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 -1بازدید هیأت رییسهی سازمان نظام مهندسی و مسئوالن
ادارهی کل راه و شهرسازی استان فارس از آزمون ورود به حرفهی
مهندسی در رشتهی طراحی ( معماری ) شهریور  99در تاریخ
 1399/06/06و آزمون ورود به حرفهی مهندسان ساختمان ،
کاردانهای فنی و معماران تجربی ( به غیر از معماری  /طراحی )
در روزهای پنج شنبه  1399/07/03و جمعه  1399/07/04با رعایت
کامل فاصله اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی.

 -2جلسهی همافزایی دستگاههای مرتبط دربارهی یکسانسازی
روند کنترل نقشهها و فرآیند خدمات مهندسی در تاریخ 1399/06/22
اولین جلسهی همافزایی دستگاههای مرتبط با فرآیند خدمات
مهندسی و روند کنترل نقشهها در مورد ؛ با حضور رییس سازمان،
معاون و مدیران خدمات مهندسی و کنترل ساختمان سازمان  ،معاون
آموزش سازمان  ،رییس و اعضای گروههای تخصصی هفت گانه
و همچنین رييس ادارهی توسعهی مهندسي و نظارت بر مقررات
ملي و كيفيت ساختمان ادارهی كل راه و شهرسازي استان فارس

( مهندس راستی ) و نمایندهی مدیریت کنترل و نظارت ساختمان
شهرداری شیراز ( مهندس نادرپور ) در تاریخ  1399/06/22در سالن
هیأت مدیرهی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

 -3آیین افتتاح دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس در شهرستان اوز 1399/06/20
با استناد به مواد  8و  14قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
و مادهی  76آییننامهی اجرایی این قانون و با پیگیریهای هیأت
مدیره و هیأت رییسهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فارس و مساعدتهای شهرداری  ،ادارهی کل راه و شهرسازی
الرستان  ،فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان اوز ؛
بیست و پنجمین دفتر نمایندگی سازمان در تاریخ  1399/06/20در
شهرستان اوز رسم ًا افتتاح شد.
مهندس سیفزاده در آیین افتتاح این دفتر با اشاره به شعار سازمان
نظام مهندسی که حقالزحمهی خدمات مهندسی هزینه نیست ؛
بلکه سرمایهگذاری است گفت اهمیت ایمنی ساختمان و به دنبال
آن امنیت جامعه سبب شد سازمانی به نام نظام مهندسی شکل
بگیرد؛ بهگونهای که امروز بیش از  ۵۵۰هزار نفر مهندس متخصص

* اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان در اختیار فصلنامهی گزارش قرار داده است .متن کامل خبرها و گزارشها در تارنمای سازمان  www.fceo.irآمده است.

در سراسر کشور و بیش از  35هزار نفر عضو این سازمان آمادهی
ارائهی خدمات مهندسی مطلوب به جامعه هستند.
ف زاده با بیان سیال بودن قانون نظام
مهندس سید مرتضی سی 
مهندسی برای گستردگی شعبات و دفاتر آن در سطح کشور  ،افتتاح
بیست و پنجمین دفتر نظام مهندسی ساختمان استان فارس در
شهرستان اوز را حاصل پیگیریهای هیأت مدیرهی دورهی هشتم ،
مدیر کل راه و شهرسازی الرستان ( مهندس محمدرضا باقریفرد)،
مهندس مسعود کراماتی ( شهردار اوز )  ،مهندس یونس رضایی ،
(رییس وقت دفتر نظام مهندسی الرستان )  ،اعضای شورای شهر و
بخشدار شهر اوز دانست و آن را به فال نیک گرفت.
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 -5داوری در بخشهای عکس و کروکی و اسکیس جشنوارهی
«خانهی دوست کجاست » برگزار شد.
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 -4مراسم اعطای گواهینامههای آموزشی به نمایندگان
دانشآموختگان طرح کارورزی همیار ایمن 1399/06/25
پیرو انعقاد تفاهمنامهی همکاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس و ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
و در راستای افزایش جذب و اشتغال دانشآموختگان و مهندسان
جوان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به
بازار و همچنین ارتقای دانش و صالحیت حرفهایی دانشآموختگان
و مهندسان جوان ؛ مراسم اعطای گواهینامههای آموزشی به جمعی
از دانشآموختگان دو دورهی برگزار شدهی طرح کاروزی همیار
ایمن در تاریخ  1399/06/25با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
و طرح فاصلهگذاری اجتماعی در سالن قوامالدین ساختمان شمارهی
 2سازمان برگزار شد.

 -6برگزاری سومین جلسهی مجازی اعضای ستاد اجرای مبحث
 22مقررات ملی ساختمان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
کشور در تاریخ 99/08/21
به گزارش واحد روابط عمومی سازمان  ،سومین جلسهی ستاد
اجرای مبحث  22مقررات ملی ساختمان سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان کشور با دستور جلسهی ارائهی گزارش سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان فارس در ارتباط با اقدامات انجام شده در
مورد اجرای مبحث  22مقررات ملی ساختمان به صورت مجازی و
با حضور ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ( مهندس
خرم )  ،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
(مهندس سیفزاده )  ،عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ساختمان و عضو هیأت مدیرهی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس ( خانم دکتر طاهره نصر )  ،رییس ستاد اجرایی مبحث
 22مقررات ملی ساختمان ( دکتر تقیزاده )  ،رییس دفتر کنترل
و بازرسی گاز خانگی و تجاری نظام مهندسی فارس ( مهندس
ابوالحسن گودرزی )  ،سرپرست ( دکتر امیر تابعبردبار ) و کارشناس
( دکتر علی میرزایی ) دفتر ترویج و تحقیق مقررات ملی ساختمان
و سایر اعضای ستاد و کمیتههای مبحث  22مقررات ملی ساختمان
در تاریخ  1399/08/21به صورت مجازی در سالن هیأت مدیرهی
سازمان برگزار شد .
در ابتدای این جلسه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فارس با تقدیر از حمایتها و توجه شورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ساختمان و بهویژه شخص آقای مهندس خرم (ریاست
شورای مرکزی ) و همچنین اقدامات و پیگیریهای مؤثر هیأت
اجرایی مبحث  22مقررات ملی ساختمان گفت  :در قانون نظام
مهندسی کشور  ،ضوابط و مقررات متعددی برای ساختوساز ،
بازسازی  ،حفظ و نگهداری ساختمانها گفته شده است .تمامی این
ضوابط و مقررات با هدف ساختوساز بهتر و افزایش کیفیت زندگی
افراد و باال بردن بهرهوری عوامل تولید در نظر گرفته شده و طبیعت ًا
هر قدر که جامعه خودش را بیشتر مقید به رعایت آنها کند ،
روند توسعه یافتگی جامعه سریعتر خواهد شد .مهندس سیفزاده با
اشاره به تجربیات بسیار ارزشمند سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس در حوزهی مدیریت بحرانهای گذشته در بخش صنعت
ساختمان و تشکیل کارگروه بررسی حادثهی ملی پالسکو در استان
فارس و ارائهی گزارش تخصصی واکاوی علل آتشسوزی ساختمان
پالسکو به ریاست محترم جمهور ؛ آن را برای تهیه و بررسی
پیشنویسهای جدید مورد نیاز مبحث  22مقررات ملی ساختمان
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 -7برگزاری نود و پنجمین جلسهی آشنایی با فرهنگ و هنر
ایران زمین از مجموعه نشستهای فرهنگی  -ادبی سازمان نظام
مهندسی در تاریخ 1399/09/28
به گزارش واحد روابط عمومی سازمان  ،در آستانهی چهاردهمین
سال برگزاری جلسات آشنایی با فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین
تحت عنوان نشستهای فرهنگی  -ادبی ؛ نود و پنجمین جلسه از
مجموعهی این جلسات با عنوان « جهان پس از کرونا » با دعوت
از صاحبنظران و عالقهمندان به صورت آنالین و مجازی و از
سوی دیگر  ،با حضور رییس سازمان ( مهندس سیفزاده )  ،مدیر
نشستهای فرهنگی  -ادبی ( مهندس محمدرضا راهنما ) و مدیر
طرح و برنامه و فنآوری اطالعات سازمان ( مهندس حسینیپور)
و روابط عمومی سازمان به صورت حضوری از ساعت  10صبح
روز جمعه در تاریخ  1399/09/28در سالن هیأت مدیرهی سازمان
برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مهندس سیفزاده با اشاره به پشتوانهی
فرهنگ غنی ایرانی  -اسالمی از برگزاری بیش از  320جلسهی
نشست ادبی  -فرهنگی که طی سالیان متمادی ( از سال  1386تا
به امروز و هر دو هفته یک بار در روزهای آدینه ) با حمایتهای
هیأت مدیرههای ادوار مختلف و به همت و مدیریت آقای مهندس
محمدرضا راهنما و راهنمایی و همکاری صاحبنظران و اساتید
برجسته برگزار شد  ،قدردانی کرد و آن را فرصتی بسیار مناسب
برای انتقال دانش و مضامین ادبی  -فرهنگی  -اجتماعی  -محیط
زیستی و پزشکی از نسل گذشته به نسل آینده و جوان دانست.
در ادامهی جلسه مهندس راهنما جلسه را با موضوع جهان
پس از کرونا آغاز و پیش برد و اساتیدی مانند  :دکتر محمد جواد
عابدینی ،مهندس حسامالدین عارف کشفی و دکتر هدایت اکبری
به بیان نظرات و تفکرات خود در مورد موضوع جلسه پرداختند .در
پایان نیز مهندس راهنما از زحمات اساتیدی همچون  :مهندس
احمدعلی مشکسار  ،مهندس مصطفی همتآبادی  ،دکتر علی
آذری  ،دکتر محمدجواد معتمد  ،دکتر سیدضیاءالدین تابعی  ،دکتر
مسعود موسوینسب و  . . .که طی سالیان متمادی در برگزاری این
نشستها همکاری و مساعدت داشتند قدردانی کردند.
نشست دوم جهان پس از کرونا در ادامهی مباحث جلسهی نخست
در تاریخ  99/10/12برگزار و نشست سوم در تاریخ  ، 99/10/26با
سخنرانی آقای مهندس حسامالدین عارف کشفی دربارهی تغییر

و تحول جهان پس از کرونا برگزار و مورد توجه مخاطبان مجازی
قرار گرفت.
این نشستها قرار است تا زمان وجود کرونا به صورت مجازی
برگزار شوند.

 -8ارائهی گزارشی از عملکرد و اقدامات واحد روابط عمومی
سازمان از ابتدای شروع طرح محدودیتهای کرونایی ( ابتدای آذر
ماه ) 99
 -8-1اطالعرسانی به اعضا و مراجعان سازمان در مورد ابالغیههای
ستاد استانی بیماری کرونا و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
در مورد ضرورت اعمال محدودیتهای کرونایی و لزوم ارائهی
خدمات اداری و اقدامات جاری سازمان به صورت غیرحضوری
و مجازی از تاریخ  ، 99/09/01برای جلوگیری از آمدورفتهای
غیرضروری ؛
 -8-2ابالغ و اطالعرسانی گستردهی نامه و دستورالعمل ریاست
محترم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد
ضرورت رعایت طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها متناسب
با وضعیت هر شهر و روند بیماری کووید  19در شهرهای کشور
(قرمز  -نارنجی  -زرد ) در تاریخ  1399/09/02؛
 -8-3مصاحبهی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فارس با پایگاه خبری پیام خبر در تاریخ  1399/09/02؛
 -8-4اطالعرسانی گسترده به اعضا و مراجعان به سازمان در مورد
دستور دولت محترم و ابالغیهی شورای مرکزی مبنی بر تعطیلی
حضوری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از تاریخ
 1399/09/08لغایت  1399/09/14و ارائهی خدمات به صورت
غیرحضوری و مجازی و اعالم شمارههای تلفن رییس سازمان و
کارشناس واحد روابط عمومی برای پاسخگویی مستقیم به سؤاالت
و مشکالت اعضا و مراجعان ؛
 -8-5مصاحبهی رسانهای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس با روزنامهی نیم نگاه در تاریخ  1399/09/08؛
 -8-6ابالغ مصوبات مرتبط با تسهیالت و حمایتهای مالیاتی در
چهل و پنجمین جلسهی ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعضای
محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ  1399/09/11؛
 -8-7انعکاس بازخورد مستقیم ارتباط اعضای سازمان با رییس و
واحد روابط عمومی سازمان و پاسخگویی به سؤاالت متداول و رایج
اعضا و مراجعان ؛
 -8-8اطالعرسانی در مورد چگونگی فعالیت سازمان نظام مهندسی

ساختمان استان فارس در شیراز و دفاتر نمایندگی سطح استان از
روز شنبه  1399/09/15؛ با توجه به قرارگیری شهر در وضعیت
قرمز  -نارنجی و زرد ؛
 -8-9اطالعرسانی دربارهی تعویق مراسم اختتامیه و اعالم نتایج
جشنوارهی « خانه دوست کجاست ؟ « به دلیل وجود محدودیتهای
کرونایی.

 -12بازدید اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس از پروژههای بوستان سایه و مجتمع پردیس
سینما جوان بنا به دعوت شهرداری محترم شیراز  ،با همراهی
شهردار  ،شهرداران مناطق یازده گانه و مدیران شهرداری شیراز در
تاریخ 1399/10/11
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 -9برگزاری وبینارها و جلسات آموزشی آنالین و مجازی سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان فارس در صفحهی اینستاگرام
سازمان از ابتدای دی ماه 1399
پیرو هماهنگیها و برنامهریزیهای انجام شده بین معاونت آموزش؛
توسعه و پژوهش سازمان و معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی
سازمان و به همت واحد طرح و برنامه و فنآوری اطالعات سازمان،
طی اقدامی ارزشمند و شایستهی قدردانی  ،از این پس وبینارها
و جلسات آموزشی آنالین و مجازی معاونت آموزش سازمان ،
برای تمامی افراد شامل اعضای محترم سازمان و عالقهمندان به
رشتههای هفت گانهی مهندسی از طریق قسمت  liveصفحه اصلی
اینستاگرام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به آدرس
 fars_nezamقابل پخش خواهد بود .این وبینارها که در رشتههای
هفت گانهی مهندسی ( عمران  -معماری  -تأسیسات برقی -
تأسیسات مکانیکی  -شهرسازی  -ترافیک  -نقشهبرداری ) تشکیل
میشود  ،توسط اساتید برجسته و اعضای هیأت علمی دانشگاهها
ارائه خواهد شد و قبل از برگزاری آنها اطالعاتی مانند  :موضوع
وبینار  ،زمان و ساعت برگزاری  ،استاد سخنران و لینک ورود به
وبینار از طریق واحد آموزش سازمان  ،کانالهای اطالعرسانی ؛
سایت سازمان و پیچ اینستاگرام سازمان اطالعرسانی خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا  ،یازدهمین نمایشگاه تخصصی مصالح نوین
ساختمانی  ،درب و پنجره  ،آسانسور و باالبر به همراه هفدهمین
نمایشگاه تخصصی تأسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش با
حضور رییس و مدیران سازمان و مقامات ارشد استان فارس عصر روز
چهارشنبه  1399/10/03با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی فارس
افتتاح و شروع به کار کرد.

 -10برگزاری جلسهی بررسی موانع و چالشهای پیش روی
سرمایهگذاری در صنعت ساختمان و مسکن به میزبانی سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان فارس در تاریخ 1399/10/03
 -11آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه تخصصی مصالح نوین
ساختمانی  ،درب و پنجره  ،آسانسور و باالبر به همراه هفدهمین
نمایشگاه تخصصی تأسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش در
تاریخ 1399/10/03
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به گزارش واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ؛
پس از مدتها وقفه در برگزاری نمایشگاهها به دلیل وضعیت قرمز

 -13برگزاری جلسهی مشترک هیأت مشورتی و کارگروه اخالق
حرفهای با حضور رییس سازمان در تاریخ 1399/10/10
با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فاصلهی اجتماعی تشکیل
و موضوعات زیر مورد بحث و تبادلنظر صورت گرفت :
 -1لزوم رعایت اخالق حرفهای و شئونات مهندسی
بحث لزوم رعایت اخالق حرفهای و شئونات مهندسی مطرح و مقرر
شد با توجه به فعالیتها و اقدامات مؤثر هیأت مشورت سازمان ،
مستندات الزم تهیه و پس از تدوین نهایی نسبت به چاپ آن اقدام
شود تا به عنوان مرجعی برای بهرهبرداری  ،مورد استفاده اعضای
سازمان قرار گیرد.
 -2اقدام ملی مسکن
طرح اقدام ملی مسکن مطرح و جزئیات چگونگی استفاده از آن و
مزایا و امتیازاتی که اجرای این طرح برای اعضای سازمان دارد مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارشی در این رابطه توسط
هیأت مشورتی تهیه و به هیأت مدیرهی سازمان ارائه شود.
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 -3تعرفهی خدمات مهندسی
بحث تعرفهی خدمات مهندسی رشتههای هفت گانه که توسط
شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته بود
 ،برای استحضار و اعالم نظر به تمامی استانها ارسال شده مطرح
و بررسیهای الزم صورت پذیرفت.
 -4مکاتبه اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس مطرح
و با توجه به اهمیت آن  ،مقرر شد هیأت مشورتی دورهی پنجم در
این خصوص اعالم نظر کنند و پس از آن برای تصمیمگیری نهایی
به هیأت مدیرهی سازمان ارائه شود.
 -5پیشنهادهایی نیز در مورد چگونگی انتخابات هیأت مدیرهی
سازمانهای نظام مهندسی و قراردادی شرایطی برای انتخاب
کنندگان به منظور آشنایی بیشتر ایشان با قوانین و مقررات قانون
و رعایت بیشتر اخالق حرفهای توسط آقای مهندس محمدرضا
راهنما ارائه شد.

اخبار و عملکرد دفتر نمایندگی سازمان نظام
مهندسی ساختمان در استان

قیروکارزین

اخبار و رویدادهای سازمان

* ارائهی خدمات مهندسی غیرحضوری برای کاهش مراجعه
حضوری مالکان و مهندسان محترم ؛
* اطالعرسانی آخرین دستورالعملها و موارد فنی از طریق کانال
مجازی ؛
* ایجاد بایگانی سیستمی بازدیدهای کنترل مضاعف به صورت
مصور از ایرادات و رفع نواقص و گزارشات ناظران کنترل مضاعف ؛
* شرکت فعال در جلسات ستاد بحران و ستاد کرونای شهرستان ؛
* شرکت فعال در شورای فنی فرمانداری و بخشداری مرکزی
شهرستان ؛
* بررسی و کارشناسی دقیق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان
ویرایش  98؛ در راستای اجرایی کردن آخرین تغییرات ؛
* هماهنگی دفتر نمایندگی با سازمان فنی حرفهای ادارهی کار و
صنف استاد کاران ساختمانی در جهت آموزش استادکاران.

* تعداد بازدیدهای کنترل مضاعف تا تاریخ 120 : 99/10/20
مورد
واحد خدمات مهندسی
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شهرستان کوار

بازدید رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان کوار از آهن
فروشیها در سطح شهرستان کوار به همراه جمعی از اعضای
دفتر نظام مهندسی و آقای فیروزی رئیس ادارهی صنعت  ،معدن
و تجارت و آقای فرشادفر رئیس اتاق اصناف برگزار شد که وزن و
سایز تعدادی از پروفیلها و میلگردها مورد بررسی قرار گرفت و با
متخلفان فروش آهن سبک برخورد قانونی صورت گرفت.
بازدید رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان کوار به
همراه آقای فیروزی و آقای فرشادفر و ناظران بتن از کارگاههای
تیرچه بلوک در سطح شهرستان کوار که موارد نقص فنی
دستگاههای بلوکزنی و طرح اختالط برای تهیهی بلوک و تیرچه و
بازرسی و بازدید از میلگردهای تقویتی در تیرچه بلوک و دیگر موارد
بررسی شد و یک کارگاه تیرچه بلوک با اتفاق نظر تیم مشترک تا
رفع نواقص پلمپ شد.

دیدار رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان کوار با مجریان
و ناظران گاز بومی شهرستان کوار به همراه آقای مهندس حیدری
رئیس ادارهی گاز ناحیهی کوار و آقای حبیب سلطانی رئیس دفتر
پیشخوان گاز و آقای رضاییفام سربازرس گاز شهرستان در دفتر
نظام مهندسی
در این جلسه مواردی مطرح شد که نسبت به مصوبات ناظران
عالی گاز و مقررات مبحث  17وحدت رویه باشد و تعامل با ادارهی
گاز نسبت به کنتوربند و علمک و مواردی از قبیل همراستایی
بیرونرفت با علمک و دیگر نواقص مجریان مطرح شد و در پایان
مقرر شد هر دو ماه یک بار این جلسات تداوم یابد و مصوبات جلسات
قبل پیگیری شود.
رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان کوار
جلسهای با حضور مدیر کمیتهی امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان
کوار و معاون هماهنگی امور عمرانی کمیتهی امداد در دفتر نظام
مهندسی کوار برگزار شد که در این جلسه نسبت به هماهنگی
بیشتر ناظران با ساخت مسکن مددجویان و اجرای طرح مسکن
با کیفیت مطلوب برای مددجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و در پایان با توجه به تعامل و هماهنگی که دفتر نظام مهندسی با
کمیتهی امداد دارد  ،به پاس این همکاری از طرف مدیر کمیته امداد
شهرستان  ،به رئیس نظام مهندسی لوح تقدیر اهدا شد.
دیدار رئیس نظام مهندسی شهرستان کوار  ،آقای مهندس سلطانی
با مدیر کل کمیتهی امداد استان فارس  ،آقای دکتر بذرافشان در
شهرستان کوار در  15آبان ماه  99به همراه فرماندار  ،آقای مهندس
کاظمی و معاون برنامهریزی فرمانداری  ،آقای ناهید و رئیس
شورای شهرستان  ،آقای مهندس منوچهری و مدیر کمیتهی امداد ،
آقای رحیمی به بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه مسکن و نظارت
پروژهی  50واحدی مددجویان شهرستان و افتتاح مسکن احداثی
مددجویان تحت حمایت و کلنگزنی مسکن مددجویی و بازدید
از پروژهی مسکن  4واحدی در روستای قصراحمد و افتتاح مرکز
نیکوکاری شهدای فرمشکان و بازدید از ساختمان مرکز نیکوکاری
امام حسن مجتبی ( ع ) اکبرآباد و در پایان اهدای لوح سپاس
به رئیس نظام مهندسی شهرستان و تعدادی از ناظران پروژهی

مسکن مددجویان انجام گرفت و رئیس نظام مهندسی درخواست
اختصاص وام ضروری قرضالحسنهی مسکن به مناطق محروم
کوار و اختصاص کمک بالعوض به احداث مسکن جایگزین مسکن
فرسوده در شهرستان و احداث هرچه بیشتر مسکن روستایی با
همکاری بنیاد مسکن و ناظران این دفتر صورت گیرد.
رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان کوار با
آقای دکتر رحیمی  ،نمایندهی کوار  ،سروستان و خرامه در مجلس
شورای اسالمی به همراه آقای مهندس کاظمی  ،فرماندار شهرستان
کوار و آقای ناهید  ،معاون امور عمرانی و هماهنگی فرمانداری و
رئیس دفتر نماینده در تهران و مشاور عالی ایشان و رئیس دفتر
نماینده در کوار در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی کوار جلسهای
برگزار کردند.
در این جلسه ضمن تبریک به مهندس سلطانی به مناسبت
ریاست دفتر نظام مهندسی کوار از طرف مسئوالن محترم  ،مقرر
شد در راستای تعامل و تکریم ارباب رجوع و عملکرد منصافه و
احترام متقابل به مالک و ناظران نسبت به هم و اجرای ضوابط و
مقررات ملی ساختمان در راستای اعتالی هرچه بهتر فراهم شدن
کیفیت مطلوب ساختمان مورد تأکید قرار گرفت و در پایان مهندس
سلطانی ضمن ایراد بیاناتی فرمودند در این راستا از هیچ کوششی
دریغ نخواهند کرد.

سایر فعالیتها

 دیدار با فرماندار شهرستان کوار آقای مهندس اشکان کاظمی ؛ -جلسهی کمیتهی تخصصی معماری  ،عمران و تأسیسات.

جلسهی تودیع و معارفهی رئیس دفتر با حضور آقای مهندس
اختیاری مدیر امور اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فارس  ،به همراه آقای مهندس فریدونی شهردار کوار و جمعی از
اعضای نظام مهندسی.
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رئیس دفتر نظام مهندسی شهرستان کوار به همراه رئیس سابق دفتر،
آقای مهندس حسینزاده و رئیس شورای  ،آقای مهندس منوچهری
با امام جمعه معزز شهرستان کوار حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا
گشول در دفتر امام جمع ه دیدار داشتند.
در این جلسه امام جمعه در بیاناتی  ،رفع موانع موجود و تسهیل
هرچه بهتر خدمات مهندسی به شهروندان را خواستار شد و در ادامه ،
مهندس سلطانی با تأکید بر ادامهی خدمت و سرلوحه قرار دادن شعار
تکریم ارباب رجوع و کوشابودن در راستای اعتالی فرهنگ معماری
ایرانی و اسالمی و کیفیت هرچه بهتر زیرساختهای شهرستان بیان
کردند که در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

بازدید از کارخانههای بتن آماده در شهرستان کوار به مناسبت پنجم
دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی با
شعار حکمرانی خوب در کاهش ریسک بالیا در تاریخ 99/10/8
توسط مهندس سلطانی  ،رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی
شهرستان کوار به همراه آقای ناهید معاون برنامهریزی و امور
عمرانی فرمانداری کوار و سرکار خانم نامداری بخشدار مرکزی و
آقای فیروزی رئیس ادارهی صنعت  ،معدن و تجارت و آقای فرهادی
رئیس اتاق اصناف و جناب سرگرد نظری رئیس پلیس اماکن نیروی
انتظامی انجام گرفت.
در این بازرسی ضمن بازدید از خط تولید در خصوص قیمت بتن
آماده  ،داشتن پروانهی استاندارد  ،پروانهی بهرهبرداری  ،نوع مصالح
بهکار رفته در بتن آماده و دانهبندی بتن  ،طرح اختالط بتن  ،و
آزمایش اسالمپ بررسیهای الزم صورت گرفت و نواقص به اطالع
تولیدکنندگان رسانده شد و قرار شد ظرف مدت یک هفته نواقص را
رفع کنند .این بازدیدها به صورت دوهفتگی و ماهیانه در دستور کار
قرار گرفت و رئیس نظام مهندسی هدف از این بازدیدها را احصاء
مشکالت  ،رفع نواقص و طرح مشکالت در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید برای حل مشکالت آنان است.
ضمن ًا در این بازدید یک کارخانهی بتن آماده به دلیل نداشتن
مجوز و پروانهی استاندارد و استفاده از مصالح نامرغوب توسط تیم

اخبار و رویدادهای سازمان

مرحلهی اول بازدید از کارگاههای بتن آماده در سطح
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گشت مشترک تعطیل شد.
در پایان مهندس سلطانی از معاون برنامهریزی و امور عمرانی
فرمانداری  ،بخشدار مرکزی  ،رئیس ادارهی صمت  ،رئیس اتاق
اصناف  ،رئیس پلیس اماکن شهرستان که در بازدید مشترک از
واحدهای تولیدی با دفتر نظام مهندسی شهرستان کوار همکاری
ویژهای داشتهاند تشکر و قدردانی کرد.
شهرستان نیریز

اخبار و رویدادهای سازمان
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 )1شركت فعال دفتر نظام مهندسي نيريز در جلسات ستاد بحران
شهرستان و ارائهی پيشنهادات كاري و سازنده در جهت مقابله با
كويد 19؛
 )2همگام با ساير ادارهها وارگانها در جهت مقابله با كرونا و
پذيرش ارباب رجوع به صورت حضوري با رعايت كامل پروتكلهاي
بهداشتي ؛
 )3استفادهی اجباري از ماسك براي همهی مراجعان و ضدعفوني
کردن دفتر با مواد ضدعفوني كننده به صورت مكرر توسط نيروي
خدماتي دفتر ؛
 )4خريد مواد ضدعفوني كننده و تحويل به ارگانهاي مربوط برای
ضدعفوني کردن سطح شهرستان با مشارکت مهندسان  ،برای مقابله
با ويروس كرونا ؛
 )5مشاركت فعال در كميتهی ترافيك شهرستان و ارائهی
پيشنهادهايي برای تسهيل امور ؛
 )6حضور فعال دفتر در كميتهی مديريت بحران شهرستان با توجه
به شرايط خاص كشور به صورت متوالي ؛
 )7شركت در كميتهی فني ؛
 )8شركت مستمر در كميتهی ايمني ؛
 ) 9هماهنگي و مشاركت فعال دفتر نظام مهندسي نيريز با سازمان
فني و حرفهايي در طرح آموزش استادكاران صنعت ساختمان ؛
 )10ارائهی خدمات مهندسي بدون هيچگونه وقفه در شرايط خاص
كنوني و حل و فصل مشكالت مهندسان و ارباب رجوع ؛
 )11بررسي و مطالعه ساختمانهاي تاريخي شهرستان با مشاركت
نظام مهندسي و ميراث فرهنگي که در حال انجام است ؛
 )12برگزاري جلسات گروه كنترل مضاعف به صورت متوالي برای
همانديشي و پيشبرد امور و انتقال تجربيات ؛
 )13برگزاري جلسات هاي نقشههاي معماري و
سازهايي در شهرستان با حضور مهندسان بازبين
و انتقال تجربيات ؛
 )14پيشنهاد استفاده از طراحي معماري و نماهاي
ايراني  -اسالمي به كميتهی فني شهرستان ؛
 )15برگزاري جلس ه با مسئول كنترل مضاعف
استان  ،آقای دكتر بياتي و اعضاي كنترل
مضاعف دفتر نيريز و بازديد از چند ساختمان و
توضيحات عملي در محل ؛
 )16استفاده از فضاي مجازي برای اموزش
استادكاران صنعت ساختمان با توجه به وضعيت
كرونا براي انجام اين مهم و ايجاد گروه در
واتساب با مديريت اعضاي گروه كنترل مضاعف ؛

 )17برگزاري جلسه در مورد مشكالت مهندسان در زمينهی اشتغال
و مسكن و ...با نمایندهی مجلس شوراي اسالمي  ،آقاي دكتر
طهماسبي در محل دفتر نظام مهندسي ساختمان شهرستان نيريز ؛
 )18برگزاري جلسه با رياست محترم سازمان آقاي مهندس سيفزاده
و معاونتهاي محترم آموزش منابع انساني و خدمات مهندسي با
حضور نمايندهی محترم شهرستان نيريز و استهبان و بختگان در
مجلس شوراي اسالمي آقاي دكتر طهماسبي بررسي موضوعات
پيشرو و ساختمان دفتر نيريز در محل سازمان.

گزارش عملكرد شوراي انتظامي
( مهرماه تا بیستم دیماه سال ) 1399

1ـ از آغاز مهرماه تا بیستم دیماه  ،1399چهل و هفت پروندهی
جدید تشکیل و به تعدادی از پروندههاي تشكيل شده جديد و مانده
از ماههاي قبل رسيدگي و آرا به شرح زير صادر شد :
 رأي درجهی يك  9 :رأي رأي درجهی دو  13 :رأي رأي درجهی سه  5 :رأي رأي رد شكايت  39 :رأي2ـ موضوع شكايت آراي صادر شده مربوط به پروندههاي رسيدگي
شده به شرح زير است :
  9رأي  :اجرا  4رأي  :شئون حرفهاي  0رأي  :طراحي  53رأي  :نظارت 0 -رأی  :نقشهبرداری

گزارش عملکرد خدمات مهندسی
پاییز1399

واحد مجريان
امور قراردادهای مجریان و شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان

واحدظرفيت اشتغال
آمار افتتاح ظرفیت اشتغال  -مهر تا20دی ماه 1399

واحد کنترل و ارزیابی پروژه  ،پاییز 99

واحد کنترل طرحها

آمار نقشههاي معماري  ،نقشههاي تأسيساتي برقي و مكانيكي و
دفترچههاي محاسباتي در شهرستانها

واحد طراحی -متراژ ثبت شده برای محاسبات و طراحان معمار
و تأسيسات

اخبار و رویدادهای سازمان
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 .1بازدید از ساختمانهای گروه الف
دفاتر نمایندگی  1056 :مورد ؛
 .2بازدید از ساختمانهای گروه ب و ج
دفاتر نمایندگی  165 :مورد ؛
 .3بازدید از ساختمانهای شهر صدرا :
 432مورد ؛
 .4بازدید از پروژههای شهرک صنعتی در شهرستان شیراز 149 :
مورد ؛
 .5بازدید برای صدور شناسنامهی فنی و ملکی در سطح استان 25 :
نفر بازدید ؛
 .6بازدید کنترل مضاعف از پروژههای دارای سازنده ذیصالح در
شهرستان شیراز  345 :مورد ؛
 .7پاسخ به  61مورد استعالم شهرداری شیراز در مورد حضور
مهندسان ؛
 .8پاسخ به  7مورد استعالم شهرداری صدرا در مورد حضور مهندسان؛
 .9کنترل و بازبینی نقشههای مصالح بنایی ( گروه الف ) در شهرهای
فاقد دفتر نمایندگی  235 :مورد ؛
 .10برگزاری جلسهی مشترک با مسئوالن
نظارت عالی ادارهی کل راه و شهرسازی استان
و شهرداری شیراز ؛
 .11بازدیدهای سرزده از ساختمانهای دارای
سازندهی ذیصالح و کنترل عملکرد حضور
نمایندهی آنها در محل پروژه  63 :مورد ؛
 .12بازدیدهای کارشناسی از پروژههای دارای
شکایات مردمی ؛
 .13بازدید از پروژههای دارای تخلفات در
شهرستانهای استان و برگزاری جلسات
مشترک با شهرداران و پیگیری موضوع از
طریق استانداری و ادارهی کل راه و شهرسازی ؛
 .14برگزاری جلسات حل اختالف بین سازندهی ذیصالح و مالک
و پیگیری تا حل موضوع ؛
 .15بازدیدهای مشترک از ساختمانهای در حال ساخت در شیراز با
ناظران عالی ادارهی کل راه و شهرسازی و شهرداری شیراز ؛
 .16بازدیدهای مشترک با کارشناسان ادارهی استاندارد در مورد
بررسی و کنترل مصالح مصرفی ؛
 .17برگزاری جلسه با معاون فنی شهرکهای صنعتی در مورد
بازدیدهای کارشناسان کنترل مضاعف.
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گزارش عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز

واحد کنترل مضاعف

واحد ايمنی

گزارش خالصهای از عملکرد واحد شهرستان

 برگزاری جلسات با شرکت گاز  ،اتحادیهها و اتاق اصنافشهرستانها ؛
 ارجاع نظارت گاز به مهندسان ناظر همکار در شهرستانهایفارس  ،ضمن کنترل باالنس مالی نرمافزاری ؛
 با توجه به محدودیتهای کرونایی و طی هماهنگیهای انجامشده با فرمانداری شهرستانها  ،اتاق اصناف و اتحادیهها  ،فرایند

گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی  ،مالی و
پشتیبانی
از تاریخ  1399/07/1تا 1399/10/20

گزارش عملکرد واحد پروانه اشتغال بکار مهندسی
با هماهنگی معاونت محترم منابع انسانی  ،مالی و
پشتیبانی سازمان پاییز و زمستان 99
 برگزاري آزمون كليه رشته ها بجز بخش طراحي رشته معماريدر تاريخ  3و  4مهرماه ( آزمون طراحي رشته معماري در تاريخ 6
شهريور ماه  99برگزار شد)
 اعالم نتايج آزمون سال  99درتاريخ  99 / 10 / 01در سايت وزارتراه و شهرسازي
 طبق نامه مديركل توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه وشهرسازي  ،پروانه اشتغال هايي كه تاريخ اعتبار آنها از 98/ 11 / 01
به بعد به پايان رسيده است ،تا پايان سال  99تمديد گرديده و و ارائه
خدمات مهندسي به اين اعضا ،امكانپذير مي باشد.
 نحوه اعالم مفقودي مجوز ( پروانه اشتغال  /دفتر طراحي مهندسي /مجري حقيقي  /مجري حقوقي) طبق نامه ارسالي از اداره راه و
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 استعالم پروانههای ساختمانی از شهرداریهای یازده گانهی شيرازو مراجع صدور پروانه در کل استان ؛
 هماهنگی انجام بازرسیهای ايمنی در زمينهی صدور پايان کارساختمانها با ارجاع معاونت فنی شهرداری شیراز و صدور نامهی
ايمنی برای ادامهی فرآيند پايان کار ؛
 هماهنگی و اعالم قطع گاز مشترکانی که ضوابط ايمنی را رعايتنمیکنند  ،به شرکت گاز و ايمنسازی آنها ؛
 همکاری در کنترل و بررسی مستندات ساختمانی و تطبيق آن بادرخواست تشکيل پرونده در کل استان ؛
 انجام و پيگيری مراحل مختلف بازرسیهای ايمنی و نشت گازدر کل استان ؛
 انجام بازرسی واحدهای متقاضی تغيير کاربری و ايمنسازی آنها؛ انجام بازرسی واحدهای متقاضی تفکيک و تجميع کنتور وايمنسازی آنها.

واحد نرمافزاری

* تحویل گرفتن موقت نرمافزار جدید کنترل و نظارت گاز و ارائهی
گزارشهای خطا و نقص ( پیشهادات) به شرکت پیمانکار  ،برای
انجام تحویل قطعی نرمافزار ؛
* اجرای پیادهسازی پایلوت نرمافزار یاد شده در شهرهای صدرا ،
کازرون و باالده ؛
* برگزاری دورهی آموزشی نرمافزارجدید برای دفاتر پیشخوان در
سطح استان ؛
* برگزاری جلسات کارشناسی با شرکت گاز استان  ،برای نتیجهگیری
دربارهی تبادل اطالعات فی مابین سازمان نظام مهندسی و شرکت
گاز استان.

اخبار و رویدادهای سازمان

 انجام بازرسیهای مضاعف در شهرستانهای استان با بهرهگيریاز مهندسان بومی مقيم و همچنين با انجام مأموريت و انجام بازديد
ميدانی از پروندههای منتخب و مورد اعتراض و بررسی نتايج بازديد ؛
 انجام بازرسیهای مضاعف پروندهها در شيراز و صدرا با انتخابشرايط پرونده  ،بازرس و مجری و هماهنگی با بازرسان مضاعف
برای انجام بازرسی ميدانی و آناليز نتايج بازرسی و اعالم يا تذکر به
مهندسان و مجريان در ارتباط با خطاهای موجود ؛
 بازرسی ميدانی از پروندههای اعتراضی ارجاعی از واحد نظارتعالی و تهيه و ارائهی گزارش برای بررسی نهایی به آن واحد ؛
 پیگيری پروندههای اعتراضی و پیگیری مراحل آن تا حصولنتيجه ؛

بازرسی گاز در شهرستانهای استان در این شرایط در حد امکان
انجام پذیرفته است ؛
 مدیریت دفاتر پیشخوان شهرستانها (  ) 48دفتر که قبولی امورمحوله از دفتر کنترل و نظارت گاز بودهاند ؛
 واگذاری خدمات دفتر کنترل و نظارت گاز در شهر صدرا به دفترپیشخوان دولت.

99

شهرسازي :
 -1آگهي اعالم مفقودي مجوز ،يك نوبت در يكي از روزنامه هاي
كثيراالنتشار  ،جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي اشخاص
 -2تكميل اقرارنامه رسمي و محضري ( اين اقرار نامه از سازمان
نظام مهندسي دريافت شده و در يك دفتر اسناد رسمي گواهي گردد)
 -3پس از انجام مراحل باال ،تكميل فرم اعالم مفقودي در سازمان ،
ثبت در دبيرخانه و تحويل به واحد عضويت و پروانه اشتغال
 -4پس از سه ماه از تاريخ ثبت اعالم مفقودي در دبيرخانه سازمان،
متقاضي مي تواند جهت درخواست براي پروانه اشتغال جديد خود
اقدام كند.
 اين واحد در دوران اعالم محدوديت كاري بدليل شيوع كرونا ازاول آذرماه  ،بصورت دوركاري يا حضور كارمندان بصورت نصف يا
 ، 1 / 3درخواست هاي ارسال شده را بصورت آنالين بررسي كردند
 ارسال نامه مدير امور مالياتي استان فارس ،مبني بر عدم نياز بهاخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت مالياتي تا پايان سال  ، 99كه
بر اساس اين نامه ،درخواستي (نامه شماره  / 99 / 32292ص مورخ
 )99 / 09 / 19به اداره كل راه و شهرسازي استان فارس ارسال شد.
كه طي پي گيري هاي انجام شده  ،نامه اي نيز از سوي آن اداره كل
به وزارت راه و شهرسازي ارسال شده تا در صورت موافقت  ،مراتب
جهت اقدام به اين سازمان اعالم شود .كه درصورت ارسال پاسخ،
مراتب در سايت سازمان اطالع رساني خواهد شد .در حال حاضر در
صورتي كه اعتبار پروانه شما به اتمام رسيده يا دو ماه به پايان اعتبار
آن باقي مانده باشد ،نياز به ارائه مفاصاحساب مالياتي مي باشد.
گزارش عملکرد امور قراردادها و مناقصهها در سهماهۀ سوم
سال ۱۳۹۹
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 .۱پیگیری رفع مسائل قراردادی مربوطبه پروژهها و تطبیق مسائل
قراردادی ساخت دفاتر نمایندگی شهرستانها و ورزشگاه با کارکرد
و بررسی صورتوضعیتهای ارائهشده و انجام مکاتبات ضروری و
مذاکرههای الزم ،بررسی لیست افزایش و کاهش و تحویل موقت
و قطعی مرتبط آنها؛
 .2تهیه و تنظیم اسناد مناقصۀ تجمیع امور بیمهای سازمان شامل
بیمۀ تکمیل درمان ،بیمههای مسئولیت مدنی و حرفهای مهندسان
ناظر (هنگام ساخت و در زمان بهرهبرداری) ،طراح یا محاسب،
سازندگان ذیصالح (براساس مترمربع و یکسالۀ مجریان) ،یکسالۀ
مهندسان ،بازرسی گاز ،بیمۀ حوادث گروهی ،بیمۀ مسئولیت مدنی
کارمندان ،کارشناسان ،بازرسان و اشخاص ثالث ،بیمۀ مسئولیت
مدنی سازمان دربرابر اعزام کارشناسان و ناظران کنترل مضاعف و
نظارت عالیه و بیمۀ آتشسوزی و مسئولیت مدنی سازمان دربرابر
اشخاص ثالث با پوششهای اضافی؛
 .3تهیه و تنظیم اسناد مناقصۀ عمومی عملیات ساختمانی دفتر
نمایندگی سازمان در شهرستان کازرون و برگزاری مناقصه؛
 .4تهیه و تنظیم اسناد مزایدۀ فروش یک دستگاه وانت پیکان
سازمان و برگزاری مزایده و فروش آن از طریق مزایده؛
 .5تنظیم قرارداد با مهندسان واجد صالحیت برای انجام نظارت
عالیه بر ساختمانها زیر نظر ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس
و شهرستان الرستان؛
 .6تنظیم تمدید قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد با سازمان
بهمنظور ارائۀ خدمات یا پشتیبانی از سامانهها و نرمافزارهای سازمان
از جمله سامانۀ الکترونیکی و سامانۀ نرمافزاری نقشههای تفکیکی

ساختمان سازمان؛
 .7تنظیمو عقد قرارداد حفاظتیو نگهبانی از مجتمع فرهنگیورفاهی
سازمان در صدرا و بررسی و تنظیم قراردادهای تأمین خودرو با راننده
برای خدمات درونشهری؛
 .8تنظیم و عقد قراردادهای کار ساعتی و پارهوقت برای ارائۀ کارهای
خدماتی در دفاتر نمایندگی و تنظیم و عقد تفاهمنامههای ارائۀ خدمات
مشاوره در امور حقوقی و مالیاتی و تأمین اجتماعی سازمان؛
 .9تنظیم و عقد قراردادهای ارائۀ خدمات آموزشی زبان و دورههای
آموزش بانوان عضو و کارمند سازمان در
غیرمصوب و مربیگری و
ِ
رشتۀ والیبال؛
 .10تنظیم و عقد  33تفاهمنامۀ مشاوره ،همکاری و ارائۀ خدمات
مربوطبه دفتر کنترل و بازرسی گاز؛
 .11تنظیم  46تفاهمنامه با دفاتر پیشخوان شهرستانها برای تأیید
لولهکشی گاز در شهرستانها؛
 .12تنظیم و عقد قرارداد ارائۀ خدمات مشاوره و پشتیبانی آموزشی
درخصوص تهیۀ نقشهها و مباحث حقوقی و نرمافزار  up-buildدفتر
تفکیک آپارتمانها؛
 .13تهیه و تنظیم استعالمبها یا اسناد و برگزاری مناقصۀ خرید
سیستم ذخیرهسازی اطالعات  ،NASسیستم سرمایشی و گرمایشی،
رایانه و تجهیزات اداری ساختمانهای سازمان و چاپ فصلنامۀ
گزارش ،شمارۀ 105؛
 .14بررسی و کنترل و پاسخ به مسائل و مکاتبات طرفهای
قراردادی با سازمان در زمینههای گوناگون؛
 .15بررسی و کنترل نقشهها و اسناد و مدارک و مشخصات فنی
مربوطبه ساختمان دفاتر نمایندگی بهمنظور انجام مهندسی ارزش و
افزایش بهرهوری مربوط؛
ی انجام تعهدات
 .16پیگیری و تمدید ضمانتنامههای بانک 
قراردادهای مبادلهشده و مستندسازی بیش از  100قرارداد و
تفاهمنامۀ حقیقی و حقوقی و اسناد استعالمبها و مناقصه.
گزارش عملکرد واحد مالی

* استرداد چک های ضمانتی اعضا بابت وام های دریافتی از صندوق
رفاه سازمان
* ثبت  5334سند حسابداری در شیراز ،دفاتر نمایندگی و حسابداری
اعضاء
* بررسی و پرداخت  58لیست حق الزحمه نظارت در دفتر مرکزی
شیراز
* بررسی و پرداخت  131لیست حق الزحمه نظارت دفاتر نمایندگی
* مغایرت گیری  27حساب بانکی در دفتر بازرسی گاز
* مغایرت گیری حساب های بانکی دفتر مرکزی و حساب های
بانکی شهرستانها
* بستن حساب های بانکی مازاد سازمان با توجه به نبود واحد مالی
در دفاتر نمایندگی
* تنظیم سند و پرداخت  3ماه حقوق و ارسال لیست بیمه به تامین
اجتماعی و مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی
* تنظیم سند و پرداخت  3مورد مالیات  %10موضوع ماده 86
* تجمیع ،تنظیم و ارسال فصل پاییز اظهارنامه ارزش افزوده
* تجمیع ،تنظیم و ارسال فصل پاییز صورت معامالت فصلی موضوع
ماده 169
* ممیزی کلیه هزینه ها قبل از ثبت سند حسابداری

* تنظیم و ارائه گزارش عملکرد به کلیه واحدها و ارائه اطالعات به
مدیریت سازمان
* تجمیع کار حسابداری تمام دفاتر نمایندگی و انجام امور محوله در
شیراز با تعداد نیروهای موجود در واحد مالی شیراز
* همکاری با واحد  ITدر رابطه با آغاز به کار و راه اندازی نرم افزار
خدمات مهندسی دفتر بازرسی گاز و ایجاد کدینگ مربوطه و راه
اندازی مسائل مالی مربوطه به نحوی که هم اکنون نرم افزار جدید
آماده دریافت وجوه و پرداخت به مهندسین مربوطه می باشد
* پاسخگویی به بازرسان و ممیزان سازمان امور مالیاتی بابت پرونده
ارزش افزوده سال مالی 1398
* پرداخت لیست های نظارت در زمان دورکاری با توجه به شرایط
خاص در زمان پیک بیماری کرونا بصورت تمام وقت و بدون وقفه
با تالش شبانه روزی همکاران واحد مالی به نحوی که هیچ گونه
خللی در زمان تعطیلی سازمان در پرداخت وجوه نظارت مهندسین
ایجاد نگردید.
* همکاری با واحد  ITبابت ایجاد نرم افزار مربوط به پرداخت
لیستهای نظارت ،بازبینی ،کنترل مضاعف و مغایرت گیری
حسابهای بانکی
گزارش عملکرد واحد امور اداری سازمان ا هماهنگی معاونت
محترم منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی سازمان
پاییز و زمستان 99

گزارش عملکرد واحد طرح و برنامه و فناوری اطالعات
(پاییز و زمستان )1399

 -1تشكيل جلسات مشاوران حقوقي سازمان به صورت  2روز درهفته
(شنبه ها با حضور آقاي دكتر نجيبي و پنج شنبه ها با حضور جناب
آقاي مجدالدين ) و ارائه مشاوره حقوقي به اعضاي محترم سازمان
-2حضور مشاور حقوقي جديد سازمان جناب آقاي دكتر نجيبي در
روز هاي شنبه براي ارائه خدمات حفوقي به اعضاي محترم سازمان
-3پيگيري و تهيه اساسنامه مربوط به داوري  ،ارائه راهكارهاي
الزم جهت راه اندازي موسسه داوري در سازمان به وسيله مشاوران
محترم حقوقي و واحد حقوقي سازمان و حضور در جلسه هيئت
مديره سازمان در خصوص تشكيل موسسه داوري سازمان
 -4تهيه لوايح مختلف در خصوص رفع مشكالت سازندگان ذيصالح
و ارسال به مراجع ذيربط
-5مشاوره جهت تهيه قراردادهاي جديد براي مهندسين مجري در
پيمان هاي مديريت  ،با مصالح و دستمزدي در كارگروه مربوطه
-6پيگيري تعيين داور جهت پرونده مربوط به تخلفات شركت فاتح
گستران مرجان
 -7پيگيري پرونده هاي متعدد حقوقي و كيفري و وكالت در انها از
طريق وكيل سازمان در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري
 -8جلسه مشاور محترم حقوقي سازمان جناب آقاي دكتر نجيبي با
آقاي مهندس نوبخت در معاونت فني شهرداري شيراز در خصوص
رأي  99ديوان عدالت اداري و تشريح رأي مزبور
 -9تهيه پاسخ كليه شكايات واصله از سازمان بازرسي استان و ارسال
به سازمان مربوطه
گزارش خالصه عملكرد واحد اعتبارات

 -1بررسی و پیگیری تامين اعتبار براي انجام تعهدات و هزينههاي
تشخيص داده شده از محل بودجه مصوب در حدود مقررات مربوط.
 -2بررسی و تامین اعتبار تعداد  564فقره سند اعتباری در سازمان
نظام مهندسی ساختمان شیراز ،تعداد  64فقره سند اعتباری در دفتر
کنترل و ارزیابی گاز خانگی و همچنین تعداد  27فقره سند اعتباری
در دفتر نقشه برداری و تفکیک آپارتمان ها.
 -3بررسی و پیگیری تامین اعتبار جهت  376عدد نامه دفاتر
نمایندگی استان و دفتر شیراز .
 -4تامین اعتبار صورت وضعیت های مربوط به پیمانکار پروژه
ورزشگاه امیر کبیر و همچنین دفاتر نمایندگی در حال ساخت.
 -5بررسی و تامین اعتبار  88عدد پاک تنخواه .
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 -1ایجاد بستر و زیرساخت های مورد نیاز برای انتقال خدمات
مهندسی در شیراز از شهرداری به سازمان
 -2ایحاد نرم افزار كنترل حق الزحمه نظارت استان
 -3ایحاد نرم افزار كنترل حق الزحمه کارشناسان ماده 27
 -4ایحاد نرم افزارتشخیص مغایرت بانکی
 -5ایحاد نرم افزار كنترل حق الزحمه کنترل مضاعف استان
 -6راه اندازی سامانه ارجاع نظارت در شهر های حومه شیراز
 -7راه اندازی دستگاه نوبت دهی در ساختمان شماره  2و بازرسی گاز

گزارش عملكرد واحد حقوقي سازمان
در سه ماهه سوم سال 1399

اخبار و رویدادهای سازمان

 -1تنظيم قرارداد پرسنل جهت شش ماه دوم سال ( 1399شيراز،
دفتر بازرسي گاز ،دفتر تفكيك آپارتمانها و دفاتر نمايندگي شهرستان)
 -2پي گيري و اقدام مربوط به دفاتر نمايندگي جديد التاسيس
 -3خريداري اقالم مورد نياز جهت جلوگيري از انتشار ويروس كرونا
از جمله خريد ماسك ،الكل و . . .
 -4نصب دستگاه اتوماتيك ضدعفوني كننده در ورودي ساختمانهاي
يك ،دو و سه
 -5ساخت فريم هاي فلزي محافظ و نصب پالستيك در ساختمان
هاي شماره يك ،دو  ،سه ،دفتر تفكيك آپارتمانها و دفتر بازرسي
گاز جهت پيشگيري و محافظت كارمندان و ارباب رجوع در برابر
بيماري كرونا
 -6تعويض شيرآالت از اهرمي به چشمي در ساختمان هاي شماره
دو ،سه و دفتر بازرسي گاز
 -7خريد و راه اندازي دستگاه نوبت دهي جهت جلوگيري از تجمع
در ساختمان شماره دو و دفتر بازرسي گاز
 -8راه اندازي موتورخانه هوشمند ساختمان شماره يك جهت بهينه
سازي مصرف گاز طبيعي
 -9بسته بندي و ارسال فصلنامه گزارش

در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی جلوگیری از شیوع کرونا
 -8راه اندازی سیستم آنالین جلسات و دوره های آموزشی سازمان
در اسکای روم و اینستاگرام
 -9ارایه خدمات آنالین در واحد های مختلف سازمان از جمله
خدمات مهندسی،آموزش،مالی و  ...جهت جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا
 -10پیگیری و افتتاح دفاتر نمایندگی در شهرستان های کوه چنار،
سروستان و اوز
 -11تهیه نظام نامه تشکیل کارگروه و نحوه ارجاع کار نظارت بر
پروژه های مرمت ،احیاء بنا های تاریخی و ...
 -12تهیه و نهایی نمودن نظام نامه تاسیس ،تشکیل و اداره دفاتر
نمایندگی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
 -13برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی برای دفاتر سروستان و
خرمبید(صفا شهر)
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 -6تهیه و تدوین گزارشات مربوط به سیستم اعتبارات بصورت
هفتگی و ماهانه و بررسی تطابق اسناد مالی با اسناد اعتباری و
بودجه مصوب .
 -7مقایسه اسناد مالی با اسناد اعتباری و بودجه مصوب در مرکز
شیراز و دفاتر نمایندگی و پیگیری جهت رفع مغایرت.

عملکرد گروه تخصصی برق
( مهر تا دیماه سال ) 1399

اخبار و رویدادهای سازمان
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 -1بررسي و تجزيه و تحليل اجراي سيستم حفاظت در برابر صاعقه
براي ساختمانهاي بيش از چهار طبقه  ،طبق آخرين ويرايش مقررات
ملي ساختمان و مقايسهی آن با استانداردهاي معتبر بينالمللي IEC
و  NFPAو تهيهی نامه به شوراي مركزي سازمان پس از جلسات
متعدد و درخواست از شوراي مركزي براي رفع مغايرت از موضوع ياد
شده برای جلوگيري از تبعات حقوقي مربوط به آن ؛
 -2پيگيري چگونگي نصب مولد برق اضطراري روي پشتبام
ساختمانها از طريق معاونت خدمات مهندسي سازمان جهت
تصويب آن از طريق شوراي مركزي و ارائهی پاسخ به معاونت فني
و شهرسازي شهرداري شيراز ؛
 -3پيگيري اجرایي شدن اصالح سيستم ارت واحدهاي تجاري
مستقل توسط شركت توزيع برق شيراز كه خوشبختانه منجر به
نتيجه شد ؛
 -4برگزاري جلسات گروه تخصصي برق به صورت محدود و رعايت
پروتكلهاي بهداشتي.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف اجرایی شدن مباحث
مقررات ملی ساختمان در فرآیند طراحی  ،نظارت و اجرا و نیز زمان
بهرهبرداری از ساختمان تأمین آسایش و ایمنی بهرهبرداران ساختمان
است  ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس پیرو دریافت
نظر کارشناسی و فنی  ،آقای مهندس مهدی مؤمن ( از اعضای گروه
تخصصی برق سازمان ) و با همکاری صورت گرفته مابین نمایندگان
گروه تخصصی برق سازمان در هیأت مدیره و هیأت رییسهی گروه
تخصصی برق سازمان با شرکت توزیع برق استان فارس و شرکت
توزیع برق شیراز در راستای نیل به هدف مذکور در طرح  ،اجرا و
بهره برداری از تاسیسات برقی ساختمان و تحویل سیستم نیروی
برق  ،اقداماتی به شرح ذیل را پیگیری کرد و منجر به نتایج زیر
شده است :
 -1تشکیل جلسات مدیریتی و کارشناسی در مورد رعایت الزامات
اتصال  PENشبکهی برق به تابلو کنتور مشترکان که نهایت ًا منجر به
مکاتبهی شرکت توانیر با تمامی شرکتهای توزیع برق کشور مبنی
بر رعایت الزامات یاد شده گردید ؛
 -2تشکیل جلسات مدیریتی و کارشناسی دربارهی رفع اشکال
در تحویل سیستم نیروی برق به مشترکان فاقد تابلو کنتوری از
سیستم در حال اجرا ( )TTبه سیستم مورد تأیید ( ، )TNCSکه با
همکاری شرکت توزیع برق استان فارس و شرکت توزیع برق شیراز
دستورالعمل اجرایی آن تدوین و برای اجرای آزمایشی به امور توزیع
برق مناطق  3و  5و  6شیراز ابالغ شده است.

گزارش معاونت آموزش  ،توسعه  ،پژوهش

( مهر تا بیستم دی ماه ) 1399
 -1واحد آموزش

عملکرد کارشناسان رسمی مادهی  27استان فارس
( پاییز و زمستان ) 1399

گفتنی است این آمار تا تاریخ  99/10/16بوده و طبق روال قبل با
برنامهریزیهای انجام شده در واحد ارجاع کار مادهی  ، 27همهی
مراحل ارجاع با سیستم نرمافزار تحت وب و با اعالم آماده به کاری
کارشناسان انجام میگیرد.
سمینارها  ،دورههای مصوب و غیرمصوب

تعداد  110دوره ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژهی مهندسان ،
 13سمینار مجازی و  10دورهی غیرمصوب مجازی از تاریخ
 1399/07/01تا  1399/10/20برگزار شد .اهم موضوعات :
* برگزاری سمینار مجازی « معرفی ضوابط آییننامهای اجزای
غیرسازهای برای طراحان و محاسبان » ؛
* برگزاری سمینار مجازی « آشنایی با نرمافزار Revit BIM-

 -3سایر فعالیتهای آموزشی

* شرکت در جلسات کمیتهی آموزش و ترویج شورای فنی و
اجرایی استان فارس ؛
* پذیرش اعضای سازمان سایر سازمانهای نظام مهندسی
استانها برای شرکت در دورههای ورود به حرفه و ارتقاء پایه.
 -4واحد کتابخانه و کتابفروشی

اخبار و رویدادهای سازمان

 »based؛
* برگزاری سمینار مجازی « تغییرات مبحث نهم مقررات ملی
و کنترل ساختمان ویرایش پنجم با تکیه بر نکات محاسباتی و
نرمافزاری» ؛
* برگزاری سمینار مجازی « پیوست ششم آییننامهی طراحی
ساختمانها در برابر زلزله  -استاندارد  ( 2800ویرایش چهارم ) ؛
* برگزاری سمینار مجازی « آشنایی با مصالح استاندارد در
سیستم لولهکشی گاز  »4/1 psi؛
* برگزاری سمینار مجازی « نظارت تأسیسات الکتریکی بر
اساس آخرین ویرایش مبحث  13مقررات ملی ساختمان» ؛
* برگزاری سمینار مجازی « الزامات ترافیکی ساختمانها و
آشنایی با نقش مهندسی ترافیک در ساختمان» ؛
* برگزاری سمینار مجازی « از ایمنی ساخت تا ساختمان
ایمن ( واکاوی ایرادات ایمنی در ساختمان با ارائهی راهکارهای
عملیاتی)»؛
* برگزاری سمینار مجازی « بررسی و مطالعه ضوابط و
استانداردهای جرثقیلهای برجی » ؛
* برگزاری سمینار مجازی « بررسی آزمایشگاهی و تحلیل رفتار
لرزهای دیوارهای بنایی غیرمسلح تقویت شده با بتن الیافی » ؛
* برگزاری سمینار مجازی « بررسی میدانی عملکرد الکترود
زمین تعدادی از ساختمانها در استان فارس  ،آسیب شناسی
الکترود زمین و ارائهی پیشنهاد » ؛
* برگزاری سمینار مجازی « نگاهی به آزمودههای زلزلهی
کرمانشاه در اجرا و نظارت ساختمانهای بتنی » ؛
* برگزاری دورهی مجازی « نقشهخوانی لولهکشی گاز » ؛
* برگزاری دورهی مجازی « بازرسی فنی » ؛
* برگزاری دورهی مجازی « آشنایی با ابزارهای حجمسازی و
پوستههای پیشرفته » ؛
* برگزاری دورهی مجازی « آموزش نرمافزار REVIT-MEP
مقدماتی » ؛
* برگزاری دورهی مجازی « آخرین ویرایش برآورد مصرف
گازرسانی » ؛
* برگزاری دورهی مجازی « تحلیل غیرخطی سازهها بر اساس
نشریه  360در نرمافزارهای  ETABSو  » SAFE؛
* برگزاری  4دورهی مجازی آموزشی زبان انگلیسی عمومی در
سطوح مختلف.

* گفتوگو در مورد طرح كارآموزي دانشآموختگان متقاضي
ورود به حرفهی مهندسي ( طرح مهندس كارآموز ) ؛
* بررسی درخواست اعضای استان فارس برای شرکت کردن در
دورههای آموزشی ارتقاء پایه در سایر استانها ؛
* بررسی درخواست متقاضیان شرکت در دورههای استان
فارس؛
* گفتوگو در مورد چارچوب اجرایی آزمون دورههای
الکترونیکی؛
* بررسی مصادیق تخلف در آزمون دورههای ورود به حرفه و
ارتقاء پایه ویژهی مهندسان ؛
* بررسی مصادیق تخلف مجریان آموزشی دورههای ورود به
حرفه و ارتقاء پایه ویژهی مهندسان ؛
* گفتوگو در مورد وضعیت ثبت غیبتهای شرکتکنندگان در
دورههای الکترونیکی.

 -2کمیتهی آموزش و ترویج

پاییز و زمستان  / 1399شمارهی  106و 107

برگزاری جلسات هفتگی و منظم کمیتهی آموزش و ترویج و
زیرگروههای مربوط با موضوعات زیر :
* بررسی و تمدید پروانهی اشتغال به کار آموزش مدرسان ؛
* بررسی بخشنامههای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در
مورد برگزاری آزمون دورههای آموزشی به صورت الکترونیکی ؛
* برگزاری دورههای آموزشی به صورت الکترونیکی و ارائهی
جزئیات اجرایی برگزاری دورهها و پاسخهای دریافتی از مجریان
آموزش ؛
* برگزاری آزمون دورههای آموزشی به صورت الکترونیکی ؛
* بررسی چگونگی اجرای جلسهی بازدید کارآموزی صالحیت
اجرا در دورههای الکترونیکی ؛
* بررسی درخواست مجریان در مورد استفاده از اساتید دارای
مجوز از دیگر استانها ؛
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