه  اداره ی 
و شهرسازی  معماری  معاونت  شیراز،  اسالمی شهر  شورای  شیراز، 
شیراز،  شهر  شورای  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  شهرداری، 
گاز،  بازرسی  دفتر  سازمان،  تخصصی  گروه های  سازمان،  کارکنان 
بازرگانی،  اتاق  نمایندگی،  دفاتر  رؤسای  آپارتمان ها،  تفکیک  دفتر 
و  فنی  استان، تشکل صادرات خدمات  و کشاورزی  معادن  صنایع، 
مهندسی و ... بسیار با اهمیت تلقی شد و نگرش جدید سازمان مبنی 
بر ارتباط با بخش های دولتی و خصوصی مورد استقبال اعضای عزیز 

قرار گرفت که حضور در مجامع عمومی را تشویق می کرد؛
خبر  روزنامه ی  در  آگهی  چاپ  سازمان،  سایت  در  3-اطالع رسانی 
جهت برگزاری جلسه ی مجمع در 5 نوبت در تاریخ های97/08/30 
و 97/09/05 و 97/09/31 و 97/10/06 و 97/10/10 انجام شد تا 

مشارکت اعضا هرچه امکان دارد، بیش تر شود؛
4-اطالع رسانی از طریق نصب آگهی در تابلوهای سازمان.

    موارد فوق باعث شد که اعضای محترم استقبال خوبی از مجمع 
نموده و با تعداد بی سابقه ی 725 عضو مشارکت بسیار خوبی داشته 

باشند.
الف-3- ساعت برگزاری

تصمیم گیری در مورد ساعت مجمع نیز بسیار مهم بود. همکارانی 
در مجمع اول و یا به صورت حضوری تقاضای تشکیل مجمع در 

بعدازظهر را داشتند، ولی به  دلیل تماس های زیاد اعضا با سازمان 
شرکت  تعداد  که  شود  انجام  صبح  در  مجمع  تشکیل  شد  مقرر 

کنندگان در روز مجمع رسمی، نظریه ی سازمان را تأیید نمود. 
ب- برگزاری مجمع

روز 13 دی ماه، یکی از روزهای تاریخی سازمان محسوب می شود 
که در آن مشارکت و حضور مؤثر اعضا، به نمایش گذاشتن قدرت 
مشارکت  جلسه،  اداره ی  مدیریت  در  دموکراسی  نمایش  سازمان، 
حاضران در مباحث مطرح شده به عنوان موافق و مخالف، سعه ی 
و  نظم  مخالف،  نظریات  تحمل  در  مجمع  رییسه ی  هیأت  صدر 
....، همگی برگ زرینی در تاریخ چند دهه ی  قانون گرایی جلسه و 

سازمان بر جای می گذارد.
   از ساعت 7 صبح تیم اجرایی مجمع در محل مجتمع فرهنگی، 
از ساعت  تدریج  به   و همکاران  دانشگاه شیراز مستقر شده  رفاهی 
انتخاب  مجمع  این  در  شدند.  مجمع  برگزاری  محل  وارد  صبح   8
توضیحاتی  است  الزم  که  داشت  قرار  کار  دستور  در  نیز  بازرسان 

داده شود.
ب- 1 - انتخاب بازرسان سازمان

بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیأت مدیره ی 
سازمان دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل را به مجمع معرفی 
می نماید و مجمع، بازرسان را انتخاب می کند. در این رابطه اقدامات 

اجرایی زیر انجام گرفته بود:
1-رأی گیری به صورت مکانیزه مورد تصویب قرار گرفت که از چندی 
انتخاب هیأت اجرایی )مهندس بهنام زارع، مهندس  قبل نسبت به 
علوی زاده، مهندس تدین و مهندس رسول پژمان نسب( اقدام گردید 

و قبل از مجمع در چند نوبت سیستم رأی گیری آزمایش شد.
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فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  بازرسان  انتخابات 
هم زمان با مجمع عمومی عادی سالیانه ی نوبت دوم در روز پنجشنبه 
13 دی ماه 1397 به شکل کاماًل مکانیزه برگزار شد. گفتنی است 
حضور اعضای سازمان نیز به شکل مکانیزه در مجمع، ثبت و آمار 

حاضران هر لحظه روی صفحه، نمایش داده شد.
   در این انتخابات که از ساعت 9:45 تا ساعت14:02 برگزار شد دو 
ایستگاه احراز هویت و 16 ایستگاه رأی گیری مکانیزه بالغ بر 725 
رأی را اخذ کرد که نتایج نهایی حاصل از 719 رأی قابل قبول توسط 
هیأت اجرایی: آقایان مهندسان پژمان نسب، تدین، زارع و علوی زاده 

و هیأت نظارت، آقای مهندس شاکرنیا، نماینده ی اداره ی کل راه و 
شهرسازی فارس تأیید شد. 

   نتیجه ی انتخابات به ترتیب کسب بیش ترین آرا به شرح زیر اعالم 
می شود:

   آقای مهندس سیدمحسن مرشدی، آقای مهندس قاسم معماپور 
بازرسان اصلی سازمان و  به عنوان  آقای مهندس جاوید صفایی  و 
آقای مهندس سیدعلی موسوی به عنوان بازرس علی البدل سازمان 

انتخاب شدند. 

برگزاری انتخابات الکترونيک بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

   در این مجمع، نظارت از سوی اداره ی کل راه و شهرسازی توسط 
آقای مهندس شاکرنیا صورت گرفت.

و  گرفت  انجام  بازرس  نامزدهای  معرفی  برای  2-اطالع رسانی 
پالکارد مربوط، تهیه و در محل انتخابات مستقر گردید.

ب-2- مجمع عمومی
باالترین رکن سازمان مجمع عمومی است که الزم است اعضا به آن 
توجه خاص نموده و با شرکت در آن نسبت به استفاده از خردجمعی 

همکاری کنند.  
   با اطالع رسانی و تشویق به شرکت اعضا، هیأت مدیره ی دوره ی 
هشتم موفق شد در اولین گام های خود، مجمع عمومی را با 725 

عضو برقرار کند.
   جلسه ی مجمع از ساعت 9 صبح رسمیت یافت و تا ساعت 15:30 

ادامه پیدا کرد که رکوردی دیگر در مجامع عمومی بود.
   در این مجمع، پس از انتخاب هیأت رییسه ی سنی، هیأت رییسه ی 
مهندس  )رییس(،  پوراسدی  حسین  مهندس  آقایان  مجمع  اصلی 
به  آقای مهندس خلیلی،  و  )ناظر(  )ناظر(، مهندس یوسفی  صفری 

عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
   سپس جلسه با اعالم تعداد 325 نفر از حاضران در سالن که رو به 

افزایش بود، شروع به کار کردند.
مورد  نیم  و  ساعت  مدت شش  در  شده  اعالم  جلسه ی  دستور     

بررسی، تبادل نظر و تصویب قرار گرفت.
   پس از رسمیت مجمع و اعالم ساعت رأی گیری، رییس سازمان 
گزارش عملکرد سال 1396 را به جلسه ارائه نمود و سپس ترازنامه ی 
سال مذکور توسط خزانه دار سازمان به جلسه ارائه و توسط بازرسان 
و  موافقان  اظهارنظر  از  پس  گرفت.  قرار  تأیید  و  اظهارنظر  مورد 

مخالفان، رأی گیری ترازنامه انجام و به تصویب مجمع رسید.
با  آن  در  ارائه شد که  به مجمع  بودجه سال 1397  ادامه ی  در     
به  موردنظر مجمع  تغییرات  و  اول سازمان  رئیس  نایب  توضیحات 

تصویب رسید.
   نامه ی تعدادی از اعضا که توسط رییس سازمان به ریاست هیأت 

رییسه ی مجمع ارائه شده بود، قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.
   در آخرین لحظات، مجمع در ساعت 15:30، انرژی مثبِت اعضای 
حاضر نشان از مشارکت بسیار جدی اعضا می داد و آماده بودند هنوز 
مدت ها در جلسه باشند و برای آینده ی بهتر سازمان نظر دهند. این 
حضور وسیع، بشارت دهنده ی مشارکت اعضا در دوره ی جدید هیأت 

 مدیره است.
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ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مدیره ی  هیأت  مشترک  جلسه ی 
تعامالت  افزایش  با هدف  فارس و شورای شهرداران مناطق شیراز، 
به منظور ارتقای کیفیت ارائه ی خدمات مهندسی به شهروندان، ظهر 

روز یکشنبه دوم دی ماه 1397 برگزار شد.
به  مقدم  خیر  ضمن  سازمان  رئیس  زاده،  سیف  مهندس  ابتدا  در     
شهرداران مناطق شیراز عنوان کرد: دو بال توسعه ی استان را با تعامل 
مدیریت  راستای  در  که  است  راهی  تنها  این  می آوریم.  در  پرواز  به 
نظام  سازمان  است.  پاسخ گو  شهر  مهندسی  و  فنی  امور  اصالح  و 
شهرداری  با  همکاری  ادامه ی  در  فارس  استان  ساختمان  مهندسی 
به شهروندان  زمینه ی خدمات کیفی  تأثیرگذاری در  دنبال  به  شیراز 

و شهر است.
قانون  داد:  ادامه  فارس  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس     
نظام مهندسی کنترل ساختمان، وظایفی را به سازمان نظام مهندسی 
واگذار کرده که از جمله بحث تعیین صالحیت مهندسان برای رجوع 
به کارهای نظارت، طراحی و اجراست. بدون تردید با برنامه ریزی های 
انجام شده، ما در راه نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر و فعالیت های 
از  راه  این  در  و  داشت  خواهیم  بیش تری  دقت  مهندسی  خدمات 
تجربه ی شهرداران و مدیران شهری نیز استفاده خواهیم کرد و یادآور 
شد که در کشورهای اروپایی و آمریکایی، شهرداران نقشی اساسی در 
ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اشتغال  توسعه ی شهر در 
بخش  شهرداری ها  جهان  کشورهای  اکثر  در  گفت:  می کنند،  ایفا 

وسیعی از خدمات را مدیریت می کنند.
ارائه دهندگان خدمات  تعرفه ی  لزوم مشخص شدن  او هم چنین     
مهندسی، از سوی شورای مرکزی این سازمان را متذکر شد و تأکید 
سایر  و  دالر  نرخ  افزایش  و  اقتصادی  مسائل  به  توجه  با  که  کرد 
شدن  مشخص  و  نفره  چهار  هیأت  جلسه ی  تشکیل  لزوم  هزینه ها، 

تعرفه ی خدمات مهندسی ضروری است.
   رئیس سازمان در ادامه ی این جلسه با اشاره به برگزاری نشستی 
با اعضای شورای اسالمی شهر شیراز، گفت: در این جلسه قرار شد 
کارگروه مشترک،  این  در  راه اندازی شود.   شیراز  در  کارگروهی  که 

صبوری  مهندس  شهرداری،  شهرسازی  معاون  زاده  فرج  مهندس 
نایب رئیس شورا و مهندس دادخواه عضو هیأت رئیسه ی سازمان 
نظام مهندسی، عضویت خواهند داشت. این کارگروه زمینه ساز انعقاد 
تفاهم نامه ی سه جانبه ای بین دستگاه های عضو با هدف تسهیل و 

تسریع در امور مهندسی و ساخت و ساز شیراز خواهد بود.
   در ادامه، شرکت کنندگان مطالبی بیان داشتند و در پایان، مهندس 
آمادگی  سازمان  کرد:  تصریح  سازمان  اول  رئیس  نایب  دادخواه، 
برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه های مشترکی را به صورت منظم 
دارد تا در حد اختیارات سازمان نظام مهندسی همکاری الزم را تا 
حصول نتیجه ی مطلوب در حوزه ی اهداف مشترک هر دو دستگاه 

داشته باشند.
   ایشان ادامه داد: یک ظرفیت 33 هزار نفری در استان وجود دارد 
را  توجهی  قابل  قدم های  پتانسیل،  این  کردن  فعال  با  می توان  که 
مطلوب  شرایط  ایجاد  و  موجود  نواقص  کردن  برطرف  راستای  در 

برداشت.
سازی  ساختمان  تخلفات  آسیب شناسی  لزوم  بر  تأکید  او ضمن     
بروز  علل  آسیب شناسی  و  شناسایی  با  بدون شک  گفت:  شیراز  در 
و  راه کار  آن ها  تکرار  از  جلوگیری  برای  می توان  تخلفات،  این گونه 
این  وجود  به  نسبت  همه  امروز  این که  وجود  با  کرد.  ارائه  برنامه 
تخلفات اطمینان داریم، اما از علل ایجاد آن ها و این که نقش و تأثیر 
است،  میزان  به چه  و  تخلفات چگونه  این  بروز  در  ناظر  مهندسان 

اطالع و آماری نداریم.
   مهندس دادخواه ادامه داد: واگذاری وظایف قانونی نظام مهندسی 
ساختمان به این سازمان، افزون بر کمک به رفع بسیاری از مشکالت 
و معضالت ساخت و ساز و بهبود و افزایش کیفیت ساخت و ساز، از 

حجم کارهای شهرداری نیز خواهد کاست.
جلسات  برگزاری  از  شیراز  مناطق  شهرداران  شورای  اعضای     
نظام  سازمان  مدیره ی  هیأت  اعضای  با  هم اندیشی  و  هم فکری 
سازمان  توجه  به خاطر  و  کرده  استقبال  فارس  ساختمان  مهندسی 
برای نخستین بار درباره ی برگزاری جلسه ی مشترک قدردانی کردند.

جلسه ی مشترک هيأت مديره ی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و شورای شهرداران مناطق شيراز
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این جلسه در روز سه شنبه 25 دی ماه 1397، با هدف ایجاد تعامل 
سازنده و رفع دغدغه های مهندسان نقشه بردار برگزار شد.

   در ابتدای جلسه، رئیس سازمان ضمن تشکر از همکاران مهندس 
نقشه بردار از زحمات هیأت رئیسه ی دفتر تفکیک آپارتمان ها تشکر 
و  از سوی مهندسان مجری  ارائه ی خدمات کیفی  و خواستار  کرد 

نقشه بردار شد.
شما  فعالیت  »بازخورد  گفت:  ادامه  در  زاده  سیف  مهندس     
با  قدرتمند  و  مثبت  تعامل  ایجاد  باعث  نقشه بردار  عزیزان مهندس 
دستگاه های ذی ربط شده است و خالء شما دوستان در صورت عدم 

جلسه ی مشترک هيأت رئيسه ی محترم سازمان و مهندسان نقشه بردار

این جلسه روز دوشنبه 24 دی ماه 1397 با هدف هم افزایی و انتقال 
تجربیات ایشان برگزار شد.

ضمن  سازمان  رئیس  زاده  سیف  مهندس  جلسه،  ابتدای  در     
خوش آمدگویی به رؤسای پیشین سازمان، خواستار ارائه ی پیشنهادها 
مثبت  تعامالت  از حفظ  و  ایشان شد  از سوی  رهنمودهای الزم  و 

هیأت مدیره ی سازمان با ارگان های ذی ربط سخن گفت.
از  تشکر  ضمن  نیز  سازمان  اول  رئیس  نایب  دادخواه  مهندس     
قبول دعوت حاضران، در مورد اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان و هم چنین، پذیرش مهندسان هر رشته بر اساس نیاز هر 

استان مطالبی عنوان کرد.
در ادامه، مسائل زیر از سوی سایر حاضران در جلسه مطرح شد:

-  رعایت کردن قانون با وجود اشکاالت آن؛
-  استحکام روابط با ارگان های ذیربط؛ 

-  باالبردن کیفیت خدمات مهندسی با ایجاد رقابت آزاد؛

جلسه ی مشترک رؤسای پيشين سازمان با هيأت رئيسه

به  حرکت  و  اجرایی  ارگان های  با  موازی کاری  از  پیش گیری    -
سمت مسائلی مانند خدمات فنی و مهندسی با تأکید بر صدور نیروی 
متخصص و ماهر در حوزه ی مهندسی و هم چنین، تعمیر و نگهداری 

ساختمان؛
-  برگزاری مستمر این گونه جلسات به منظور استفاده از خرد جمعی؛

 - اداری  آیین نامه ی  اساس  بر  سازمان  استخدام های  انجام    -
استخدامی  شورای مرکزی؛

-  اطالع رسانی بخش نامه های ابالغی به اعضا؛ 
نفع  به  کیفی  صورت  به  مهندسی  خدمات  فرایندهای  اصالح    -

بهره بردار؛ 
-  اشاره به ظرفیت و توان تخصصی و فنی اعضای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس و لزوم استفاده از این نخبگان در 

سطح ملی.
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اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره ی  کل  مدیر  مشترک  جلسه ی 
استان فارس با هیأت رئیسه ی سازمان، نمایندگان استانداری فارس، 
اداره ی کل راه و شهرسازی استان فارس، رئیس  شهرداری شیراز، 
اداره ی کل  بازرسان  و  هیأت مدیره ی کارگران ساختمانی، معاونان 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد تعامل و همکاری بیش تر 
کل  اداره ی  و  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  بین 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل اداره ی کار برگزار شد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره ی  مدیر کل  ابتدای جلسه،  در     
به  مهندسی  نظام  سازمان  با  تعامل  ایجاد  اهمیت  به  فارس  استان 
عنوان بزرگ ترین NGO کشور در جهت افزایش بهره وری و ایمنی 
اشاره کرد. مختاری انعقاد تفاهم نامه ی بین اداره ی کار و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان را از دغدغه های همیشگی خواند که می تواند در 
از کارگاه های ساختمانی به طور  راستای کاهش آمار حوادث ناشی 
را 1- صیانت  تفاهم نامه  این  انعقاد  از  باشد و هدف  چشم گیر مؤثر 
امنیت  و  سرمایه گذاران  اموال  از  حفاظت   -2 انسانی؛   نیروی  از 

بهره برداران؛
3- کیفی سازی ساختمان ها و بهره وری هرچه بیش تر اعالم کرد.

خطرساز  ماهیت  به  اشاره  با  سازمان  رئیس  جلسه،  ادامه ی  در     
فعالیت ها در کارگاه های ساختمانی اظهار داشت این سازمان عالوه 
اقدامات  همایش ها  و  سمینارها  الزامی،  آموزش های  برگزاری  بر 

مانند  دیگری   تخصصی  کاماًل 
در  جانبه  چهار  هیأت های  تشکیل 
ایمنی  حوزه ی  در  بازرسی  زمینه ی 
در  قبل  مدت ها  از  را  ساختمان ها 
دستور کار خود گذاشته است. ایشان 
اذعان کرد مبحث 12 مقررات ملی 
ساختمان با تأکید بر مسائل ایمنی، 
مجریان را مکلف به رعایت مفاد این 
مبحث کرده است و در صورت عدم 
رعایت آن ها، قانون ایشان را مقصر 
حمایت  به  ایشان  دانست.  خواهد 
نمایندگان  معرفی  در  کار  وزارت 
ساختمانی  کارگاه های  در   HSE

مسئله  این  اگر  گفت  و  کرد  اشاره 

جلسه ی مشترک مدير کل اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس  
با هيأت رئيسه ی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس مورخ 97/11/1

محقق شود، مهندس عضو سازمان به عنوان همیار ایمنی و همکار 
با بازرس اداره ی کار تعامل بسیار خوبی را خواهند داشت. مهندس 
تعطیلی  جهت  را  کار  اداره ی  حکومتی  ابزار  از  استفاده  زاده  سیف 
کارگاه هایی که نقص اساسی ایمنی دارند با کمک قوه ی قضاییه و 
دادستانی خواستار شد. وی تصریح کرد انعقاد این تفاهم نامه، شروع 
یک همکاری بسیار جدی بین دستگاه های مرتبط در امر ساخت و 
ساز خواهد بود. ایشان حضور مؤثر سازمان نظام مهندسی در سطح 
بسیار مهم  پتانسیل  عنوان یک  به  را  نمایندگی  دفتر  با 22  استان 
خواند و از آمادگی تعامل هرچه بیش تر با اداره ی کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در شهرهای سطح استان خبر داد. 
   او اظهار داشت از سال های گذشته تعامل سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه وجود 
داشته و نظام مهندسی با برنامه ریزی دقیق طی سال های گذشته در 
صدد همکاری و تالش مستمر برای کاهش آمار حوادث دلخراش 

کارگاهی در ساختمان ها بوده است.
   مهندس علوی زاده دبیر هیأت رئیسه، در ادامه به اقدامات جدی 
رعایت  را  ایمنی  نکات  که  ساختمان هایی  از  بازدید  در  سازمان 
نکرده اند و تعطیلی این کارگاه ها با ارائه گزارش از سوی کارشناس 
مسئوالن  آموزش  کرد  پیشنهاد  و  داشت  ارائه  توضیحاتی  سازمان 

ایمنی و آموزش کارفرمایان باید در دستور کار قرار گیرد.

ارائه ی خدمات کاماًل محسوس خواهد بود.
کارشناسان  سوی  از  سالم  خدمات  ارائه ی  کرد:  تصریح  وی     
خدمات  در  حضوری  روزی،  اگر  تا  شود  باعث  می تواند  نقشه بردار 
غیرعملیاتی  و  محسوس  کاماًل  ما  حضور  عدم  نداشتیم،  مهندسی 

باشد. 
پرشور  استقبال  از  نیز  سازمان،  دوم  رئیس  نایب  احمدی  مهندس 
همکاران مهندس نقشه بردار کمال تشکر را داشت و خوستار ارائه ی 

به  توجه  بدون  نقشه بردار  مهندسان  سوی  از  کارشناسی  خدمات 
فشارهای برون سازمانی شد. مهندس مقدسی رئیس دفتر تفکیک 
آپارتمان ها، نیز در ادامه از آمادگی دفتر تفکیک را برای همکاری با 
اداره ی نوسازی مدارس در جهت افزایش خدمات کیفی در این حوزه 

اطالع رسانی کرد.
   در پایان جلسه، برنامه ی پرسش و پاسخ بین مهندسان نقشه بردار 

با هیأت رئیسه صورت گرفت و دغدغه های ایشان مطرح شد.
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گزارش جلسه مشترک هيأت رئيسه ی سازمان و نمايندگان کميسيون ها 
و جلسات خارج از سازمان مورخ 97/11/17

رئیسه ی  هیأت  مشترک  جلسه ی   ،97/11/17 چهارشنبه  عصر 
سازمان و نمایندگان سازمان در کمیسیون ها و جلسه های خارج از 

سازمان در سالن هیأت مدیره ی سازمان برگزار شد.
فعالیت های 100  از  گزارشی  سازمان  ریاست  جلسه،  ابتدای  در     
فعالیت های  از  یکی  و  کرد  ارائه  سازمان  مدیره ی  هیأت  روزه ی 
از  و  خواند  ذیربط  ارگان های  و  دستگاه ها  با  ارتباط  را  سازمان 
نمایندگان کمیسیون ها به عنوان نمایندگان سازمان در جامعه یاد شد 
که در جهت ارتباط مؤثر با عناصر اجتماع بسیار مؤثر واقع خواهند 

شد.

ساله ی  قانون 22  مورد  در  پوراسدی  ادامه ی جلسه، حسین  در     
نظام مهندسی نکاتی را بیان کرد و ارتقای کیفیت ساخت و ساز را از 
مهم ترین دستاوردهای آن دانست و سه رأس مثلث ساخت و ساز را 
بهره بردار-خدمات مهندسی و مصالح و تجهیزات استاندارد خواند که 
قانون نظام مهندسی به نحوی در هر سه رأس این مثلث بحث دارد.

   دبیر هیأت رئیسه ی سازمان نیز با اشاره به خروجی کمیسیون های 
اشاره  قبلی  گزارشات  وجود  لزوم  مورد  در  عارضه سنجی  به  قبلی، 
کردند و  بهره برداری و استخراج گزارش ها، کمیسیون ها و کمیته ها 

را بسیار با اهمیت دانست.
مؤثر  ارتباط  به  اشاره  با  علوی زاده  مهندس     
حضور  دولت،  اطالع رسانی  سیستم  با  سازمان 
کمیته ها  و  کمیسیون ها  در  را  سازمان  نمایندگان 
درج  خواستار  و  دانست  مشخص  برنامه ریزی  با 
تعیین  فرمت  در  سازمان  نمایندگان  گزارش های 
از  مطلوب تری  و  بهتر  بهره برداری  بتوان  تا  شده 

آن ها کرد.
   در ادامه ی جلسه ، نمایندگان هماهنگ  کننده ی 
توسط  نظر  مورد  کمیته های  در  سازمان  منتخب 
هیأت رئیسه ی  سازمان مشخص شد و نمایندگان 
نظرات خود  و  دیدگاه ها  بیان  به  نیز  کمیسیون ها 

پرداختند.

کارشناسان  اجرایی  هیات  از  سازمان  رئیسه ی  هیأت  تقدیر  مراسم 
ماده27 و شورای مجریان ذیصالح در روز سه شنبه مورخ 97/11/9 
در سالن هیأت مدیره ی سازمان برگزار شد . در این مراسم از زحمات 
صادقانه و ارزشمند اعضای هیأت اجرایی کارشناسان ماده ی 27 و 
اعضای شورای مجریان که در راستای تالش و برنامه ریزی برای 

ایجاد بستر و فرهنگ سازی مناسب به منظور تحقق اهداف اولیه ی 
مجریان  شورای  و   27 ماده ی  کارشناسان  اجرایی  هیأت  تشکیل 

صورت گرفت، تقدیر به عمل آمد.
به  رئیسه  هیأت  از سوی  سپاس  لوح  مراسم،  این  حاشیه ی  در     

اعضای هیأت اجرایی ماده ی 27 و شورای مجریان اهدا شد.

مراسم تقدير هيأت رئيسه ی سازمان از هيأت اجرايی کارشناسان ماده ی 27 
و شورای مجريان  ذی صالح سه شنبه مورخ 97/11/9

بازديد رئيس و نايب رئيس سازمان نظام مهندسی استان فارس از آزمون ورود به 
حرفه ی مهندسی در تاريخ 11 بهمن ماه1397

رئیس و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیرکل اداره ی راه 
و شهرسازی استان فارس با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
شهید باهنر از برگزاری آزمون ورود به حرفه ی مهندسی ساختمان 

بازدید کردند.
عمران،  معماری،  رشته های  در  شنبه  پنج  روز  از  آزمون  این     
و  نقشه برداری  شهرسازی،  مکانیکی،  تأسیسات  برقی،  تأسیسات 
عصر  تا  و  شد  برگزار  کارشناسی  و  کاردانی  مقطع  دو  در  ترافیک 

جمعه 12 بهمن 1397 ادامه داشت.

   در حاشیه ی برگزاری آزمون، از نمایشگاه صنعت ساختمان که در 
محل دانشگاه دائر بود بازید به عمل آمد.


