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در راســتای اجــرای تبصــره یــک مــاده  101آییننامــه اجرایی قانــون نظام
مهندســی و کنتــرل ســاختمان (اصالحــی مــورخ  )1394/12/05و پیرو
مصوبه دویس ـتویازدهمین جلسه شورای مرکزی مورخ ،1395/12/18
که طی انتخاباتی اعضای دو شعبه شورای انتظامی هم عرض استانها
انتخاب شــدند ،در تاریخ بیس ـتودوم آبان ماه با حضور هیئت رئیســه
و اعضــای شــورای انتظامــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان حکم
عضو یــت منتخبیــن در شــعبه اول و دوم شــورای انتظامــی هــم عــرض

شماره صد و یازده

یکماده 101اصالحشدهاسفند94
تبصره ِ
(شورایانتظامیهمعرض)اجرایی گردید

استانها به ایشان اعطاء گردید.
اعضای شــعب ه اول :اســماعیل محمودی (خوزستان) ،حسین صالحی
(مازنــدران) ،محمــد خــرد رنجبر (البــرز) ،محمــود حاجیزینالعابدینی
(همدان) ،حمید شکارچی (آذربایجان غربی)
اعضای شعب ه دوم :ذبیحاله حبیبی (فارس) ،عباسعلی فریمانی (یزد)،
مشــهود خداوردی (زنجان) ،شــهرام کاشــانیاصل (آذربایجان شرقی)،
یوسف باقری (تهران)
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پرسش و پاسخ
طرح سؤاالت حقوقی استانها با شورای انتظامی

آیا پسر میتواند مهندس ناظر عمران ساختمانی شود که پدرش مالک و سازنده
آن ساختمان است؟ آیا با مبحث دوم ماده  5-5-2مغایرت ندارد؟

پاسخ :خیر ،چون پسر از پدر ارث میبرد پس در ساختمان تحت نظارت
موردنظــر منافــع دارد ،لذا نمیتواند ناظر این ســاختمان باشــد( .مبحث
دوم مقررات ملی ساختمان)
اگر مالکی پس از انقضای تاریخ دوره نظارت ،بدون هماهنگی با ناظر ساختمان
و عــدم تمدیــد دوره نظــارت اقــدام بــه احداث بنــا نمایــد و در همین حــال ناظر
موضــوع را بــه مراجــع مربوطه گزارش کنــد در صورت عدم تمکیــن مالک و ادامه
کار و عدم برخورد شــهرداری با مالک ،شــخص ناظر مســئولیتی در قبال حوادث
احتمالی بر عهده دارد؟

پاسخ :اگر وفق شرح فوق عمل کند به وظایف قانونی خویش عمل کرده
اســت .الزم اســت از گزارشهای خویش تصویر بگیرد و در مراجعی که
ارائه میدهد شماره ثبت داشته باشد تا بتواند در مواقع ضرورت از خود
دفاع نماید.

ماهنامه فنی و مهندسی شمس

در حــال حاضــر پروانــه اشــتغال مجــری بــرای مهندســان رشــته معمــاری صــادر
نمیشــود ،آیا پروانه مجریگری مهندســان در رشــته معماری که چند سال پیش
پروانه مجری را اخذ نمودهاند ،باطل میشود؟

ً
ً
یشــود و در اینجا
پاســخ :معموال و عرفا اصل قانون عطف به ماســبق نم 
نیز صادق اســت .درعینحال وزارت راه و شهرسازی مرجع استعالم در
این خصوص است.
اگر فردی ناظر ســاختمانی باشــد و کارفرما بدون اطالع ناظر اقدام به شــروع پروژه
کــرده و در ایــن حین یکی از کارگــران به هنگام کار بدون رعایــت نکات ایمنی از
ارتفــاع ســقوط کــرده و جان خود را از دســت بدهــد ،آیا ناظر ســاختمان نیز مقصر
است؟ اگر بله درصد قصور ناظر تا چه میزان است؟

پاســخ :در این خصوص مرجع قضایی بر اســاس شــواهد و قرائن موجود
تصمیم میگیرد؛ اما واقعیت این اســت که ناظر نمیتواند به بهانه عدم
اطــاع مالــک از نظارت بر کار تحت مســئولیت خویش ســرباز زند بلکه
بایســتی هرچند وقت یکبار از کار بازدید نماید .بدیهی است چنانچه
عملیات اجرایی ســاختمان شــروع نشده باشــد ،گزارش در این موارد به
مرجع صدور پروانه و دریافت رسید مفید خواهد بود.
ساختمان مذکور طبق شرح فوق حداقل در مرحله اسکلت بوده که کارگر
از ارتفاع افتاده اســت ،پس زمان زیادی از شــروع به کار آن گذشته است و
لذا عدم اطالع مالک نمیتواند رافع مسئولیت مهندس ناظر باشد.
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پرونده اول

در مورخه  ...پرونده شــماره  ...تحت نظر اســت شــورا به تصــدی امضاکنندگان
ذیل تشکیل شد .با بررسی محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میشود:
تجدیدنظرخواه :شرکت مهندسین ا.ط به مدیرعاملی آقای مهندس ع.م
تجدیدنظر خوانده :سازمان نظاممهندسی ساختمان استان ب
تجدیدنظر خواســته :رأی شــماره  ...مورخ  ...شــورای انتظامی اســتان ب مبنی بر
مجازات درجه چهار انتظامی به اســتناد بند الف ماده  91آییننامه اجرایی قانون
نظاممهندسی و کنترل ســاختمان بهقرار دوازده ماه محرومیت موقت از استفاده از
پروانه اشتغال

رأی شورا

ایــن رأی به اســتناد ماده  24قانون نظاممهندســی و کنترل ســاختمان
قطعی و الزماالجرا است.
نکات آموزنده رأی

همانگونــه کــه عــدم سوءســابقه در صــدور رأی انتظامــی و کاهــش
محکومیت مؤثر اســت ،تعدد تخلفات و تعدد سوءســابقه انتظامی نیز
در صــدور رأی انتظامی اثرات خود را خواهد داشــت ،وفق تبصره ذیل
مــاده  90آییننامه اجرائی قانون نظاممهندســی و کنترل ســاختمان که
به شرح ذیل است:
«در صــورت تکــرار تخلــف ،اشــخاصی کــه بــه ســه مرتبــه محرومیــت
موقــت از اســتفاده از پروانه اشــتغال محکومشــده باشــند درصورتیکه
بــرای دفعــات بعــدی مرتکب تخلفی شــوند کــه بازهم مســتلزم اعمال
مجــازات محرومیــت موقــت از درجــه  4یا  5باشــد به مجــازات مربوط
بهاضافــه یــک برابر مجموع مــدت محرومیتهــای قبلی از اســتفاده از
پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه  6محکوم خواهند
شد».
چنانچــه شــخص حقیقی یــا حقوقی بــرای چهارمین بــار رأی انتظامی
بــا شــرایط پیشگفتــه دریافــت کنــد ،شــورای انتظامی اســتان یا کشــور
میتوانــد مطابــق تبصــره فــوق نســبت بــه ابطــال دائــم پروانه اشــتغال و
محرومیت دائم از عضویت در نظاممهندســی اســتانها اقدام نماید.
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در خصــوص تجدیدنظرخواهــی شــرکت مهندســین مشــاور ا.ط بــه
مدیرعاملــی آقای مهندس ع.م نســبت بــه دادنامه فوقالذکــر ،با توجه
بــه محتو یــات پرونــده تخلــف تجدیدنظرخواه محرز هســت ،لذا شــورا
ضمــن تأییــد رأی بــدوی شــماره  ...مورخ  ...شــورای انتظامی اســتان
ب ،بــا توجه به تعدد محکومیت توســط شــرکت موردنظــر و مدیرعامل
آن شــامل ســه فقــره رأی درجه ســه انتظامی و دو فقــره رأی درجه چهار
انتظامــی لــذا بــه اســتناد تبصره ذیــل مــاده  90آییننامه اجرایــی قانون
نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان ،شــرکت مهندســین مشــاور ا.ط
و مدیرعامــل آن (آقــای مهنــدس ع.م) را مســتحق حداکثــر مجــازات
انتظامی دانسته و وی را از مجازات درجه چهار انتظامی از دوازده ماه
محرومیت موقت از اســتفاده از پروانه اشــتغال به مجازات درجه شش
انتظامــی بهقرار محرومیت دائم از عضویت نظاممهندســی اســتانها و
ابطــال دائم پروانه اشــتغال به کار ،محکــوم مینماید .این رأی عالوه بر
پروانه حقوقی شــرکت مهندسین مشاور ا.ط ،بر پروانه شخص حقیقی
مدیرعامل وقت شــرکت مذکور (آقای مهندس ع.م) نیز تســری دارد.
شــروع اجــرای رأی بالفاصلــه پــس از ابــاغ رأی از طــرف ســازمان
نظاممهندسی ساختمان استان به محکومعلیه هست و محکومعلیه

موظــف اســت بر طبق مــاده  100آییننامه اجرایی قانون نظاممهندســی
و کنتــرل ســاختمان بــا دریافــت ایــن رأی پروانــه اشــتغال خــود را بــه
ســازمان نظاممهندسی ساختمان استان یا مرجع صدور پروانه تحویل
دهــد ،ســازمان اســتان مکلف اســت مراتب را بــه کلیه شــهردار یها و
مراجع ذیربط اســتان و ســازمانهای نظاممهندســی ســاختمان کلیه
استانها اعالم نماید.
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پرونده دوم

در مورخه  ...پرونده شــماره  ...تحت نظر اســت شــورا به تصدی امضاکنندگان
ذیل تشــکیل اســت .با بررســی محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میگردد:
شاکی :آقای مهندس ع.س
مشــتکیعنه :آقــای مهنــدس د.د (رئیس نظاممهندســی ســاختمان اســتان ص)
موضــوع شــکایت -1 :قطع عضویت شــاکی بــدون طرح در هیئتمدیــره و بدون
تذکر قبلی به وی -2 ،پذیرش ســمت ریاســت ســازمان اســتان بهرغم عضویت
تماموقت در هیئتعلمی دانشــگاه آزاد اســامی -3 ،انجام کار بیش از ظرفیت
اشتغال و عدم ثبت ظرفیت
گردشکار

ماهنامه فنی و مهندسی شمس

آقــای مهنــدس ع.س ،عضــو ســازمان نظاممهندســی ســاختمان اســتان
ص در تار یــخ  ...طــی شــکوائیهای ،مــواردی را بهعنــوان اقدامــات خــارج
از حــدود وظائــف و اختیــارات و خــاف قانــون آقــای مهنــدس د.د،
رئیــس ســازمان نظاممهندســی ســاختمان اســتان ص اعــام و تقاضــای
رســیدگی نمودهانــد .شــورا جلســه رســیدگی را بــر اســاس دعوتنامههــای
شــماره  ...و  ...مــورخ  ...بــا حضــور طرفیــن تشــکیل و اظهــارات طرفیــن
در ایــن جلســه اســتماع و مکتــوب گردیــد .در جلســه مذکور مشــتکیعنه
تقاضــای مهلــت  5روزه بــرای ارائــه الیحــه دفاعیــه نمــود کــه شــورا بــا آن
موافقــت نمــود ،لیکــن وی در تاریــخ  ...الیحــه دفاعیــه خــود را تســلیم
ً
شــورا نمــود و طــی شــماره  ...ثبــت گردیــد .ضمنــا در تاریــخ  ...الیحــه
دیگــری توســط نماینــده خــود تقدیــم نمــود کــه طــی شــماره  ...در همــان
تار یــخ ثبــت گردیــد.
شــاکی در شــکایت خــود کــه بانضمــام  35صفحه پیوســت تقدیــم نموده،
ســه موضــوع جداگانــه را مطــرح کــرده اســت کــه خالصــه آن و پاسـخهای
مشــتکیعنه بهاختصــار بــه شــرح زیــر اســت:
1 .1ایشــان بــدون طــرح موضــوع در هیئتمدیره و تصویــب آن اقدام به

قطــع عضویــت اینجانــب (از ســازمان نظاممهندســی ســاختمان
اســتان) نمــوده اســت .ایشــان بــدون درخواســت مســتندات از
اینجانــب و حتــی تذکر بــه اینجانب اقــدام نموده اســت .چگونه
اســت کــه تعــدادی از مهندســین اســتان ازجملــه کســانی کــه در
هیئتمدیــره فعلــی عضویــت دارند و برخی از اعضــای کمیتهها و
شــوراها و ارکان ســازمان در خارج از استان حضور دارند و هیچگونه
اقدامی برای این افراد صورت نداده است.
2 .2ایشان عضو هیئتعلمی تماموقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ...
هست و بدون اخذ مرخصی و یا مأمور به خدمت شدن ،بهصورت
همزمــان ریاســت ســازمان نظاممهندســی ســاختمان اســتان را
برعهدهگرفتــه اســت و در هــر دو محــل مشــغول فعالیــت و دریافت
حقوق هست.
3 .3نامبــرده دارای تخلفــات حرفــهای ماننــد انجــام کارهــای بیشــتر از
ظرفیــت قانونــی ،انجام فعالیــت حرفهای بدون ثبــت و درج برخی
از آنها در سازمان و پرداخت حق سازمان هست .نامبرده در سال
 ...بهرغم داشــتن ظرفیت به میــزان  19200مترمربع به میزان 24300
مترمربــع فعالیــت داشــته اســت و عــاوه بر آن مســکن مهــر را بدون
ثبــت در ســهمیه نظاممهندســی و پرداخــت حق ســازمان بــه متراژ
 40050مترمربع انجام داده اســت .همچنین نامبرده پروانه فعالیت
دفتــر خــود را کــه در تاریخ  ...به پایان رســیده ،تمدید ننمــوده یا اگر
تمدید نموده به سازمان ارائه نداده است.
دفاعیات مشتکیعنه

•مشــتکیعنه ابتــدا بــه صالحیت شــورا اعتراض نموده و به اســتناد
اصالحیه مورخ  1394/12/05آییننامه اجرائی قانون نظاممهندسی
و کنترل ســاختمان رســیدگی به این پرونده را در صالحیت شورای
انتظامی نظاممهندســی ســاختمان اســتان دانســته اســت .سپس
اعالم نموده «شا کی به استناد نامه شماره  ...مورخ  ...اداره کل راه
و شهرسازی استان لغو عضویت شده است ».نظر به اینکه نامبرده
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•«تمامــی کارکردهــای بنــده از طریق ســازمان انجامشــده اســت .دو
مورد که آقای س ارائه دادهاند مربوط به مســکن مهر هســت .در آن
زمــان در خصــوص مســکن مهر قرار شــد در طراحی و نظــارت آنها
ســازمان همــکاری نماید و تعــدادی از مهندســین پایهیک از طریق
ســازمان انتخــاب و برای ناظر ارشــد معرفی شــدند و بنــده هم جزء

شــورای انتظامــی نظاممهندســی ســاختمان ،بــا بررســی کامــل و دقیــق
مســتندات موجــود در پرونــده و اظهــارات طرفیــن ،ختــم رســیدگی را
اعــام و رأی خــود را بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال بــه شــرح ز یــر
صــادر مینمایــد:

رأی شورا

1 .1در خصــوص ایــراد صالحیــت وارده توســط مشــتکیعنه ،موضــوع
ً
بررســی شد و با توجه به اینکه اوال زمان اقدام مشتکیعنه که منجر
به شکایت حاضرشده قبل از ابالغ اصالحیه آییننامه اجرائی قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان توسط هیئت محترم وزیران بوده
ً
اســت ،ثانیا هیئــت محترم وزیران در اصالحیه موصوف ،تشــکیل
شــورای همعــرض را در ابتــدای تشــکیل شــورای مرکــزی جدید قید
نموده و بنابراین تشــکیل شــورای همعرض مستلزم تشکیل شورای
مرکــزی و تعییــن آن هســت کــه اقدامــی در آینــده اســت و مشــمول
پروندههای جاری مطروحه در شــورای انتظامی نمیشــود و تاکنون
شــورای انتظامــی همعرض تشــکیل نشــده و موجودیت نــدارد ،لذا
شــورا ایــراد عــدم صالحیــت را مــردود و خــود را به اســتناد مــاده 101
اصالحــی مصــوب  ،1381صالح به رســیدگی در موضــوع مطروحه
در این پرونده میداند.
2 .2در خصــوص لغــو عضویــت شــا کی کــه طــی نامــه شــماره  ...مورخ
 ...با امضای مشــتکیعنه بهعنوان رئیس ســازمان نظاممهندســی
ســاختمان اســتان ص و بــا قید «بر اســاس گزارشهــا واصله به این
سازمان محل سکونت جنابعالی از این استان به استان غ شهرستان
 ...تغییریافته اســت» قطع عضویت شده و مشتکیعنه در دفاع از
خــود تصویرنامــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان و بــرگ مأموریت
شــا کی را که ترتیبات تأیید و امضاهای آن ناقص اســت ،ارائه داده
و اعالم نموده که ضرورتی به طرح در هیئتمدیره نبوده ،با توجه به
ً
اینکه اوال اداره و مدیریت امور ســازمان نظاممهندســی ساختمان،
ً
عضویــت یا لغــو عضویت اعضاء آن صرفــا در اختیار هیئتمدیره
بــوده و مشــتکیعنه در ایــن خصــوص دارای اختیار نبــوده و خارج
ً
از حــدود اختیــار خــود عمــل نمــوده اســت ،ثانیــا تنها یــک گزارش
دریافــت کــرده و گزارشهــا مرقوم در نامه را به شــورای انتظامی ارائه
ً
نداده اســت ،ثالثــا قبل از قطع عضویت موضوع را به شــاکی اعالم
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ً
مشــتکیعنه متعاقبــا در الیحــه  ...در خصــوص لغــو عضویــت
شــاکی اعــام داشــته جهــت تبییــن ابعــاد مختلف و اصالح اشــتباه
احتمالــی موضــوع در تار یــخ  ...طــی نامــه شــماره  ...بــرای راهنمایی
و ارشــاد بــه وزارت راه و شهرســازی ارســال شــد وی در خصــوص
کارکــرد خــود اظهــار داشــته« :قبــل از هــر مطلبــی الزم اســت نکتــه
مهمــی را ذکــر کنــم و اینکــه در ایــن اســتان عــدهای از مالــکان بــرای
امتیــاز فــروش زمیــن خــود اقــدام بــه اخــذ پروانــه ســاخت میکننــد
و معلــوم نیســت چــه زمانــی و توســط چــه خریــداری ساختوســاز
یشــود .متأســفانه شــهرداری  ...هــم ایــن مــوارد را بــدون
انجــام م 
اعــام بــه ســازمان و حتــی اطــاع مهندســین تمدیــد میکنــد».

شماره صد و یازده

از نامه اداره کل اطالع داشته و پاسخی به تماسهای سازمان نداد
و حتــی تمــاس و پیگیری برای ایــن امر پس از ابالغنامه ســازمان به
ایشــان اقــدام به نامهنگاری با ســازمان نمود و بــدون ارائه مدارک به
لغو عضویت خود معترض بود.
•اقــدام برای لغو عضویت نامبرده نیاز به طرح در هیئتمدیره نبوده
است و نیاز به اعالم و تذکر کتبی به وی در آییننامه هم پیشبینی
نگردیده بود.
•در خصــوص عضو یــت همزمــان هیئتعلمــی دانشــگاه و پذیرش
ً
سمت ریاست سازمان استان ،اوال بخشنامه وزارت راه و شهرسازی
همزمانی پســت ریاســت ســازمان و عضویت هیئتعلمی را مجاز
دانسته است .افزون بر این دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ...در جریان
شــرایط بنده بودهاند .مشــتکیعنه در این خصوص نامه شماره ...
مــورخ  ...را دایــر بــر موافقــت دانشــگاه یادشــده بــا شــرایط موصوف
ایشان به شورا تسلیم نموده است.
•در خصــوص مواردی که ایشــان بهعنوان تخلفــات عدیده حرفهای
ً
اعــام نمــوده اســت بــه اســتحضار میرســاند کــه «اوال کمــی آمــار
ً
ارائهشــده مخدوش اســت و ضمنا بنــده تا ســال  1394تنها معمار
پایه  1استان بودم و میزان کارکردم هیچگاه تکمیل نشد .بنده اعالم
میکنــم که کلیــه کارهای بنده از طرف ســازمان بوده و در ســازمان
ثبتشده است».
«مــن بااطــاع ســازمان دو پــروژه را (از مســکن مهــر) مهــر زدم ولــی
هیچگونــه اقــدام مالــی و یــا پرداختــی بابــت ایــن کار انجــام نشــد
ً
و کال موضــوع منتفــی گردیــد .بنــده اآلن متوجــه میشــوم کــه
کلیــه مســاحتهای کاری برخــی پروژههــای مســکن مهــر بــرای
اینجانــب در شــهرداری منظــور شــده اســت کــه جــای تعجــب
ً
دارد .ضمنــا هیئتمدیــره ســازمان موظــف بــوده کــه ســهمیهها را
کنتــرل کنــد و ایشــان تاکنــون ایــن تذکــر را بــه بنــده نــداده اســت».

آنهــا بــودم .ولی متأســفانه در ادامــه کلیه اینکارهای مســکن مهر
بهصورت متمرکز توســط ســازمان مســکن و شهرســازی انجام شد.
بنده در هیچکدام از این ســایتهای مســکن مهر فعالیت نداشــته
و یــک ریــال هــم دســتمزد دریافــت نکــردهام .مســاحت اینهــا
 56274مترمربع میشــود که در آمار ســال  ...آمده اســت .با توجه
به توضیحات باال میزان عملکرد اینجانب طبق اعالم شــهرداری
 187168 /82مترمربع هست».
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ً
ننمــوده و از وی توضیحــی نخواســته اســت ،رابعــا شــرط عضویت
ً
در ســازمان اســتان «اقامت» اســت و نه «ســکونت» ،خامسا شا کی
متولــد آن اســتان بوده که مشــمول بخش اول تبصــره  1ماده  6قانون
ً
نظاممهندســی و کنترل ســاختمان مصوب  1374هست .سادسا
شاکی ضمن شکایت خود مستنداتی دال بر اقامت در استان ص
ارائه داده که خالف تصمیم مشتکیعنه را ثابت میکند ،لذا شورا
تخلــف عنــه را در ایــن مورد محــرز دانســته و چون اقــدام وی منجر
به تضییع حقوق صنفی و حرفهای شــا کی شــده ،وی را به اســتناد
بندهــای الــف و ع مــاده  91آییننامــه اجرائی قانون نظاممهندســی
و کنترل ســاختمان مصوب  1375به مجازات درجه ســه انتظامی
بهقرار  9ماه محرومیت موقت از اســتفاده از پروانه اشــتغال و ضبط
پروانه در مدت محرومیت محکوم مینماید.
3 .3در خصــوص عضو یــت در هیئتعلمــی دانشــگاه و پذیــرش تــوأم
سمت ریاست ســازمان استان ،ازآنجاکه عالوه بر بخشنامه وزارت
راه و شهرســازی در ایــن موضــوع ،ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی
واحد  ...طی نامه شــماره  ...مورخ  ...موافقت دانشــگاه یادشده را
با شــرایط موصوف ایشــان اعالم نموده است ،لذا شورا از این حیث
رأی به برائت مشتکیعنه صادر و اعالم مینماید.
4 .4در خصــوص اخــذ کار خــارج از ظرفیــت اشــتغال و عــدم
ثبــت در ســازمان اســتان ازآنجا کــه مشــتکیعنه اخــذ کار تــا
 187168 /82مترمربــع کار اعالمــی شــهرداری را تأییــد نمــوده کــه
بــا توجــه بــه ظرفیــت اشــتغال مجــاز ســاالنه وی بــا زیربنــای 16000
مترمربــع و هرگونــه ضر یــب افزایشــی مجاز ،بســیار بیشــتر از ظرفیت
اشــتغال مجــاز قانونــی بــوده و نیــز در خصــوص پذیرش نظــارت دو
پروژه مســکن مهــر و عدم تعییــن تکلیف آن با اظهــار اینکه مبلغی
بابــت آن دریافــت نداشــته یا اطــاع از درج آن در پروانه ســاختمان
نداشــته که حاکی از عدم توجه وی به وظائف قانونی خود اســت و
ً
اصوال دریافت یا عدم دریافت حقالزحمه تأثیری در حســن انجام
وظائف قانونی و خدمات مهندســی ندارد ،همچنین مشــتکیعنه
در دفاعیــات خود کــه حا کی از وجود جهات رد و عدم اعالم آن در
زمان مقتضی برای پذیرش خدمات مهندســی توســط وی اســت،
ً
صرفــا تــاش داشــته هیئتمدیــره وقت را مقصــر اعالم نمایــد ،لذا
شــورا تخلــف وی را در ایــن خصــوص محــرز دانســته و مســتندات
بــه بند «ذ» مــاده  91آییننامه اجرائی قانون نظاممهندســی و کنترل
ســاختمان مصــوب  1375وی را بــه مجــازات درجــه ســه انتظامی
ب هقــرار شــش مــاه محرومیت موقــت از اســتفاده از پروانه اشــتغال و
ضبط پروانه در مدت محرومیت محکوم مینماید.
5 .5در خصــوص ادعــای شــا کی مبنــی بــر عــدم تمدیــد بهموقــع پروانــه
فعالیــت دفتر مشــتکیعنه (دفتر مهندســی  )...شــورا بــا عنایت به
مدارک ابرازی مشتکیعنه ،تخلفی را در این خصوص احراز ننمود
و از این حیث رأی بر برائت مشتکیعنه صادر و اعالم مینماید.
در پایــان بــا عنایــت بــه تبصــره یــک از مــاده  92آییننامه اجرایــی قانون

یکــه
نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان کــه اشــعار مــیدارد :درصورت 
متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد ،بر اساس
هــر تخلــف مجــازات جداگانــه تعییــن میشــود ،لیکــن فقــط مجازاتــی
کــه شــدیدتر اســت اعمــال خواهــد شــد ،لــذا در خصوص مشــتکیعنه
موصوف تنها مجازات شــدیدتر یعنی مجازات درجه سه انتظامی بهقرار
 9مــاه محرومیــت موقــت از اســتفاده از پروانه اشــتغال و ضبــط پروانه به
مدت مزبور اعمال میگردد.
شــروع اجــرای رأی بالفاصلــه پــس از ابــاغ رأی از طــرف ســازمان
نظاممهندســی ساختمان اســتان به محکومعلیه هست و محکومعلیه
موظف اســت بر طبق مــاده  100آییننامه اجرایی قانون نظاممهندســی و
کنتــرل ســاختمان بــا دریافت این رأی پروانه اشــتغال خود را به ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان اســتان یــا مرجع صــدور پروانــه تحویل دهد،
درصورتیکــه محکومعلیــه ،بالفاصله پــس از ابــاغ رأی از تحویل پروانه
اشــتغال خــود به نظاممهندســی اســتان یا مرجع صــدور پروانه اشــتغال
امتنــاع ورزد ،مرجــع صادرکننــده پروانــه اشــتغال ،محکومیــت وی را در
پرونــده او درج و پروانــه اشــتغال بعــدی وی را با تأخیری معــادل دو برابر
مــدت محرومیــت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه
شهردار یها و مراجع ذیربط نیز ابالغ خواهد نمود.
ایــن رأی به اســتناد مــاده  24قانــون نظاممهندســی و کنترل ســاختمان
قطعی و الزماالجرا است.
نکات آموزنده رأی

1 .1اعــــضــــای هیـــئتمــدیــــــره ســازمــــان استــــان مـــســاو یالش ـ ــأن و
مســاو یالحقوق هســتند و یک فرد حتی رئیس ســازمان اختیاراتی
فراتــر از ســایر اعضــاء نــدارد .لــذا رئیــس ســازمان بهعنــوان یکــی از
اعضــای هیئتمدیــره نمیتوانــد بهجــای هیئتمدیــره تصمیــم
بگیرد ،بلکه مجری مصوبات قانونی هیئتمدیره ســازمان اســت.
اطــاع از وظایــف و مســئولیتهای قانونی هیئتمدیــره مصرح در
ماده  15قانون و ماده  73آیین اجرایی جزء ضروریات است.
2 .2قطــع عضویــت اعضــای ســازمان بــدون طــرح در هیئتمدیــره و
مصوبــه هیئتمدیــره (از طریــق ســازمان) امکانپذیر نیســت؛ و در
صورت عدم طی مراحل قانونی تخلف محسوب میگردد.
3 .3کارکــرد بیش از ظرفیت قانونی توســط هر شــخص با هر دســتگاهی
و بــه هــر بهانــهای ،تخلــف محســوب میگــردد و عــدم دریافــت
حقالزحمــه یا کمبود مهندس صاحب صالحیت رافع مســئولیت
نیست و مجوزی برای عدول از مقررات نیست.
در خصــوص کمبــود مهندســین بایســتی طبــق مقــررات و بــا تأیید
هیئــت  4نفره اســتان مشــکالت را حل نمود و اقدامات خودســرانه
قابلقبول نیست.

