
  ي انتظامي شورايرأ
  

  

  

كـانون مهندسـين     شـكايت  موضـوع  در جلسه شوراي انتظامي استان مازنـدران       91/62 پرونده شماره  18/10/91 اريخت

طرح ، پس از بررسي اوراق پرونده و شور الزم بشرح ذيل مبـادرت بـه انـشاء        م مشاوربشرح ذيل  ينمهندسبطرفيت   شهرستان نور 
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   :گردش كار 
 عضو از 500ه اين كانون با داشتن  اعالم داشته ك26/7/91- 91/189كانون مهندسين شهرستان نور به موجب گزارش    

با اعالم تخلفات آشكار از مهندسين مشاور خارج از استان و حوزه در غالب طراحي و نظارت و جامعه مهندسين شهرستان نور 

  اجراء بلحاظ عدم ثبت پروژه در نرم افراز سازمان نظام مهندسي استان مازندران و تخلف مرجع صدور پروانه 

مبني بر صدور پروانه مجتمع تفريحي توريستي بهدشت چمستان به متراژ بيش از يك ) ستان مازندران اسازمان همياري(

 نظارت و اجراي – سال شهرستان نور و عدم استفاه از مهندسان داراي صالحيت طراحي 5ميليون مترمربع بنا معادل نقشه هاي 

را تضييع ودرخواست رسيدگي دارند و در ادامه در تشريح استان مازندران و شهرستان نور حق مهندسان بومي شهرستان نور 

 صدور پروانه نهادهائي مربوطه ونظارت و طراحي و اجراي پروژه هاي مربوط توسط م داشته با توجه به اينكه مراجعمسئله اعال

پس از مهر نظام مهندسي ساختمان كه داراي صالحيت تعريف شده قانوني هستند تهيه شده و مهندسان ذيصالح سازمان 

وليكن . وامضاء از سهميه آنان در نظام مهندسي ساختمان كسر گردد و عوارضات و ماليات و سهم بيمه از اين طريق وصول گردد

پروژه هاي ذيل با دورزدن سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران و بدون ثبت نقشه ها در سازمان منجر به صدور پروانه و يا 

  :نظام مهندسي ثبت نگرديده است كه اسامي پروژه هاي اعالم شده عبارتند از ر سازمان اضافه بناي مجددشان د

به متراژ بيش از يك ) بهدشت چمستان ( توريستي شهر چمستان روستاي خطيب كال – پروژه مجتمع تفريحي -1

)  احداثي ياضافه بناي (2 پروژه نارنجستان -2  به متراژ فوق.....................................................ميليون مترمربع با كارفرمائي شركت 

 پروژه تفريحي توريستي دشت نور افراسياب كالي - 5پروژه مجتمع تفريحي بانك ملت  -4 پروژه هتل آپارتمان شايگان -3

  .چمستان 

دسي از كانال نظام مهندسي عبور كند كه با توجه به  قانون نظام مهن33كه كليه پروژه ها مي بايستي در اجراي ماده 

كه نظارت پروژه توسط شركت مهندسين مشاور ) بهدشت چمستان (پروانه صادر شده يكي از پروژه هاي اشاره شده 

و  صالحيت آنرا نداشته ...................................................................... انجام شده كه شركت مشابهي .....................................................

 عضو داراي صالحيت بوده اند كه هيچ سهمي از پروژه مذكور نداشته و بعضاً مهندسيني كه از 500مهندسين حوزه نور به تعداد 

 و درخواست حقوقي دخيل بودهكارمند دستگاههاي اجرائي مي باشد و با تشكيل و ثبت شركتهاي مشاور و طراحي و نظارت 

برنامه تعقيب آنان را دارد كه پس از وصول شكايت بدواً جهت احراز هويت شركتهاي مهندسين مشاور كه سهميه از سازمان 

مهندسي بوده اند از جامعه مهندسين مشاور استان استعالم كه پاسخ واصله حاكي از يك داشته و چنانچه عضو سازمان نظام 

و مديرعامل از اعضاء كه رئيس هيئت مديره  در استان مازندران مي باشند .......................................شركت بنام مهندسين مشاور 

نبوده و ضمن استعالم واصله از سازمان نظام سازمان نبوده و بقيه شركت هاي مهندسين مشاور طراح عضو استان مازندران 

  مهندسي ساختمان استان تهران 
  

  عضو شورا             عضو شورا                     نايب رئيس شورا                    رئيس شورا          عضو حقوقدان شورا   

 افرازه  قنبرعلي             محمود حسن پور                     عليرضا خوئي                       حسين صالحي               محمدعلي كريمي مله     

  سازمان نظام مهندسي ساختمان 

  استان مازندران

 

  ...……………: تاريخ 

  …………… :شماره 
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 شركت مهندسين مشاور طراح در پروژه 7ضويت مديران عامل چهار شركت مهندسين مشاور فوق الذكر از حاكي از ع

  .مازندران داللت دارد بهدشت چمستان به ميزان يك ميليون مترمربع مندرج در پروانه صادره از سوي سازمان همياري 

 ، مديران عامل آنها به اسامي ............................................................كه پس از دعوت از چهار شركت مهندسين مشاور 

 11/10/91 طي اليحه مشترك مورخ ................................................................................................................................. ينآقايان مهندس

  مشاور در چارچوب مستان نور اين مهندسان درخصوص طرح مجموعه تفريحي توريستي چ. دفاعاً اعالم داشته اند 

 توسط سازمان برنامه 4/4/75 ه مورخ 14898ت /24525 كه به شماره 23/3/75مهندسي كشور مصوب  –نظام نامه هاي فني 

ابالغ شده است و همچنين مطابق با آئين نامه خريد خدمات مشاوره كه طي بخشنامه و بودجه به تمامي دستگاههاي اجرائي 

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به تمامي دستگاههاي اجرائي 10/10/88- 42986ت/193542شماره 

برگه ي حقوقي سازمان نظام مهندسي  صرفاً به ارائه خدمات مهندسي مشاور اكتفا كرده ومطلقاٌ از سهميه كشور ابالغ شده است

نقشه هاي مربوطه و صدور پروانه ساختماني ندارند و در  بعداز تحويل خود استفاده نكرده اند و هيچگونه اطالعي از مراحل

شاهد است و رأساً با كارفرماي مذكور پيگيري  نهايت اعالم داشته كه نقشه ها و مدارك در اختيار كارفرماي مربوطه شركت

  .گردد

و بخشنامه هاي مورد ورالعمل پس از وصول دفاعيات و با مالحظه استنادات مورد دفاعيه مالحظه مي گردد كلبه دست

مربوط استناد همگي در ارتباط با كارهاي دولتي و زير نظر سازمان برنامه و بودجه سابق و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري 

   ندارد و جهت طراحي ي هيچ ارتباطي به امور سازمانها و نهادها و مؤسسات حقوقي خصوصوبه كارهاي عمراني دولتي است 

و يا از مهندسين عضو نظام مهندسي استان هاي مذكور ضرورتاً مي بايستي از سازمان استان مجوز دريافت مي شد پروژه 

مازندران كه داراي صالحيت و ظرفيت كافي بوده اند استفاده مي شد كه شركتهاي مهندسين مشاور مذكور اوالً رعايت مقررات 

و صالحيت آنان محدود به حوزه جعرافيائي استان تهران مي باشد و فاقد ظرفيت مذكور را ننموده اند و ثانياً عضو استان تهران 

   .تا حد يك ميليون مترمربع بوده اند كه پس از بررسي و اظهار نظر اعضاء بشرح ذيل مبادرت به اصدار رأي مي نمايد 
  

   :أي شورا ر
دسين مشاور ارائه دهنده خدمات كانون مهندسين شهرستان نور از مهندسين و شركتهاي مهنبا بررسي شكايت 

 توريستي بهدشت چمستان نور –مهندسي در زمينه طراحي و نظارت و اجراء به ميزان يك ميليون مترمربع در پروژه تفريحي 

به عدم صالحيت و ظرفيت و عدم ثبت پروژه در نرم افزار سازمان نظام مهندسي استان مازندران و باتوجه به دفاعيات مهندسين 

مذكور كه داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مي باشند و مبادرت به ارائه خدمات مشاور 

در ارائه خدمات مشاوره و طراحي استناد مهندسي بدون مجوز از سازمان استان مازندران نموده و اينكه مهندسين مشاور مذكور 

 سازمان برنامه و 14898ت /24525 و 1/10/88-ك42989ه سابق و بخشنامه هاي به پروانه صادره از سازمان برنامه و بودج

هاي حاكم بر طرحهاي عمراني و استفاده راهبردي رياست جمهور نموده اند در حاليكه اين ضوابط معاونت برنامه ريزي و نظارت 

ختماني صادره از سوي سازمان همياري  است اما با توجه به پروانه سا1366اجرائي موضوع قانون محاسبات عمومي مصوب سال 

ژه ياد شده دولتي يا وابسته به پرو........................................ بنام شركت 21/12/89-4876هاي شهرداري استان مازندران به شماره 

دولت محسوب نمي شود و از آنجائيكه شركتهاي مهندسين مشاور ياد شده داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي 

  ان استان تهران بودند ولي خدمات طراحي شان بدون رعايت ضوابط تشريفات مربوطه به نظام مهندسي استان مازندران ساختم

  

  عضو شورا             عضو شورا                     نايب رئيس شورا                    رئيس شورا          عضو حقوقدان شورا   

 افرازه  قنبرعلي             محمود حسن پور                     عليرضا خوئي                       حسين صالحي               محمدعلي كريمي مله     

  سازمان نظام مهندسي ساختمان 

  استان مازندران

 

  ...……………: تاريخ 

  …………… :شماره 
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ارد طرح را در اختيار كارفرما قرار داده اند و ارتباطي به آنها ندو بي آنكه ظرفيت الزم را داشته باشند ارائه گرديد و عذر اينكه 

آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي ساختمان و شيوه نامه تعيين حدود  11 ماده 4مسموع نيست زيرا اوالً برابر تبصره 

  پروانه از سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف به رعايت ضوابطصالحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي با وصف دارا بودن 

براي پروژه اي خارج از طرح عمراني نبودند ، ثانياً ) از هر قبيل ( ارائه خدمات مهندسي ياد شده بودند به عبارتي مجاز به 

مشخصات اين شركتها در پروانه ساختماني صادره درج شده وبدين ترتيب با آگاهي كامل از اينكه براي پروژه اي در استان 

ام مهندسي ساختمان مسئوليت پاسخگويي ارائه خدمات  آئين نامه نظ16مازندران ارائه خدمات مي كنند ، ثالثاً برابر ماده 

 شركت مهندسين مشاور به اسامي فوق 4مهندسي با اعضاي سازمان است نه كارفرما ، بنا به مراتب با رد دفاعيات آنان تخلفات 

    :ور حكم بر محكوميت هر يك از مهندسين مشا91 ذ ماده –الذكر از سوي اين شورا محرز و مستنداً به بندهاي ژ 

 به دو سال 90 ماده 4 به مجازات درجه ................................- 4..................................- 3............................- 2.................................-1

  .پرونده در مورد ساير مهندسين مشاور مفتوح است . اشتغال صادر و اعالم مي گردد محروميت از پروانه 

  

  
بديهي است قبول . أي صادره ظرف يكماه از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي مي باشد ر

شهيد  بانك مسكن شعبه 14000000480 ريال به حساب شماره 000/000/2درخواست تجديدنظر منوط به پرداخت مبلغ 

  )9/11/91ب  (.و ارائه فيش مربوطه مي باشد 1164كد خدامي 
  

  

  

  

  

  
 

  عضو شورا             عضو شورا                     نايب رئيس شورا                    رئيس شورا          عضو حقوقدان شورا   

                        عليرضا خوئي                     محمود حسن پور             قنبرعلي افرازه ي مله                 حسين صالحي يم  محمدعلي كر

 

 

  ...……………: تاريخ 

  …………… :شماره 

  سازمان نظام مهندسي ساختمان 

  استان مازندران


