انتصاب جناب آقای مهندس
مهدی رازجویان به سمت
معاون امور هماهنگی عمرانی
استانداری مازندران

انتصاب جناب آقای مهندس
محمد نظری به سمت مدیرکل
راه و شهرسازی استان مازندران
مرداد 4 - 98صفحه

نشریه داخلی ساز مان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

گزارش عملکرد هشت ماهه هیات مدیره دوره هشتم
گزارشتسهیالتاعطاییبه
مهندسینعضوسازماناز ابتدای
هشتمیندورههیاتمدیره

انتخــاب مهنــدس ســیف الــه علــی نیــا
بــه عنــوان عضواصلــی شــورای مرکزی
نظام مهندســی ســاختمان کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی
ســازمان ،مهنــدس علــی نیــا بــه
عنــوان عضــو اصلــی شــورای مرکــزی
در رشــته مکانیــک از ســوی وزیــر
راه و شهرســازی انتخــاب شــدند.
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
مازنــدران ایــن انتخــاب شایســته را
به ایشــان و جامعه مهندســی اســتان
تبریــک عــرض می نمایــد.

تمامی کاندیداهای مازندران در لیست  ۶۶نفره جهت معرفی به وزیر قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی ســازمان ،در بیســت و دومین
اجــاس هیــأت عمومــی نظــام مهندســی ســاختمان
کشــور ،انتخابــات اعضــای شــورای مرکــزی دوره هشــتم
در بیســت و شــش تیر ماه در محل پژوهشــکده صنعت
نفــت تهــران برگــزار شــد و تمامــی کاندیداهــای نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان موفــق شــدند در لیســت
 ۶۶نفــره جهــت معرفــی بــه وزیــر قــرار بگیرنــد .نتایــج
انتخابــات بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
•دکتــر فرشــیدرضا حقیقــی بــا کســب  ٩٣رای حائــز
رتبــه دوم رشــته ترافیــک شــد.
•مهنــدس ســیف الــه علــی نیــا بــا کســب  ١۵٨رای
حائــز رتبــه دوم رشــته مکانیــک شــد.

نرم افزار اندروید
سازمان نظام مهندیس
ساخمتان مازندران

•مهنــدس محســن قربانــی بــا کســب
 ١١٠رای و مهنــدس تــورج نائیــج پــور
بــا کســب  ۶٨رای بــه ترتیــب حائــز رتبــه
هفتــم و نوزدهــم رشــته عمــران شــدند.
•مهنــدس مهــران فرصــت بــا کســب  ١٠١رای و
مهنــدس ســودابه مهــری بــا کســب  ٩١رای بــه
ترتیــب حائــز رتبــه هفتــم و نهــم رشــته معمــاری
شــدند.
همچنیــن دکتــر محمــد فیروزیــان خزانــه دار ســازمان
بــه عنــوان عضــو ناظــر هیــات رئیســه هیــات عمومــی
اجــاس فــوق برگزیــده شــدند.

سازمان در اینستاگرام
@Maz_Nezam

نوع
تسهیالت

تعداد
تسهیالت

مبلغ تسهیالت

قرض
الحسنه

498

29,675,000,000

تخصصی

758

454,700,000,000

انتخاب دو تن از مهندسین عضو سازمان،
آقایــان مهنــدس عبــاس صالــح زاده بــه عنــوان
شهردار قائم شهر و مهندس علی صیقل وازی
بــه عنــوان شــهردار محمودآبــاد مایــه مباهــات
جامعه مهندســی اســتان مازنــدران می باشــد.

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران انتخاب شدند

مرداد98

نشریـهداخلـیسـازمـاننظـام
مهندسی ساختمان استان مازندران

www.MazandNezam.org

صفحه 2

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان ،مجمع
عمومــی فــوق العــاده نوبــت دوم ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان اســتان مازندران
بعدازظهر دوشنبه  15بهمن ماه  ۹۷در سالن
هالل احمر ساری برگزار شد.
دستور کاراولمجمع ،گزارشریاستسازمان
جنــاب آقای فرشــیدرضا حقیقــی بوده که ایشــان بــه عنوان
چهاردهمیــن رئیس ســازمان بــه ایــراد ســخنرانی پرداخت.
فرشــیدرضا حقیقــی بــا اشــاره بــه اینکه در شــیوه نامــه جدید
نحــوه تشــکیل و اداره مجمــع عمومــی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان؛ بــه اجرایــی شــدن آن توجــه
نداشــته ،انتقــادات اصلــی را متوجــه نویســندگان این شــیوه
نامــه دانســته و اذعان داشــت :هیــات مدیــره در تغییر نحوه
رای گیــری ،زمــان رای گیری ،تغییر شــهر رای گیری و حتی
شــیوه احــراز و ...اختیــاری نــدارد و بــه ناچار بایــد این نقص
در شــیوه نامــه را بپذیــرد .نحــوه انتخابــات بازرســان توســط

خــود هیــات مدیره از دیگر انتقادات ریاســت ســازمان بود که
اظهــار امیــدواری نمــود در اصــاح قانــون نظــام مهندســی،
بازرســان بــا رای مســتقیم مهندســان انتخــاب شــوند.
بــا شــمارش  2807رای داخــل صندوقهــا،
نتایــج انتخابــات بــه شــرح زیــر اعــام مــی گــردد:
-1مجتبی کمالی با  1276رای (بازرس اصلی)
-2رامین فرشیدفر با  909رای (بازرس اصلی)
-3ذبیــح الــه تیمورزاده مقــری بــا  799رای (بــازرس اصلی)
-4شکراله بور با  664رای (بازرس علی البدل)

پرونده ویژه ارجاع نظارت
بحث ارجاع کار در مازندران؛ با برگزاری
انتخابات هیات مدیره و تشکیل هیأت
مدیره دوره هشتم ســازمان ،به عنوان
یکــی از برنامــه هــای اصلــی ایــن دوره
اعالم شد.
در بهمــن مــاه ســال  97بــا انتخــاب
آقــای مهنــدس مهران فرصــت بعنوان
رئیــس کارگروه پایــش و پیگیری نظام
ارجــاع نظــارت موضــوع ارجــاع نظــارت
شــکل عملیاتــی بــه خــود گرفتــه و بــا
تشکیل چندین جلسه متوالی با حضور
کارشناسان سازمان و چند تن از اعضاء؛

بــا بررســی کامل پرونــده ارجــاع نظارت
در دوره گذشــته و بــا نگاه اصــاح موارد
و مشــکالت موجــود تــاش گردیــد تا با
در نظــر گرفتن تمامی جوانب نــرم افزار
جامــع ارجــاع نظارت پــس از اصالحاتی
ً
مجدداعملیاتی گردد.
البته الزم بذکر اســت اردیبهشــت ســال
جــاری طــی ابالغیه شــورای مرکــزی در
خصــوص ارجــاع نظــارت کارگروهی در
محل شــورا تشــکیل گردید که سازمان
مازنــدران بعنوان یکــی از اعضاء حضور
مســتمر و تاثیرگــذاری در کارگــروه فــوق

ً
داشته که نهایتا منتج به تهیه نرم افزار
جامع کشوری گردید.
در هر صورت با تالش مضاعف کارگروه
مازنــدران و حمایــت هیــات مدیــره در
راســتای اجــرای قانــون و بخشــنامه
های ابالغی و با توجه به شعار اعضای
هیــات مدیــره در انتخابات ،ارجــاع کار
در مازنــدران آغاز بکار نمود و امیدواریم
بــا توجه به تعــداد باالی مهندســین در
مازندران این فرآیند گامی موثر در ایجاد
عدالت کاری بردارد.

راه اندازی سامانه ارجاع نظارت
ســامانه ارجــاع نظــارت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
مازنــدران جهت ورود به کارتابل و مشــاهده امتیاز اشــخاص
حقیقی و حقوقی از  98/5/15فعال گردید.
الزم بــه توضیح اســت اشــخاص پــس از ورود بــه کارتابل می
بایســت شــرایط آمــاده بــه کاری را مطالعــه نمــوده و پذیرش
نمایند تا در کارهای ارجاعی سازمان شرکت داده شوند.
راهنمای سیستم هوشمند ارجاع نظارت
نکات حائز اهمیت:
1 .1در امتیازات محاسبه شده کل کارکرد نظارت اشخاص

رونمایی از تمبر یاد بود
روز مهندس

بــه همــت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
مازنــدران بــرای نخســتین بــار از تمبــر یادبــود
روز مهندســی در سراســر اســتان مازنــدران
همزمــان بــا مراســم گرامیداشــت روز مهندســی
بــا حضــور مســئوالن شــهری و نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی رونمایــی شــد.
همچنیــن اســتاندار مازنــدران نیــز بــا حضــور
در جلســه هیــات مدیــره در محــل ســازمان،
همزمــان بــا روز مهندســی ضمــن گرامیداشــت
ایــن روز ،از تمبــر یادبــود رونمایــی نمــود.

حقیقی و حقوقی لحاظ گردیده و کارکرد طراحی تاثیری
در امتیازات ندارد.
2 .2کلیــه کارکردهــای نظارتــی مهندســان اعــم از عــادی،
اضافه بنا ،استحکام بنا ،روستایی و شهرک صنعتی در
امتیازات مهندسان تاثیر گذار است.
3 .3فرمول های امتیازات و پارامترهای آن ،با توجه به نیاز
استان و صالحدید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
استان قابل تغییر و بازنگری است و اطالع رسانی های
الزم انجام خواهد گرفت.

تشــکیل  55جلســه هیات رئیسه
ســازمان طی هشــت ماه گذشــته

هیاترئیسهسازماننظاممهندسیساختماناستان
مازندران از آغاز دوره جدید هیات مدیره طی برگزاری
 55جلســه بیــش از  400دســتور کار را بررســی نمــود.
حــذف مکاتبــات اداری میــان ســازمان و مهندســین
و ارجــاع نامــه هــا از طریــق کارتابــل مهندســین،
بازدیــد رئیــس ســازمان بــه صــورت ســرزده از دفاتــر و
همچنیــن برگــزاری نشســت هــای پرســش و پاســخ
بــا اعضــای هیــات رئیســه و مهندســین عضــو
شــهرهای مختلــف از جملــه فعالیــت هــای مهــم
هیــات رئیســه از دوره جــاری تاکنــون بــوده اســت.

حضور استاندارمازندران در
جلسه هیات مدیره سازمان
احمــد حســین زادگان :بــه اهمیــت کار مهندســان
واقــف و قائــل بــه توســعه خدمــات در نظــام
مهندســی ســاختمان مازنــدران هســتیم.
کاهــش تصدی گری دولت یکی از موضوعاتی اســت
کــه بــه شــدت پیگــر آن هســتم .تشــکلهایی مانند
نظام مهندســی که کارکردهای موفقی در این بخش
داشتند میتوانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند
و امیدواریــم کــه ایــن مجموعــه تجربیــات خویش را
در اختیــار برنامــه ریــزان و برنامــه ســازان قــرار دهند.
در طــرح پــروژه راه ســاحلی شــرق بــه غــرب مازندران
میتوانیــم از ظرفیــت نظــام مهندســی ســاختمان
اســتفاده کنیــم .بــا برنامهریــزی ســازمان بنــده
پیشــنهاد مینمایــم کــه مجموعــه وارد کار شــود.
احمد حســین زادگان بعنوان اولین اســتانداری که در
جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران
حاضر شــدند در پایان جلســه بر روی تمبر اختصاصی
سازمان نوشته ای را به یادبود نوشتند.

چارت اداری سازمان تکمیل شد

بابک یوسفی

رئیسادارهاداریومالی

میکائیل مهدوی

مدیرامور هماهنگی
رئیساداره کنترلنظارت

احمدرضا کتال

رئیسادارهخدماتمهندسی

زینب عالیپور

تشکیل کارگروه های مختلف زیر مجموعه هیأت مدیره سازمان
در آغاز فعالیت هیات مدیره دوره هشــتم ،بنا بر پیشنهاد رئیس
ســازمان و مصــوب جلســه هیــأت مدیــره ،مقرر شــد تــا به جهت
ســرعت در پیگیری و حصول نتیجه امور بر حســب الویت های
سازمان ،کارگروه هایی با مسئولیت اعضای هیأت مدیره تشکیل
گردد .در این راســتا به پیشــنهاد ریاست سازمان کارگروه هایی با
عناوین زیر تشــکیل و مطابــق برنامه زمانبندی نســبت به ارائه
گزارش نتایج اقدام نمایند.
کارگروه توسعه دولت الکترونیکی در سازمان:
این کارگروه به دو جنبه برون سازمانی ودرون سازمانی
الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری طی هفت جلسه پرداخته
که شامل موارد زیر خواهد بود:
در بعد برون سازمانی-1استقرار سامانه سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت امالک)
با نگاه ویژه به الکترونیکی شدن فرآیندهای سازمان نظام
مهندسیساختمانمازندران
 -2طراحی سامانه الزم جهت الکترونیکی شدن فرآیندهای
اداری خدمات مهندسی در کلیه رشته ها
 -3اتصال سازمان و دفاتر نمایندگی به ارگانهای دولتی از طریق
شبکه دولت یا پروتکل ECE
دربعد درون سازمانی -1تقویت سامانه های مجازی ارتباط سازمانی ،انجام خدمات
مهندسی و ...
کارگروه آزمایشگاه و مصالح ساختمانی:
کارگــروه فوق  16جلســه تشــکیل داده اســت .هدف از تشــکیل
کارگــروه اصــاح آییــن نامه هــای آزمایشــات بتــن ،ژئوتکنیک و
اجرایی نمودن آزمایشــات بتن بوده است .تدوین و اصالح آیین
نامه آزمایشــات بتن از جمله فعالیت های کارگروه بوده و جهت
بررسی و تصویب به جلسه هیأت مدیره ارسال گردید.
کارگروه روان سازی خدمات مهندسی:
کارگــروه فــوق  18جلســه برگزارنمــوده اســت .اصــاح و یکپارچــه
ســازی امور در زمینه خدمات مهندســی دفاتر و سازمان از اهداف
کارگروه فوق می باشد .فعالیت های انجام شده این کارگروه اخذ
نظرات و پیشنهادات از هیأت رئیسه دفاتر ،گروه های تخصصی
و اعضــای دفاتــر نمایندگی ،تهیه و تدوین چارت بررســی نقشــه
الکترونیک و بررسی فرم های موجود در دفاتر نمایندگی و سازمان
بوده است.
کارگروه ایمنی و حفاظت کار:
در طی  9جلســه در بازه زمانی ســه ماهه کلیات رعایت و افزایش
ایمنی در کارگاه های ســاختمانی تحت پوشــش نظام مهندسی
اســتان و الزامات استفاده از مسئول ایمنی ،تعیین حوزه فعالیت
و پرداخت حق الزحمه مورد بحث و بررســی قرار گرفت .کارگروه
فــوق بــا حضــور نماینــدگان راه وشهرســازی ،تعــاون کار ورفــاه
اجتماعــی ،تأمیــن اجتماعــی ،فنی و حرفــه ای ،بنیاد مســکن و
انجمــن صنفــی کارگران ســاختمانی به فعالیت پرداخته اســت.
کارگروه پایش و پیگیری نظام ارجاع کار:
این کارگروه هشت جلسه تشکیل داده که پس از بحث و بررسی
منجر به تهیه الگوریتم و شیوه نامه ارجاع نظارت کار شده است
و پــس از تصویــب در جلســات هیــأت مدیــره آمــاده بــکار گردید.
کارگروه بیمه تأمیناجتماعی:
کارگروه  5جلسه برگزار کرده و  2جلسه با نماینده های نمایندگان
مجلس شــورای اســامی و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی
و تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار نموده اســت .بررسی وضعیت
بیمه شــدگان بخشــنامه  670تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها و
پرداخــت یارانــه جهت بیمه تأمیــن اجتماعی مهندســان دارای
پروانــه اشــتغال ار برنامــه های کارگروه بوده اســت کــه به هیأت

مدیره ارســال شــده اســت و با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.
کارگروه پایش و اصالح نرم افزار نقشه برداری:
این کارگروه هفت جلسه تشکیل شده که به بررسی عملکرد نرم
افــزار موجود در فعالیتهای نقشــه بــرداری برای شناســایی نقاط
ضعف جهت ترمیم و مشخص نمودن نقاط قوت جهت استمرار
آن می پردازد .این کارگروه با دعوت از مهندســان نقشــه بردار با
تجربه در کنار مهندســین جوان و با انگیزه نقاط مختلف استان
جهت ارتقا نرم افزار با اولویت بر تقسیم کار درست پرداخته است.
کارگروه تعامل با نهادهای صنفی ،کانونها ،انجمن مجریان
و انبوه سازان:
این کارگروه تاکنون ســه جلســه با گروه هــای مختلف صنفی از
جمله کانون های مهندســین اســتان ،جمعی از اعضای انجمن
هــای مجریان سراســر اســتان و انبوهســازان برگزار نموده اســت.
برگزاری جلســات بیشتر جهت جلب همکاری نهادهای نامبرده
جهت اصالح امور اجرایی ســازمان و اســتفاده از ظرفيتهاي اين
نهادها ادامه دارد
کارگــروه شــفاف ســازی جلســات هیــأت مدیره:
ایــن کارگــروه با برگزاری  17جلســه با محوریت شــفاف ســازی و
دسترســی آزاد به اطالعات سازمان تشکیل جلسه داده که نظام
نامــه ای تدوین شــده اســت و به زودی در جلســه هیــأت مدیره
مطرح خواهد شد.
کارگروه صدور خدمات مهندسی:
تعداد جلسات10 :جلسهمطالعهوامکانسنجیشرایطوظرفیت کشورهایامارات،سوریه،عــراق ،آلمان و گرجســتان جهت صدور خدمات فنی ومهندســی
برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری کارگاه های آموزشــی منطبق باپارامترها و شــاخص های مورد نیاز در کشــورهای هدف (با ارائه
گواهینامهبینالمللی)
برنامــه ریزی جهت برگزاری همایش ملی "صدور خدمات فنیمهندسی" در سال جاری
برنامــه ریــزی جهــت شــرکت نماینــدگان ســازمان در نشســتعملیاتــی نمــودن حضــور شــرکت هــای حقوقــی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان در بازسازی عراق و سوریه با حضور مقامات
اتاق بازرگانی ایران و عراق و همچنین ایران و سوریه و دبیر ستاد
توســعه روابط اقتصادی ایران با ســوریه و عراق و مقامات وزارت
راه و شهرسازی در 29مرداد سال جاری
کارگروه روابط عمومی و رسانه:
دو جلسه کارگروه فوق برگزار شده است .هدف اصلی این کارگروه
پیشــنهاد سیاست های سازمان در زمینه روابط عمومی و رسانه
به ریاســت ســازمان بــوده که شــاهد روابط عمومی نظــام مند با
رویکرد جدید باشیم .در این جلسات برنامه های پیشنهادی هر
یک از اعضا به بحث و بررسی گذاشته می شود.
کارگروه اتباع خارجی:
کارگــروه فــوق دو جلســه برگــزار نمــوده اســت .عــدم بکارگیــری
نیروهــای کار غیــر مجــاز ،تهیــه و تدویــن برنامــه ســاماندهی
نیروهای کار بر اساس کارت مهارت و استفاده از شناسنامه فنی
و ملکی توســط شــهرداری های استان در زمان صدور پایان کار از
فعالیتهای این کارگروه محسوب می شود.
کارگروه قضایی پروژه های فاقد پروانه:
تعداد جلسات برگزار شده از نیمه دوم سال  97تا کنون  4جلسه
بوده است که موضوع جلسات بررسی چگونگی برخورد قضایی
با تخلفات اعم از مسئوالن و یا کارمندان ذیربط در مراجع صدور
پروانــه ،پایانکار ،تفکیــک آپارتمان و همچنین مهندســان ارائه
دهنده خدمات مهندسی می باشد .کارگروه متشکل از دادستان

مرکز اســتان ،نماینده اداره کل بازرسی استان ،نماینده اداره کل
راه و شهرسازی استان ،ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان
و نماینــده هیــات مدیره (خزانــه دار) رئیــس اداره کنترل نظارت
استان ،نماینده مهندسین ذیصالح ،دبیر کارگروه می باشد.
کارگروه بازنگری خدمات مهندسی:
ایــن کارگــروه از اعضــای هیأت مدیره تشــکیل شــده و هدف آن
آســیب شناســی ضوابط در بخش خدمات مهندســی و بازنگری
آن است و تاکنون هفت جلسه برگزار شده است .دستور اول این
کارگروه بازنگری شــرایط عمومی قرارداد نظارت است که بزودی
جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه می گردد.
کارگروه احراز سکونت:
تعداد جلسات تشکیل شده  4جلسه و اهداف این کارگروه بررسی
عدم حضور اعضا و خدمات مهندســی که توســط این افراد ارائه
می گردد می باشد .اجرایی نمودن نرم افزار احراز سکونت یا ثبت
اثر انگشــت هم زمان با سیستم هوشــمند ارجاع نظارت ،اجرای
دقیــق دســتورالعمل ابالغــی وزارت راه و شهرســازی در خصوص
نحــوه احراز ســکونت و اســتعالم از مراجع بیمه گــزار در خصوص
مهندسین مجری از اقدامات کارگروه فوق بوده است.
کارگروه ترویج و پایش اصول اخالق حرفه ای:
تشکیل کارگروه ترویج و پایش اصول اخالق حرفه ای با ترکیب
مدیران ادواری سازمان از تاریخ  95/9/7کار خود را آغاز و تا تاریخ
98/5/1به تعداد  54جلســه برگزار نمودند که ســه جلســه آن در
سال  98برگزار گردید.
تکثیــر کتابچــه ای در قطــع جیبــی حــاوی مفــاد اصــول اخــاق
حرفــه ای و نظامنامــه مربوطــه و تحویــل و ابــاغ آن بــه کلیــه
مهندســین اســتان در زمــان ثبــت نــام اعضــاء جدیــد ،تمدیــد
پروانــه اشــتغال ،صــدور پروانــه اشــتغال و برگــزاری همایــش ها
و ســمینارها .نحــوه ارجــاع کار کارشناســی بــه کارشناســان ماده
 27و برگــزاری همایشــی تحــت عنــوان مســئولیت اجتماعــی
و اخــاق حرفــه ای از جملــه فعالیــت هــای کارگــروه اســت.

خبــر
انتخاب اعضای کمیته آموزش وترویج سازمان
در بیســت و ســومین جلســه هیــات مدیــره ســازمان
آقایــان دکتــر علیرضــا میــرزاگل تبــار ،غالمرضــا رضــوی،
محمدرضــا حــق جــو ،یاســر رســتمیان و مهنــدس
بهــروز درویــش متولــی بــه مــدت ســه ســال بــه عنــوان
اعضــای کمیتــه آمــوزش و ترویــج انتخــاب شــدند.
همچنیــن دکتــر احمدرضــا گــران بــه عنــوان نماینــده
هیــات مدیــره بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــد.

خبــر
برگزاری دوره های آموزشی کارکنان سازمان
هیــات مدیــره ســازمان در راســتای سیاســت ارتقــای
ســطح ارائــه خدمــات بــه مهندســان عضــو اقــدام
بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی هــوش هیجانــی،
تکریــم مــردم و رضایــت اربــاب رجــوع ،گــزارش نویســی
در امــور اداری ،حقــوق اداری و مدیریــت منابــع
بــرای کارکنــان ســتاد و دفاتــر ســازمان نمــوده اســت.

مرداد98

ریاست سازمان
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هیات مدیره
نشریـهداخلـیسـازمـاننظـام
مهندسی ساختمان استان مازندران

بــا قدردانــی از زحمــات چندیــن ســاله مهنــدس حســینعلی یحیــی آبــادی
در بیســت و دومیــن جلســه هیــات مدیــره ســازمان ،مهنــدس ســیدبابک
یوســفی بــه عنــوان مدیــر امــور هماهنگــی ســازمان منصــوب شــد.
همچنین بر اســاس چارت سازمانی ســه اداره اداری و مالی ،کنترل نظارت و خدمات
مهندسی در سازمان مشغول به فعالیت می باشند .از این رو طی حکمی از سوی دکتر
فرشــیدرضا حقیقی رئیس ســازمان ،میکائیل مهدوی به عنوان رئیــس اداره اداری و
مالی ،مهندس احمدرضا کتال به عنوان رئیس اداره کنترل نظارت و مهندس زینب
عالی پور بعنوان رئیس اداره خدمات مهندســی این ســازمان منصوب شــدند .رئیس
ســازمان در این حکم ابراز امیدواری کرده اســت که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و
اهداف سازمان در انجام وظایف محوله موفق باشند.

مجمع عمومی

صفحه 3

فعالیت های نیکوکارانه (سیل فروردین )98
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نشریـهداخلـیسـازمـاننظـام
مهندسی ساختمان استان مازندران
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صفحه 4

شنـاسنـامـه

خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران  -مرداد  4 98صفحه
مجری :واحد روابط عمومی سازمان | امور اجرائی :نوید قصابکالئی | سرویس عکس :سیدعلی باقری | امور خبری :کارگروه روابط عمومی و رسانه
|گرافیک و صفحه آرائی:حسین عرب خزائلی || (011) 33393001 | (011) 33393713 |20009584 | Maz_Nezam| www.MazandNezam.org

با همکاری و مشارکت ویژه مهندسان نیکوکار سازمان با شعار «ما متفاوتیم چون مهندسیم»
کمک های مالی در قالب کاال (به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال از ســوی مهندســان عضو
و بیش از سیصد میلیون ریال از سوی هیئت مدیره ،هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی و کارکنان
ســازمان) بــه صــورت مســتقیم و همــراه با رایزنی ریاســت ســازمان نظــام مهندســی مازندران
دکتر  حقیقی با رییس سازمان نظام مهندسی استان گلستان و مهندس قاسمی رئیس شورای
شهر آق قال  در اختیار مردم سیل زده قرار گرفت .بخشی از تصمیمات در روند کمک رسانی به
صورت زیر بوده است:
1 .1راه اندازی ســامانه پیامکی و ارســال برای مهندســین جهت اعالم پشــتیبانی مالی آنان
از ســیل زدگان ،از طریق مبالغ مشــخص شــده ( ده هزار تومان ،پنجاه هزار تومان ،صد
هزار تومان) در کارتابل عضویت مهندسان
2 .2اختصاص یک روز از حق الجلســه اعضای هیئت مدیره ،اعضای هیئت رئیســه دفاتر
نمایندگی سازمان و یک روز حقوق کارکنان ستادی سازمان برای مشارکت در کمک به
مردم سیل زده شرق استان مازندران و گلستان
 3 .اطــاع رســانی تصویــری و پیامکــی جهت جلــب حمایت و مشــارکت مهندســین عضو
سازمان در راستای ارائه خدمات مهندسی به زلزله زدگان ،رئیس سازمان طی نامه ای به
روسای دفاتر نمایندگی قائمشهر ،ساری ،نکا و سرپرست دفتر نمایندگی سوادکوه ،نحوه
ارائه خدمات مهندسی به پروژه های سیل زده شهرستان های سیمرغ ،میاندرود ،نکا
و سوادکوه را ابالغ نمود.
دکتر فرشیدرضا حقیقی در این نامه با اعالم اینکه پروژه های معرفی شده از طرف بنیاد مسکن
حداکثر تا سقف  120متر مربع خدمات مهندسی رایگان تعلق می گیرد و برای این پروژه ها ارائه
خدمات طراحی و نظارت عمران و معماری الزامی است.
از این رو در دیدار نوروزی رئیس و هیأت رئیســه ســازمان با مدیر کل راه و شهرســازی اســتان،
مهنــدس ســید محمــد نظــری از مدیریــت اصولــی و بــه موقــع هیــأت مدیــره ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان در ارائــه کمــک هــای مالــی و کاالیــی بــه ســیل زدگان قدردانــی نمــود.

شفاف سازی عملکرد مهندسان در وب سایت سازمان

بــا حمایــت اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مازنــدران،
بــه منظــور رعایــت شــفافیت ســازمانی ،عملکــرد مهندســان عضــو در پــروژه هــای
گــروه «ج و د» در ســایت ســازمان درج گردیــد .ضمــن نویــد ادامــه داشــتن ایــن
مســیر بــا حمایــت هــای واصلــه ،نــکات ذیــل در ایــن خصــوص قابــل توجــه اســت:
-1این لیست امکان تغییرات و به روزرسانی دارد؛ با توجه به اینکه در لیست فوق پروژه¬های
موقــت نیــز وجود دارد و به روزرســانی نیز انجام می گیرد ،ممکن اســت تغییراتــی در آن ایجاد
ً
شــود .لــذا قابل اســتناد بــرای مراجــع و نهادهای دیگــر نبوده و صرفــا جهت اطالع می باشــد.
-2پــروژه هایــی کــه روزهــای پایانــی ســال در عملکــرد مهندســان (حقیقــی و
ً
حقوقــی) ثبــت شــده لزومــا مربــوط بــه همــان تاریــخ نمــی باشــد و ممکــن اســت
بــه دلیــل انجــام مراحــل اداری توســط مالــک در آن تاریــخ ثبــت شــده باشــد.
-3ســازمان موظــف به رعایت ظرفیت و صالحیت در حــدود قانون ،مصوبات هیات مدیره و
هیاتچهارنفرهاست.بنابراینتمامفعالیتهادرحدودقانونیصالحیتوظرفیتبودهاست.
-4در برخــی پــروژه ها به علت متراژ کل زیاد ،چند مهندس یا شــرکت ارائه خدمات مهندســی
نموده اند که بخشی از متراژ کل در مسئولیت ایشان بوده و کسر ظرفیت گردیده است.

پیگیری ساخت و ساز های غیر مجازبا معاون دادستانی
معــاون دادســتان اســتان بــا رئیــس و هیأت
رئیســه ســازمان دیــدار داشــته و در خصوص
ساخت و ساز غیر مجاز به بحث و تبادل نظر
پرداختند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی در این دیــدار که
آقــای داودی رئیــس اداره ثبــت ســاری و
مهندس ایزدپناه رئیس دفتر نمایندگی نظام
مهندســی ســاری نیــز حضــور داشــتند ،آقای
محمدزاده با اشاره به ضرورت رعایت قانون
و مقــررات در ســاخت و ســازهای مختلــف
شــهری گفــت :برخــورد قاطعانــه و جــدی با
متخلفیــن ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز از
اولویت جدی دستگاه قضایی استان است.
رئیــس ســازمان بــا اشــاره به فرهنگ ســازی

رعایــت مقررات ملی ســاختمان و اســتفاده از
خدمــات مهندســی خاطــر نشــان کــرد :امروز
ســازمان و جامعــه مهندســی مــی بایســت با
رعایت مقررات ،تأثیر ساختمان مهندسی ساز
را به آحاد جامعه نمایان سازد.
همچنیــن دکتــر فیروزیان خزانه دار ســازمان
اظهــار امیــدواری داشــت کــه بــا همــکاری
نزدیــک با دســتگاه قضــا ،گام هــای خوب و
موثری در راســتای اجرای کامل مقررات ملی
ساختمان برداشته شود.
در پایــان مقرر گردید که کمیتــه ای از جانب
طرفیــن تشــکیل شــده و بــا همــکاری دیگــر
نهادهــای نظارتــی بر حفــظ منافــع و رعایت
حقوقبیتالمالدرساختوسازهاتالش کند.

اطالعیه
ارائه خدمات رفاهی سازمان به مهندسان

به گزارش روابط عمومی سازمان در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم سازمان ،با
پیگیری های ریاست سازمان و دفاتر نمایندگی تفاهم نامه هایی با مجموعه های زیر جهت ارائه
تسهیالت و تخفیفات مناسب منعقد شده است.
نام مجموعه

رسته فعالیت

آدرس

درصد تخفیف

میزبان

اقامتی  -پذیرایی

بابلسر

10 – 30

آویشن

پوشاک

ساری  -قائمشهر

12

شهرک توریستی نمک آبرود

تفریحی

نمک آبرود

20 – 40

کاسپین

رستوران

نور

15

آقای ماهیچه

رستوران

بابلسر

20

مر غ سوخاری ایرانیان

رستوران

بابلسر

15

کلینیک آراد

پزشکی  -زیبایی

بابلسر

10 – 15

کلینیک صدف

دندانپزشکی

بابلسر

10 – 20

هوشمند ساز پاسارگاد

فنی

بابلسر

10

بانک صادرات

صندوق امانات

ساری

10

ایکاروس

دکوراسیون داخلی

ساری

5 – 10

آپارتمان دلمون

اقامتی

رامسر

37

آیالر

رستوران

نمک آبرود

12

اطالعیه
آغاز ساماندهی مهندسین فاقد پروانه
به اطالع می رساند جهت ثبت سرپرست کارگاه ،مهندسین متقاضی می بایست فرم خود
اظهاریرا کهدرصفحهمهندسودرقسمتفرمخوداظهاریقرارداردتکمیلوازطریقنرمافزار
بهدفترنمایندگیارسالنمایندتابعدازتاییدتوسط کارشناسدفتر،ناممهندسثبت گردد.
ضمنــا الزم بــه یــادآوری اســت سرپرســت کارگاه نبایــد دارای شــغل موظــف باشــد
لــذا تنهــا مهندســینی کــه بــه صــورت خویــش فرمــا و یــا توســط ســازمان بیمــه
هســتند مــی تواننــد بــه عنــوان سرپرســت بــا رعایــت صالحیــت ،فعالیــت نماینــد.

خبرویژه
راه اندازی گروه پایش عملکرد دفاتر نمایندگی
به منظور ایجاد وحدت رویه و یکســان ســازی ارائه خدمات مهندســی در ســطح اســتان
بــا تشــکیل گــروه پایــش تعــداد  ۱۲بازدیــد دوره ای از دفاتــر نمایندگــی اســتان مازنــدران
انجــام پذیرفتــه و در ایــن بازدیدها عملکــرد دفاتر در بخش های کنترل نظارت ،بررســی
نقشــه ،ژئوتکنیک ،بتن ،تاسیســات ،خدمات مهندســی و مالی مورد بررســی قرار گرفت.

