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رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

نظام مهندسی ساختمان قم
در موضوعات مرتبط با سازمان به شدت تاثیرگذار است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
گفت :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قــم در تــمــامــی مــوضــوعــات و مــســائــل مــرتـبــط بــا نظام
مهندسی مشارکت فعال دارد و به شدت تاثیرگذار است.

بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان قم ،مهندس احمد خرم ،در جلسه
هــیــات مــدیــره ســازمــان نــظــام مهندسی ساختمان
استان قم با تقدیر از تالشهای اعضای هیات مدیره
ایــن سازمان اظهار داشــت :سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم در تمامی موضوعات و مسائل
مرتبط با نظام مهندسی مشارکت فعال دارد و به شدت
تاثیرگذار است که داشتن این روحیه جای تقدیر دارد.
وحــدت خوبی در بین اعضای هیات مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان قم برقرار است
رییس ســازمــان نظام مهندسی ساختمان کشور با
بیان اینکه وحدت خوبی در بین اعضای هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برقرار
است افزود :اختالفات برای یک تشکل حرفه ای سمی
مهلک اســت و نباید از چهارچوب قــانــون و معیارها
خارج شد که این امر فاجعه به شمار میرود و موجب
میشود موضوعات اصلی سازمان به حاشیه بــرود و
فراموش شود.
وی عــنــوان داش ــت :جایگاه هــر یــک از ســازمــان نظام
مهندسی ساختمان استانها بسیار مهم و دارای
اهمیت باالیی اســت به گونه ای که در قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یک رکن در نظر

گرفته شده است.

نباید از اجرای قانون عقب بمانیم
مهندس خرم ،تا کید کرد :باید از نظام طرح و برنامه در
راستای اجرای وظایف و اختیارات و همچنین پیشبرد
اهدافسازمان استفاده کردونبایداز اجرایقانونعقب
بمانیم و باید به این موضوع هم اشاره کرد که در برخی
موارد گاهی تا  90درصد از اجرای قانون عقب هستیم.
ریــیــس ســازمــان نــظــام مهندسی ســاخــتــمــان کشور
گــفــت :چ ــالــشه ــای و آس ــیــبه ــای س ــازم ــان نــظــام
مهندسی ساختمان در سطح هر یک از استانها و
کشور میبایست شناسایی شود و با بهره گیری از نظر
مشاوران و متخصصان امر برای مرتفع شدن آنان باید
اقدام کرد که در این راستا در شورای مرکزی  24آسیب
و  12برنامه و طرح و همچنین  60پروژه تهیه و تنظیم
شده که به زودی اطالع رسانی میشود.

نظارت بر روی ارکان سازمانها در این دوره
در دستور کار قرار دارد
وی بــا بــرشــمــردن ارکـ ــان س ــازم ــان نــظــام مهندسی
ساختمان عنوان کرد:نظارت بر روی ارکان سازمانها
در این دوره در دستور کار قــرار دارد چرا که معتقدیم
ارکــان سازمان در قبال وظایفی که در قانون بر عهده
دارن ــد میبایست نــظــارت شــونــد و بــه همین منظور
دبیرخانه ای در شــورای مرکزی دایر شده و سفرهای
استانی نیز در همین راستا است.

مهندس خرم ،بیان داشت :امیدواریم در این جایگاه
در راســتــای منافع م ــردم قــدمهــای مثبتی بــرداریــم
و تــمــامــی اق ــدام ــات و بــه خــدمــت گــرفــتــن تجربیات
میبایست در این جهت باشد.

دو هزار نفر ساعت جلسات
کمیسیونهای تخصصی و کارشناسی
نظام مهندسی قم در سال 99
مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم ،در این جلسه با ارائــه گزارشی
از فعالیتهای ایــن ســازمــان اظــهــار داش ــت :توزیع
عادالنه درآمد و کنترل نرم افزاری موضوع از سالهای
گذشته همواره در دستور کار سازمان نظام مهندسی
ساختمان قم قرار دارد.
مقومی بیان داشــت :در سال  ،99دو هــزار نفر ساعت
جــلــســات کــمــیــســیــونهــای تخصصی و کــارشــنــاســی
داشتهایم و سند راهبردی سازمان نیز در ابتدای دوره
ششم هیات مدیره در  ۴سرفصل تهیه و تدوین شده
و تمامی نظام نامههای شــورای مرکزی نیز به صورت
کامل در استان اجرایی شده است.

 45هزار نفر ساعت برنامههای مختلف
آموزشی در سال 99
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم،
با اشــاره به اجــرای برنامههای آموزشی بــرای اعضای
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سازمان ابــراز داشــت :در ســال 98بیش از  90هــزار نفر
ساعت و در  9ماهه ابتدایی سال  99نیز  45هــزار نفر
ساعت برنامههای مختلف آمــوزشــی به رغــم شرایط
ناشی از کرونا و بیشتر به صورت مجازی برای رشتههای
مختلف مهندسی داشتیم.
وی گفت :در حــال حاضر در تمامی مناطق استان و
در تمامی صالحیتها ،خدمات از سوی سازمان ارائه
میشود و در سال  98یک میلیون و  500هزار متر مربع و
در  9ماهه ابتدایی سال  99نیز همین متراژ کار در زمینه
طراحی و نظارت داشته ایم.

مهندس خرم در بازدید از مجموعه خانه مهندس

مجم ــوعه خــانه مهن ـ ــدس در قم
الگویی برای کشور است

صدور ساالنه هزار شناسنامه فنی و ملکی
در نظام مهندسی قم
وی افزود :تمامی نقشهها در رشتههای هفتگانه کنترل
و از سال  83نیز شناسنامه فنی و ملکی بــرای تمامی
ساختمانها صادر میشود و هر سال هزار شناسنامه
فنی و ملکی به مالکان ارائه میشود.
مقومی ادامــه داد :با توافقی که در هیئت چهارنفره
استان داشتهایم تعرفه خدمات مهندسی هر سال ،در
پایان سال قبل مورد تصویب قرار میگیرد و در ابتدای
سال بعد اجرایی میشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،با
اشاره به برخی از برنامههای رفاهی به اعضای سازمان بیان
داشت :از ابتدای سال  98تا پایان مهرماه  99بیش از 34
میلیاردو 600میلیونتومانانواعتسهیالتبانکیدر اختیار
اعضای سازمان قرار گرفت و در حوزه خدمات بیمه ای نیز
انــواع بیمه شامل بیمه مسئولیت مدنی ،بیمه تکمیلی،
بیمه جامع ساخت ،بیمه بی نام ،بیمه مسئولیت خدمات
گاز و مجریان ذیصالح به اعضا ارائه میشود.
وی عنوان داشــت :در سالهای اخیر و در ارزیابیهای
وزارت راه و ش ـهــرســازی ،ســازمــان نــظــام مهندسی
ســاخ ـتــمــان اســتــان قــم بــه عــنــوان س ــازم ــان بــرتــر در
زمینه رعایت مقررات ملی در بين استانهای كشور
و همچنین بــه عــنــوان اســتــان بــرتــر در عــرصــه صــدور
شناسنامه فنی و ملکی معرفی شد.

اجرایطرحرتبهبندی کارگرانساختمانیدر قم
مقومی با اشــاره به اجــرای طــرح رتبه بندی کارگران
ساختمانی در قم بیان داشت :تفاهم نامه سه جانبه
ای بین سازمان ،اداره کل راه و شهرسازی و انجمن
صنفی کارگران ساختمانی در این زمینه منعقد شد و
در گام اول حدود  600نفر از برقکاران پس از گذراندن
دورههای آموزشی رتبه بندی شدند و آرماتوربندها نیز
در آینده ای نزدیک رتبه بندی خواهند شد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم،
با اشاره به ارائه خدمات غیر حضوری از سوی سازمان
افــزود :با شیوع ویــروس کرونا و به منظور جلوگیری از
گسترش ایــن وی ــروس ،خــدمــات ســازمــان بــه صــورت
الکترونیکی و غیر حضوری ارائه میشود و هم ا کنون نیز
دفاتر پیش خوان دولت درخواستهای مالکان را ثبت
میکنند و این امکان برای شهروندان نیز فراهم است
تا بدون آنکه به دفاتر پیش خوان دولت مراجعه کنند
از طریق درگــاه خدمات غیر حضوری سایت سازمان
نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام کنند.

رئیس سازمان رئیس نظام مهندسی ساختمان
کشور احــداث مجموعه فرهنگی ورزشــی خانه
مهندس قم را الگویی مناسب برای کشور برشمرد.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان قم ،مهندس خرم رئیس سازمان
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در حاشیه
بــازدیــد از مجموعه فرهنگی ورزش ــی خانه مهندس
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار
داشــت :اقدامات بسیار خوبی از سوی هیات مدیره
ســازمــان نظام مهندسی ساختمان استان قم برای
احــداث مجموعه خانه مهندس صــورت پذیرفته که
این مجموعه میتواند برای سایر استانها الگو و نمونه
باشد.
رئــیــس ســازمــان رئــیــس نــظــام مهندسی ساختمان
کشور بیان داشت :سالن ورزشی این مجموعه بسیار
با کیفیت ساخته شده و از آن میتوان جزو سالنهای
ورزشی در سطح ملی یاد کرد.
مهندس خرم ادامــه داد :در مجموعه خانه مهندس
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،موضوع

اسکان و اقامت هم باید در نظر گرفته شــود چــرا که
مهندسان از سراسر کشور میتوانند از این امکانات در
سفر خود به شهر مقدس قم بهره مند شوند و از طرفی
در کنار این مجموعه باید احداث تاالر و مرا کز تجاری
نیز مد نظر باشد تا از این محل درآمدی برای مجموعه
فراهم آید.
رئــیــس ســازمــان رئــیــس نــظــام مهندسی ساختمان
کشور همچنین بر فضاسازی محوطه مجموعه خانه
مهندس با بهره گیری از آبنما ،نورپردازی و فضاسبز و
در عین حال بر راه اندازی مرکز بازیهای رایانه ای برای
جوانان و نوجوانان در کنار این مجموعه تا کید کرد.
مهندس خــرم از تــاشهــای هــیــات مــدیــره ســازمــان
نظام مهندسی ساختمان اســتــان قــم بــرای احــداث
این مجموعه تقدیر کرد و عنوان داشت :آنچه در این
بازدید از خانه مهندس مشاهده کردیم خستگی ما را
از تن بیرون کرد و امیدواریم روز به روز شاهد پیشرفت
و اعــتــای ســازمــانهــای نــظــام مهندسی ساختمان
استانها و به خصوص قم که همواره در عرصههای
مختلف پیشتاز بوده است باشیم.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

آماده احداث مجتمعهایی در طرح
اقدام ملی مسکن برای مهندسان هستیم
رییس شــورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ساختمان کــشــور گفت:
نظام مهندسی این آمادگی را دارد تا با
همکاری وزارت راه و شهرسازی و معاونان
عمرانی استانداریها در قالب طرح اقدام
ملی مسکن ،مجتمعهایی برای مهندسان
فاقد مسکن احداث کند.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی ســازمــان نظام
مهندسی ساختمان استان قم ،مهندس
خرم رییس شــورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور درسفر به شهر
قم در دیــدار با دکتر سرمست استاندار قم
اظــهــار داش ــت :ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان در کشور 550 ،هزار نفر عضو در
رشتههای هفتگانه مهندسی و در مقاطع
مختلف از لیسانس تا دکتری دارد که این
تــعــداد نشان از ظرفیت بسیار بــاالی این
مجموعه است.
وی گفت :به نظر میرسد در ایــن سالها
ظرفیت و توانمندی مهندسان سازمان
نظام مهندسی ساختمان؛ مغفول مانده
اســت که در عرصههای مختلف میتوان
از ایــن تــوانــایـیهــا بـهــره بــرد کــه بــه عنوان
نمونه مـیتــوان به مدیریت بحران اشــاره
ک ــرد؛ چــرا کــه در بــرخــی ح ــوادث و بــاالیــای
طبیعی از جمله زلــزلــه ،کــارکــرد ســازمــان و
نقش مهندسان ارتــبــاط مستقیم بــا آن
داشته و مهندسان در راســتــای بازسازی
ساختمانها میتوانند نقش آفرین باشند.
 250هزار نفر از مهندسان در کشور بیکار
هستند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور با اشاره به مشکالت جامعه مهندسی
نیز اظهار داشت :متاسفانه  250هزار نفر از
مهندسان در کشور بیکار هستند و بیش از
 300هزار نفر آنان نیز فاقد مسکن هستند که
میبایست برای این چالشها چاره کرد.
خرم بیان داشت :سازمان نظام مهندسی
ساختمان این آمادگی را دارد تا با همکاری
وزارت راه و شهرسازی و معاونان عمرانی
اســتــانــداریهــا در قــالــب طــرح اق ــدام ملی
مسکن ،مجتمعهایی ب ــرای مهندسان
فاقد مسکن احداث کند
در هر استان یک مجموعه خانه مهندس
احداث میشود

وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا
در هر استان یک مجموعه خانه مهندس

اح ــداث کنیم افـ ــزود :مجموعه فرهنگی
ورزش ــی خــانــه مهندس در اســتــان قــم به
خوبی و بــا کیفیت مناسب ساخته شده
که میتواند الگویی بــرای سایر استانها
بــه شــمــار آیــد و ایــن انــتــظــار وج ــود دارد تا
استانداری قم برای ایجاد مجموعه اقامتی
در کنار خانه مهندس مساعدتهای الزم
را بعمل آورد؛ چرا که در این صورت شاهد
ســفــر مــهــنــدســان از ســراســر کــشــور بــه ایــن
استان خواهیم بود.
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استاندار قم در دیدار
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

نظرات تخصصی
سازمان نظام مهندسی ساختمان قم
در کار گروههای استانی استفاده میشود

ن ـظــام مـهـنــدســی ســاخـتـمــان اس ـتــان قم
ه ـمــواره پیشتاز در مــوضــوعــات مختلف
است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور عنوان کرد :سازمان نظام مهندسی
ساختمان اســتــان قــم هــمــواره پیشتاز در
مــوضــوعــات مختلف بــوده و امــیــدواریــم با
همکاری و هم افزایی سایر نهادهای مرتبط
از جمله اداره کل راه و شهرسازی و معاونت
عمرانی اســتــانــداری قــم  ،بتوانیم شاهد
خدمات بیشتر و بهتر به مردم باشیم.
مــهــنــدس مــقــومــی ریــیــس ســازمــان نظام
مــهــنــدســی ســاخــتــمــان اســتــان قــم نــیــز در
ایــن دی ــدار اظــهــار داش ــت :خوشبختانه با
رویکرد مدیریتی آقــای استاندار ،وحدت
و یکپارچگی خــوبــی در اســتــان و در بین
مسئولین دستگاههای اجرایی ،نهادها و
ادارت وجود دارد.
وی گفت :از آقای دکتر سرمست استاندار
قم و آقای دکتر بهشتی معاون امور عمرانی
اســتــانــدار قــم کــه هــمــواره در مــوضــوعــات
و مــســائــل مــخــتــلــف ،پــشــتــیــبــان جــامــعــه
مــهــنــدســی و س ــازم ــان ن ــظ ــام مــهــنــدســی
ساختمان قم بوده اند قدردانی میکنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استانقمادامهداد:در عرصهمقابلهبا کرونا،
این سازمان مجموعه خانه مهندس را در
اختیار ارتش جمهوری اسالمی برای احداث
بیمارستان ســیــار ق ــرار داد کــه ایــن امــر در
روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا موجب
شد تا اهالی پردیسان خدمات خوبی از این
مجموعهدریافت کنند.
مــقــومــی ادامـ ــه داد :امــیــدواریــم بــرخــی از
مسائل دیــگــری کــه در تکمیل مجموعه
فرهنگی و ورزش ــی خــانــه مهندس وجــود
دارد با همکاری و مساعدت استانداری قم
برطرف کنیم و این مرکز منشاء خدماتی به
مردم شهر قم و همچنین سایر مهندسان
در استانهای دیگر باشد.

استاندار قم گفت :حمایت از جامعه مهندسی امری ضروری است و ما
از نظرات تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در کار
گروههای مختلف استانی به خصوص در بحث مدیریت بحران استفاده
خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،بهرام
سرمست استاندار قم در دیدار مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور اظهار داشت :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قم در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا با در اختیار قرار دادن مجموعه
فرهنگی ورزشــی خانه مهندس ،جهت برپا کــردن بیمارستان سیار ارتش
جمهوری اسالمی ایران منشا خدمات خوبی به اهالی منطقه پردیسان بود.
به اهمیت نقش و جایگاه نهادهای مدنی و صنفی در استان قم
باور و ایمان داریم
وی با بیان اینکه به اهمیت نقش و جایگاه نهادهای مدنی و صنفی در
استان قم باور و ایمان داریم افزود :در موضوع مدیریت کرونا در استان قم،
شاهد همراهی و هم افزایی نهادها ،دستگاهها و تشکلهای مختلف صنفی،
بسیجیان و نیروهای جهادی بودیم و همین امر موجب شد تا توفیقاتی در
این زمینه داشته باشیم.
استاندار قمادامهداد:بنایهمهتصمیماتی کهدر زمینهمبارزهباویروس کرونا
در استان قم گرفته شد ،توجه به نظر کارشناسی و تخصصی مسئوالن حوزه
سالمت بوده و اعتقاد ما این است که در حوزههای تخصصی باید تصمیمات
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به صــورت تخصصی و با مشورت اهل فن آن
عرصه ،اتخاذ شود.
مهندسان سرمایههای استانی و ملی به
شمار میروند

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با
بیان اینکه مهندسان سرمایههای استانی و
ملی به شمار میروند افزود :حمایت از جامعه
مهندسی امری ضروری است و در قم نظر ما
این است که در پروژههای مختلف عمرانی از
ظرفیتهای مهندسان بومی استفاده شود
چرا که این امر موجب تقویت بخش اشتغال
نیز خواهد شد.
وی از احداث مجموعه فرهنگی ورزشی خانه
مهندس از ســوی ســازمــان نظام مهندسی
ســاخـتــمــان اســتــان قــم تــقــدیــر ک ــرد و اظــهــار
داشت :مسئوالن استان باید از اجرای چنین
پــروژههــایــی در قم استقبال کنند و در این
راستا تا آنجا که ممکن خواهد بــود در کنار
دست اندرکاران پروژه خانه مهندس هستیم
و دستورات الزم برای حل برخی از مشکالت
نیز صادر خواهد شد.
اس ــت ــان ــدار ق ــم گ ـفــت :از نــظ ــرات تخصصی
مهندسان عضو ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان قم در کار گروههای مختلف
استانی به خصوص در بحث مدیریت بحران
استفاده خواهیم کرد.
سرمست عنوان داشت :به مسئوالن بارها این
موضوعتا کیدشدهاست کهمدیریتاستاندر
اختالف بین بخش خصوصی و دولتی ،طرف
بخش خصوصی خواهد بود و ما بر این مسئله
تا کید داریم که تشکلهای صنفی ،تخصصی
و نهادهای مدنی زیربناهای توسعه جامعه
هستند که باید از این تشکلها حمایت و به
دریافت نظرات آنــان بــرای گرفتن تصمیمات
مدیریتیاهتمامداشت.
در طرح اقدام ملی مسکن مهندسان نقش
موثری میتوانند ایفا کنند

وی همچنین اف ـ ــزود :ممکن اس ــت بــرخــی از
مسائل درون سازمانی ،همانند تعرفه خدمات
مهندسیدررشتههایمختلفاختالفاتیوجود
داشته باشد که میبایست با تعریف درستی از
اولویتها و اولویت دهی به موضوع واقعی کردن
تعرفه،چالشهایموجودرابرطرف کردتاشاهد
وحدت و یکپارچگی در سازمان نظام مهندسی
ساختمانباشیم.
استاندار قم گفت :در طرح اقدام ملی مسکن
نیز مهندسان نقش موثری میتوانند ایفا
کنند و در استان قم بدنبال الحاق  ۵۶۰هکتار
بــه مــحــدوده شهری قــم هستیم کــه در این
خصوص دکتر اسالمی وزیــر راه و شهرسازی
قول مساعدی دادنــد که در صورت تصویب
نهایی آن شــاهــد اتــفــاقهــای خــوبــی در قم
خواهیم بود.

توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشههای ساختمانی
در نظام مهندسی قم رونمایی شد

فــعــالــیــت رســمــی ســامــانــه جــامــع ارسـ ــال و کنترل
الکترونیک نقشههای ساختمانی سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان قم با رونمایی معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور از این سامانه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتــان قــم ،بــا حضور دکتر ســورنــا ســتــاری مــعــاون علمی و
فناوری رئیس جمهور ،دکتر سرمست استاندار قم ،مهندس
مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
و دکتر اخوان علوی رییس پارک علم و فناوری قم ،سامانه
جامع ارســال و کنترل الکترونیک نقشههای ساختمانی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم رونمایی و
فعالیت رسمی آن آغاز شد.
در ایــن مراسم که در شرکت نــرم اف ــزاری آفــاق پــارک علم و
فناوری قم برگزار شــد؛ مهندس امین مقومی با اشــاره به
برنامههای ســازمــان نظام مهندسی ساختمان استا قم
در راستای گسترش و توسعه خدمات الکترونیک ،اظهار
داشت :یکی از علل طوالنی شدن فرآیند صدور پروانههای
ساختمانی ،طوالنی شدن طراحی نقشهها در بخشهای
مختلف سازه ،معماری ،مکانیک و برق است.
وی بــیــان داش ــت :ســازمــان نــظــام مهندسی ساختمان
استان قم در راستای تکریم مراجعین ،تسهیل در روند
ص ــدور پــروانــه ساختمانی و کــنــتــرل دقــیــق زمــانبــنــدی
طراحی ،همچنین کنترل فنی دقیقتر نقشههای طراحی
شده ،برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه مهندسان
بــا ســازمــان و همچنین جــلــوگــیــری از خ ــدشــهدار شــدن
نقشههای طراحی شده و صرفه جویی در کاغذ و زمان و
به منظور جلوگیری از تردد مراجعین به سازمان ،سامانه
کنترل الکترونیکی نقشههای ساختمانی را طــراحــی و
اجرایی کرده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه
داد :در این سامانه ،کلیه الزامات مربوط به تهیه و کنترل
نقشهدر رشتههایمختلف،برق،مکانیک،سازهومعماری
دیــده شــده کــه پــس از طــراحــی نقشهها توسط طــراحــان،
در مرحله بعدی بررسی نقشهها توسط کنترل کننده در

سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و همچنین بررسی
نقشههای سازه و معماری توسط کنترل کننده شهرداری
به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد.
مقومی گفت :هم ا کنون امکان تهیه و کنترل نقشههای
ساختمانی در شهرهای استان و همچنین در شهرکهای
صنعتی نیز به صورت الکترونیک فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت نرم افــزاری آفــاق مجری این پــروژه نیز
اظهار داشــت :آفــاق ،یک شرکت نــرمافــزاری دانشبنیان
فعال ،در حوزه بانکداری الکترونیک و سازمان الکترونیک
اس ــت ،کــه بــا بــیــش از پــانــزده س ــال ســابــقــه ،محصوالت
و خــدمــات ن ــرماف ــزاری فــنــاورانــه و خــاقــانــه متنوعی ،در
زمینههای کــاری خود ارائــه کــرده و موفق به اخذ عنوان
دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و ارزیابی بهعنوان سرآمد دانشبنیان فناوری اطالعات ،از
منظر بنیاد نخبگان شده است.
محمد رضــا نــادری زاد با اشــاره به اجــرای سامانه جامع
ارسال و کنترل الکترونیک نقشههای ساختمانی در نظام
مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشــت :جلسات
بسیار زی ــادی در راســتــای اجــرایــی شــدن ایــن سامانه با
کارشناسان نظام مهندسی و همچنین دیگر نهادها و
مراجع صــدور پروانه برگزار شد تا ایــن پــروژه به سرانجام
برسد.
وی عنوان کرد :حذف فرایند چاپ و اسکن نقشه ،حذف
مراجعات حضوری شهروندان ،کاهش زمان صدور پروانه و
ارزیابی دقیق عملکرد مهندسین از جمله مزایای استفاده از
اینسامانهاست کهبرخیدیگراز استانهانیزبرایاستفاده
از این سامانه اعالم تمایل داشتهاند.
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور نیزاز تالشهایصورت
گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قم و همچنین شرکت دانــش بنیان آفــاق در راســتــای راه
اندازی سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشههای
ساختمانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد قطعا تا این اقدام
برای متقاضیان بهره مندی از خدمات مهندسی در این
شرایط مفید خواهد بود.
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تقدیر استاندار قم از ساخت با کیفیت سالن ورزشی شهید سلیمانی
و توجه نظام مهندسی به مسئولیتهای اجتماعی
شهــای ســازمــان نظام
استاندار قم گفت :از تــا 
مهندسی ساختمان استان قم که با احداث این
مجموعه ورزشی در راستای افزایش سرانه ورزشی استان
بــه خصوص در منطقه پرترا کم پردیسان گــام خوبی
برداشتند تقدیر میکنیم و این امر نشان دهنده آن است
که این سازمان به عنوان به مسئولیت اجتماعی خود نیز
توجه داشته است.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان قم دکتر بهرام سرمست استاندار
قم نیز در مراسم افتتاح سالن ورزشــی سه هــزار و 500
نفر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مجموعه
فرهنگی ورزشـ ــی خــانــه مــهــنــدس اظــهــار داش ــت  :از
تالشهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قــم کــه بــا اح ــداث ایــن مجموعه ورزش ــی در راســتــای
افزایش سرانه ورزشــی استان به خصوص در منطقه
پرترا کم پردیسان گام خوبی برداشتند تقدیر میکنیم و
این امر نشان دهنده آن است که این سازمان به عنوان
یک تشکل غیرانتفاعی و یک نهاد مدنی به مسئولیت
اجتماعی خود توجه داشته و چنین مجموعه ای را
احداث کرده است.
سرمست اف ــزود :ســازمــان نظام مهندسی ساختمان
استان قم در زمان شیوع ویروس کرونا در قم نیز اقدامات
خوبی انجام داد و در آن برهه حساس و پراضطراب برای
استقرار بیمارستان سیار ارتــش تــاشهــای تحسین
برانگیزی صورت داد و امروز نیز در راستای ارتقاء سالمت
مهندسان و اقشار مختلف مردم به عرصه ورزش ورود
ک ــرده کــه ایــن نــشــان از مسئولیت پــذیــری اجتماعی
مهندسان دارد.
استاندار قم گفت :موضوع مهمی که در احــداث این
مجموعه مال ک عمل قرار گرفته ،ساخت و ساز با کیفیت
بوده است که بر همین اساس سازه این سالن ورزشی نیز
در سطح کشور مطرح شده و امیدواریم با نقش آفرینی

مهندسان شاهد ارتــقــاء روز اف ــزون کیفیت ساخت و
سازها در استان نیز باشیم.
سرمست اب ــراز داش ــت :در شــرایــط فعلی کــشــور کــه با
انوع فشارهای اقتصادی مواجه هستیم به خصوص
در شش ماهه اخیر که با بیماری عالم گیر کرونا درگیر
هستیم ،مدیریت کشور تحت فرامین مقام معظم
رهبری و سیاستهای دولت مبتنی بر آن بوده که در
کنار توجه به سالمت مردم به موضوع اقتصاد و امنیت
نیز توجه شود.
استاندار قم با بیان اینکه در راستای مقابله با ویروس
کرونا اقدامات خوبی در استان صــورت گرفت افــزود:
در طی این مدت با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه
بودیم و خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران در زمینه
مدیریت بیماری کرونا امروز به الگوی موفق مدیریتی
تبدیل شده و این موضوع در بــاور جهان نمی گنجد
که ایــران بتواند همزمان در عرصه سالمت ،اقتصاد و
امنیت مدیریت خوبی را به نمایش بگذارد.
وی عنوان کرد :بدون رهبریهای مقام معظم رهبری
و همراهی اقشار مختلف مردم ،مدیریت بیماری کرونا

امکان پذیر نبود و امــروز شاهد وفاق و همدلی خوبی
در بین جامعه هستیم و این نشاندهنده آن است که
هر چند کرونا تحدید به شمار میرود ،اما فرصتهایی
نیز با خود به همراه داشته که از جمله مهمترین آنها
همدلی مردم و مسئوالن بوده است.
سرمست ادامه داد :ملت ایران همواره نشان داده در
بحرانها از خدمتگزاران خود حمایت میکنند که باید
قدران این مردم عزیز بود.
در ایــن مراسم امــیــرآبــادی نماینده قم و عضو هیات
رئیسه مجلس شورای اسالمی ،حجت االسالم ذوالنور
نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیتی ملی و سیاست
خارجی مجلس  ،مسئول دفتر دکتر زا کانی نماینده
قــم در مجلس و رئــیــس مــرکــز پــژوه ـشهــای مجلس
شورای اسالمی و برخی دیگر از مسئوالن استان حضور
داشتند که عــاوه بر افتتاح سالن ورزشــی سه هــزار و
 500نفری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،زمین
چمن مصنوعی این مجموعه نیز به وسعت هزار و 250
مترمربع به بهرهبرداری رسید.
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6
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم:

خانه مهندس قم ،نمونه و الگویی برای کشور شده است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قم گفت :احــداث خانه مهندس دراســتــان قم
نمونه و الگویی برای کشور شده و کاربریهای متفاوتی
برای اعضای سازمان و خانواده ایشان در این مجموعه
در نظر گرفته شده است.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان قم ،مهندس امین مقومی ،در مراسم
افتتاح سالن ورزشی سه هزار و  500نفره سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه
مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
اظهار داشت :سالن ورزشی شهید سلیمانی با تالش و
پیگیری هیات مدیره فعلی و گذشته این سازمان به
سرانجام رسید و امــروز به الگویی بــرای کشور تبدیل
شده است.
وی با اشاره به نامگذاری این سالن که بزرگترین سالن
ورزشــی استان قم به شمار م ـیرود اظهار داشــت :در
زمان شروع به کار این سالن ورزشی ،تصور نمی کردیم
روزی برسد که نام این سالن به نام حاج قاسم سلیمانی
باشد؛ اما بعد از شهادت این ســردار عزیز ،نامگذاری
این سالن ورزشی به نام ایشان کمترین کاری بود که
هیات مدیره سازمان و مجموعه مهندسان استان
میتوانستند انجام دهد که البته این نامگذاری برکات
فراوانی نیز با خود به همراه داشت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
گفت :بعد از شیوع ویروس کرونا ،این مجموعه برای
استقرار بیمارستان سیار در اختیار ارتــش جمهوری
اسالمی ایــران قــرار گرفت و خدمات درمانی خوبی با

همکاری ســازمــان نظام مهندسی بــه اهــالــی منطقه
پردیسان ارائه شد.
وی با بیان اینکه زمین مجموعه خانه مهندس در سال
 90به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
وا گذار شد اظهار داشت :احداث این مجموعه از دوره
هیات مدیره پنجم سازمان آغاز شد که دو هدف تحقق
سازمان الکترونیک و خانواده محور بــودن پــروژه ،در
دستور کار قرار گرفت.
مقومی ادام ــه داد :عملیات اجــرایــی ســاخــت سالن
ورزشــی مجموعه خانه مهندس در سال  95آغــاز شد
و امــروز شاهد بهره بــرداری رسمی آن در مساحتی به
وسعت  4هزار و  116مترمربع هستیم که سازه این سالن
ورزشــی در ســال  96جــزء ده طــرح برتر فــوالدی کشور
شناخته شد.
ریــیــس ســازمــان نــظــام مهندسی ســاخــتــمــان اســتــان
قم گفت :بــرای مجموعه خانه مهندس کاربریهای
متفاوتی ب ــرای اعــضــای ســازمــان و خــانــواده ایــشــان و
همچنین شهروندان منطقه پردیسان در نظر گرفته
شده که از جمله آن میتوان به زمین چمن مصنوعی،
پیست اسکیت ،پیشت دوچرخه سواری ،زمین مینی
گلف  ،تیس خا کی و مجموعه ای برای کودکان و بانوان
اشاره کرد.
وی ابراز داشت :قطعه زمینی نیز در مجاورت مجموعه
خــانــه مهندس در اخــتــیــار ســازمــان نــظــام مهندسی
ســاخــتــمــان اســتــان قــم ق ــرار گــرفــتــه کــه امــیــدواریــم با
مطالعاتی که صورت خواهد گرفت به گونه برای بهره
ب ــرداری مناسب برنامه ریــزی شــود تــا ایــن مجموعه

بتواند هزینهها خود را پوشش دهد که البته این امر با
حمایت استاندار و سایر مسئوالن امکان پذیر است.
مقومی ابــراز داشــت :امــیــدواریــم تا پایان دوره هیات
مدیره فعلی بتوانیم ساختمان اداری سازمان را در
همین مجموعه به اتمام برسانیم که در این صورت
تمامی خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان
قم به صورت الکترونیک ارائه خواهد شد و شهروندان
نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت و در صورت
ضرورت ،دفاتری در سطح شهر دایر میشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
در ادامه با اشاره به بخشی از وصیت نامه حاج قاسم
سلیمانی اظهار داشــت :این ســردار شهید در وصیت
نامه خــود آورده؛ حکومتها عامل اصلی استحکام
و از طرفی نیز عامل مهم از هم پاشیدن خانوادهها
هستند که این امر نشاندهنده آن است که میبایست
به موضوع خانواده اهمیت ویژه ای داد.
وی بــا اش ــاره بــه ســیــاسـتهــای کلی نــظــام در بخش
خ ــان ــواده ابــاغــی مــقــام معظم رهــبــری ابـ ــراز داش ــت:
یکی از بندهای این سیاستها تغییر نظام مسکن و
شهرسازی با محوریت خانواده است که امیدواریم با
حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی بتوان
در این زمینه اقداماتی صورت داد.
مقومی بیان داشت :احداث خانه مهندس دراستان
قم نمونه و الگویی برای کشور شده و در این راستا یکی
از برنامههای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
کشور نیز راه اندازی خانههای مهندس در استانهای
مختلف است.
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جلسه مشترک شورای انتظامی و هیات مدیره سازمان برگزار شد

جلسه مشترک اعضای جدید شورای انتظامی و هیات مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  ،مهندس
امین مقومی در جلسه مشترک اعضای شورای انتظامی و هیات مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان قم با تقدیر از تــاشهــای اعضای شــورای
انتظامی در سالهای اخیر اظهار داشــت :هر چند که انتخاب اعضای شورای
انتظامی از سوی هیات مدیره صورت میگیرد که البته به نظر میرسد این امر
نقص قانونی است؛ اما شورای انتظامی در استان قم از استقالل الزم برخوردار
بوده و اعضای آن تالش کردند تا در مسند قضاوت ،عادالنه برای پروندههایی
که به این شورا ارجاع میشود حکم صادر کنند.
وی بیان داشت :یکی از اقدامات خوب این دوره شورای انتظامی آن بود که به
همراه احکامی که صادر میکرد ؛ گذراندن دوره آموزشی برای مهندسان را هم در
نظر میگرفت که این امر قابل تقدیر است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه یکی از عواملی
که منجر به ارجاع پرونده مهندسان به شورای انتظامی میشود؛ عدم آشنایی
کافی با وظایف و تعهدات قانونی است افزود :در این راستا ضرورت دارد تا وظایف
مهندسان ناظر و مجری از قانون استخراج و مجدد به اعضا اطالعرسانی شود.
مقومی در ادامه به موضوعاتی از جمله کنترل اجرای زمانبندی تهیه نقشهها،
کنترل انعقاد و تمدید قراداد بین مهندس و مالک ،راه اندازی سامانه رسیدگی
به شکایات ،ساماندهی وضعیت نظارت اعضا قبل از انتقال به استان دیگر،
بارگذاری فرمهای طراحی در سایت سازمان ،ارجاع تخلفات ناشی از عدم رعایت
وظایف قانونی طراح و ناظر هماهنگ کننده ،موضوع صدور شناسنامه فنی و
ملکی و تسهیل آن و ضرورت ارسال به موقع گزارشهای مرحله ای اشاره کرد و
اجرایی نمودن و پیگیری این عوامل را در راستای رضایتمندی و تکریم ارباب
رجوع ضروری دانست.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین بیان داشت:

ارتباط شــورای انتظامی و واحــد نظارت با سایر بخشهای سازمان از جمله
کمیته آموزش و کمیته اخالق مهندسی که اخیرا جلسات خوبی را برای بررسی
علل بروز تخلفات حرفه ای آغاز کرده اند ضروی است که جلسات مشترکی در این
زمینه میبایست برگزار شود.
جــواد دالوری رییس شــورای انتظامی استان قم اظهار داشــت :پروندههای
شکایات از مهندسان پس از ورود به شــورای انتظامی ،دسته بندی و الویت
بندی میشوند و تالش میشود تا پروندههایی که شکایات مردمی است سریعتر
مورد رسیدگی قرار گیرد و در ادامه نیز سایر پروندهها که از نهادهای مرتبط از
جمله راه و شهرسازی ،شهرداری و نظام مهندسی ارجاع داده میشود بررسی و
حکم نهایی برای آنان صادر میشود.
وی عنوان داشت :با توجه به شرایط استان و شیوع ویروس کرونا تالش شده
است تا پروندهها در اسر ع وقت رسیدگی و حکم نهایی برای آنان صادر شود و
به همین منظور جلسات فوق العاده شورای انتظامی نیز تشکیل شده و خواهد
شد.
دالوری با تا کید بر آسیب شناسی پروندههای ارجاع شده به شورای انتظامی
بیان داشــت :بخش عمده ای از پروندهها به علت عدم آ گاهی مهندسان از
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اســت که به نظر میرسد سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان در این خصوص میبایست دورههای آموزشی برای
مهندسان برگزار کند.
رییس شورای انتظامی استان قم افزود :در دوره گذشته ،برخی از پروندههای
شورای انتظامی بازخوانی و نکات توصیه ای و آموزشی آن برای انتقال تجربیات
به دیگر اعضا در سایت سازمان منتشر میشد و امیدواریم در دوره جدید این کار
ارزشمند ادامه یابد.
در ادامه برخی از اعضای هیات مدیره و همچنین اعضای شورای انتظامی به ارائه
نظراتخودپرداختند.
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برای نخستین بار در کشور

تفاهم نامه سه جانبه
آموزش کارگران صنعت ساختمان در قم امضاء شد

تفاهمنامه همکاری مشترک بین
سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتــان ،اداره کــل راه و ش ـهــرســازی قــم و
انجمن صنفی کــارگــران ساختمانی قم با
محوریت آموزش کارگران صنعت ساختمان
منعقد شد.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی ســازمــان نظام
مهندسی ساختمان استان قم ،با حضور
مــهــنــدس مــقــومــی ری ـیــس س ــازم ــان نظام
مهندسی ساختمان استان قم ،مهندس
صبوری مدیر کل راه و شهرسازی استان
و ش ـیــری ری ـیــس انـجـمــن صنفی کــارگــران
ســاخ ـتــمــانــی ق ــم تــفــاهــمــنــامــه ه ـمــکــاری
مشترک در حــوزه آمــوزش کــارگــران صنعت
ساختمان به امضاء رسید.
مــهــنــدس مــقــومــی ری ـیــس س ــازم ــان نظام
مهندسی ساختمان اســتــان قــم بــا مهم
ب ــرشـ ـم ــردن م ــوض ــوع آمـ ـ ــوزش ک ــارگ ــران
حــرف ـههــای مختلف و مــرتـبــط بــا صنعت
ســاخ ـتــمــان اظ ــه ــار داش ـ ــت :در راســتــای
اج ــرای م ــاده  ۴قــانــون نــظــام مهندسی و
کنترل ساختمان و مــاده  ۱۸قانون بهبود
مستمر محیط کسب و کــار در خصوص
استفاده از خدمات کارگران و استادکاران،
ب ــرای نخستین بــار در کــشــور تفاهمنامه
سه جانبه بین اداره کل راه و شهرسازی
استان ،سازمان نظام مهندسی ساختمان
قــم و همچنین انـجـمــن صنفی کــارگــران
ساختمانی قم منعقد شد .
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قم اظهار داشت :در اجرای آزمایشی
تفاهمنامه سه جانبه ،در دو سال گذشته
ب ـیــش از هـ ــزار و  200ن ـفــر از اس ــت ــادک ــاران
ب ــرق ،دورهه ـ ــای مختلف آمــوزشــی را زیــر
نظر مهندسان ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان قم پشت سر گذاشتند و
برای آنها کارت مهارت صادر شد که این امر
میتواند در جهت افزایش کیفیت ساخت و
سازها در استان قم موثر باشد.
وی بــا اش ــاره بــه اه ــداف ایــن تفاهمنامه

اب ــراز داش ــت :ایــجــاد همکاری متقابل در
زمینههای عملی و آموزشی در رشتههای
تــخــصــصــی ســاخ ـتــمــان در ج ـهــت ارتــقــاء
دان ــش کــارگــران  ،افــزایــش کیفیت اجــرای
کار و باال بردن سطح توانایی فنی و دانش
مجموعههای کارگری ساختمان  ،افزایش
رضــایــت کــارفــرمــایــان بــه ج ـهــت دریــافــت
خدمات مطلوب  ،کاهش مشکالت نظارت
بــرای مهندسین ناظر و همچنین کاهش
حوادث ناشی از کار و افزایش رعایت مسائل
ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کــار از
جمله اهداف این تفاهمنامه است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قم با اشاره به فرآیند اجرایی برگزاری
دورهه ــای آموزشی بیان داشــت :سازمان
نــظــام مــهــنــدســی ســاخ ـتــمــان اســتــان قم
نسبت به برگزاری دورههــای آموزشی ویژه
کارگران حرفه ساختمان بر اساس مقررات
ملی ساختمان و سایر آمــوزشهــای مورد
نیاز اقدام خواهد کرد .
وی اض ــاف ــه ک ـ ــرد :ســرفــص ـلهــای اصــلــی
آمــوزشــی عــاوه بــر شمول مسائل و نکات
فنی و اجرایی در حرفه مربوط به صنعت
ساختمان ،در برگیرنده موضوعات مربوطه
دی ـگــر از جـمـلــه ایــمــنــی در مــحـیــط ک ــار و
کارگاهها ،مسئولیت پذیری ،اخالق حرفه
ای و آشــنــائــی بــا روشهـ ــای نــویــن فنی در
حرفه و نقشه خوانی است.
مقومی عنوان کرد :آزمون پایانی دورههای
آمــوزشــی توسط ســازمــان نظام مهندسی
ساختمان استان قم در دو بخش شفاهی و
کتبی برگزار میشود که گواهینامه آموزشی
و ک ــارت مــهــارت پــس از کسب حدنصاب
قبولی آزمــون برای کارگران مطابق تفاهم
نــامــه و بــا تایید ســازمــان نــظــام مهندسی
ساختمان استان ،اداره کل راه و شهرسازی
قم ،و کانون انجمنهای صنفی کارگران و
استادکاران با اعتبار سه ساله صادر خواهد
شد.

تفاهمنامه همکاری بین ســازمان نظام
مهندســی ساختمان قم و اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
منعقد شد

سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و اداره کل میراث و گردشگری
استان ،تفاهمنامه همکاری دوجانبه در خصوص رعایت مقررات ملی
ساختمانوبهبودخدماتطراحی،نظارتواجرادر پروژههایمیراثفرهنگی
و گردشگری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،این
تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و به منظور تسریع ارائه
خدمات مهندسی طراحی ،نظارت و اجرا و ارتقای کیفیت پروژههای مرمت
و احیاء بناها و بافتهای تاریخی استان قم در عمل به بند  10-3از مبحث
دوم مقررات ملی ساختمان و استفاده بیش از پیش از ظرفیتهای بومی
استان و اعضای سازمان با حضور مهندس مقومی رییس سازمان نظام
مهندسی ساختمان قم و حمید یزدانی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان به امضاء رسید.
مهندس مقومی در این خصوص اظهار داشــت :تسهیل در ارائــه خدمات
مهندسی با تعریف مشوقهای الزم در چهارچوب بخشنامههای وزارت راه
و شهرسازی ،شناسایی مهندسان با تجربه دارای تخصص در زمینههای
مختلف از جمله طراحی ،نظارت و اجرا در حوزه مجتمعهای گردشگری و
بافتهای تاریخی ،همچنین سایر امور مرتبط با مقاوم ســازی ،بهسازی،
مرمت و احیای بناهای تاریخی  ،ایجاد بستر الکترونیک در راستای ارائه
خدمات مهندسی به پروژههای گردشگری از قبیل ارسال و کنترل نقشه،
ارائه گزارش ناظران  ،همکاری در خصوص برگزاری دورههای آموزشی در رابطه
با استانداردهای مربوط به پروژههای فرهنگی و گردشگری و همچنین مرمت
و احیای بناها و بافتهای تاریخی از جمله تعهدات مندرج در این تفاهنامه
است.
وی ادامه داد :فرهنگ سازی در خصوص ترویج الگوهای معماری ایرانی
اسالمی با استفاده از تجارب ارزشمند شاخصههای معماری سنتی جهت
ســاخــت و ســازهــای معاصرو همکاری در شناسایی طــرح بــرگــزیــده سال
پروژههای گردشگری از منظر طراحی معماری در چهارچوب اصول معماری
ایرانی اسالمی از دیکر موارد مندرج در این تفاهم نامه است.
حمید یزدانی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
قم نیز اظهار داشــت :رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
مبحث دوم مقررات ملی در پروژههای مرتبط با این اداره کل ،ارائه اطالعات
فنی و اســتــانــداردهــای مــورد نظر بــرای اطــاع رسانی به مهندسان جهت
ارتقاء ارائه خدمات مهندسی ،همکاری در برگزاری کارگاهها ،همایشها و
نشستهای علمی و تخصصی مشترک ،مستندسازی همکاری دوجانبه در
راستای اهداف تفاهم نامه با همکاری متقابل ،پیگیری همکاری شهرداری
به رعایت ضوابط آثار تاریخی و همکاری در تشکیل و فعال سازی کمیتههای
تخصصی مشترک مانند سیما و منظر شهری از موضوعات مورد تفاهم بین
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان قم است.
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انتخابات هیأت رییسه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
برگزار شد

بر اساس ماده  ۱۴قانون و ماده  ۷۱آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
اعضای هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  ،پس از اتمام دوره یک ساله هیات
رئیسه این سازمان؛ جلسه هیأت مدیره با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان برگزار شد.
در این انتخابات داخلی ،مهندس امین مقومی به عنوان رییس سازمان ،مهندس کاوه نوری کوپایی
به عنوان نایب ریيس اول و مهندس وحید معماریان به عنوان نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم انتخاب شدند.
مهندس محسن شیرمحمدی به سمت دبير و مهندس امیرخسرو خودکار نیز به سمت خزانهدار سازمان
انتخاب شدند و اعضای هیأت رییسه منتخب برای مدت یک سال دیگر به کار خود ادامه خواهند داد.

امکان ثبت مستقیم درخواست خدمات توسط مالکان فراهم شد
به منظور تسهیل در امر ثبت درخواست و دریافت خدمات از سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان قم به صورت غیر حضوری ،این امکان برای کلیه
مراجعان محترم فراهم گردید تا عالوه بر دفاتر پیش خوان دولت ،خودشان نیز
نسبت به ثبت این درخواستها اقــدام نمایند و از مراجعه به دفاتر پیش خوان
دولت در استان و شهر قم نیز بی نیاز باشند.
در این راستا متقاضان فقط یک نوبت به منظور احزار هویت و مالکیت به دفاتر
پیش خوان دولت مراجعه میکنند و با ارائه اصل سند مالکیت و در صورت داشتن
وکالت با ارائه وکالت کاری و همچنین کارت ملی نسبت به دریافت نام کاربری و رمز

عبور اقدام مینمایند.
نام کاربری و رمز عبور پس از احراز هویت در مدت زمان  24ساعت برای متقاضی
به صورت پیامک ارسال میگردد که در این مرحله افراد میتوانند با مراجعه به
سایت سازمان و ورود بخش خدمات غیر حضوری نسبت به ثبت درخواست خود
و دریافت خدمات اقدام نمایند.
الزم به ذکر است دریافت نام کاربری و رمز عبور تنها برای پیگیری درخواست همان
ملک احراز شده میباشد و در غیر این صورت پیگیری درخواستهای ملک دیگر
مقدور نخواهد بود.
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دو پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم تجلیل شدند

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دو َتــن از پژوهشگران برتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در جلسه هیات
مدیره تجلیل شدند.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمــان نظام مهندسی ساختمان استان
قم  -به منظور ارج نهادن به جایگاه پژوهش ،سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم سال گذشته طی فراخوانی از اعضای سازمان که
دارای فعالیتهای پژوهشی برجسته بودند درخواست نمود تا رزومه
فعالیتهای پژوهشی خود را برای بررسی در کمیته پژوهش سازمان
ارسال نمایند.
پس از دریافت رزومهها و بررسی در کمیته پژوهش ،آقایان دکتر مهدی
آرزومندی و آقای دکتر مهدی سعات فر به عنوان پژوهشگران برتر سازمان
معرفی شدند که قرار بود در مجمع عمومی ساالنه سازمان از ایشان تقدیر
بعمل آید که به دلیل شیوع ویروش کرونا و ممنوعیت برگزاری اجتماعات
در استان قم این امر مقدور نشد و به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از
این عزیزان در جلسه هیات مدیره سازمان با اهداء لوح سپاس و هدیه
تجلیل بعمل آمد.
مهندس مقومی رییس سازمان در ایــن جلسه با تقدیر از تالشهای
علمی و پژوهشهای صورت گرفته از سوی پژوهشگران در حوزههای
مختلف مهندسی اظهار داشت :خرسندیم که در بین اعضای سازمان،
مهندسان پژوهشگر و فعال در عرصههای علمی و دانشگاهی حضور
دارند و اعالم فراخوان کمیته پژوهش سازمان نیز به منظور شناسایی
این افراد بوده است.
وی بــیــان داش ــت :بیش از  50روزم ــه مهندسان پژوهشگر بــه کمیته
پژوهش سازمان ارسال شده که این تعداد نشانگر توانمندی و ظرفیت
علمی و پژوهشی خوب اعضای سازمان است و امیدواریم بتوانیم از این
توانمندیها در راستای اهداف سازمانی نیز استفاده نماییم.
مقومی بیان داشت :آقای دکتر مهدی آرزومندی از اعضای سازمان به
عنوان تنها پژوهشگر برتر بخش فنی و مهندسی از سوی کمیته هفته
پژوهش ســال  99استان قم نیز معرفی و از ایشان در مراسم تقدیر از
پژوهشگران برتر استان در استانداری تقدیر بعمل آمد که این موفقیت
حاصل شده را به ایشان تبریک عرض میکنیم.

روند جدید ثبتنام
بیمه تأمیناجتماعی اعضای سازمان
به منظور رعایت اصول بهداشتی و رفاه اعضای سازمان ،ثبت
نام استفاده از تفاهمنامه بیمه تامین اجتماعی به صورت
غیرحضوری برای کلیه اعضا شامل اعضای دارای پروانه اشتغال و
بدون پروانه اشتغال امکان پذیر است .اعضای محترم در صورت
درخواست جدید به کارتابل مکاتبات الکترونیک خود مراجعه و
نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند.
اعضای محترم میتوانند با مراجعه به کارتابل مکاتبات الکترونیک
و طی مراحل زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند:
 )1ثبت درخواست از طریق کارتابل مکاتبات الکترونیک سامانه
نماسان
 )2صدور معرفی نامه توسط سازمان
 )3مراجعه عضو بــه واحــد اداری ســازمــان جهت دریــافــت نامه و
مراجعه به شعبه دو سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان 15
خرداد جهت عقد قرارداد و دریافت نامه به سازمان

 )4بارگذاری و ارسال پاسخ نامه تامین اجتماعی به سازمان از طریق
کارتابل مکاتبات الکترونیک به منظور اطالع سازمان از عقد قرارداد
 )5ثبت نام عضو در سایت سازمان تامین اجتماعی
بــا تــوجــه بــه انــفــرادی شــدن رون ــد پــرداخــت حــق بیمه بــه تامین
اجتماعی ،سازمان موظف به دریافت حق بیمه و ارســال لیست
نمی باشد و مسئولیت پرداخت قبوض حق بیمه بر عهده خود
عضو میباشد.
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نتایج نظرسنجی
از اعضای محترم پیرامون دو موضوع

در پی نظرسنجی صورت گرفته از اعضای محترم سازمان
پیرامون اثرگذاری طرح پیشنهادی اصالح ماده  ۱۰۰قانون
شهرداریها ،در جلوگیری از تخلفات ساختمانی 71 ،درصــد از
شــرکــت کــنــنــدگــان در ای ــن نظرسنجی "جــلــوگــیــری از تخلفات
ساختمانی را ،نیازمند آسیب شناسی دقیق پیرامون همه عوامل
مرتبط شامل مسائل اقتصادی ،طــر حهــای تفصیلی و حضور
عوامل فاقد صالحیت در چرخه ساخت و ساز دانستند".
15درصــد از شرکت کنندگان گزینه"در هر حــال ،نقش مجریان
ذیصالح ،ناظران و همچنین اقدام به هنگام مراجع صدور پروانه
در جلوگیری از تخلفات ساختمانی مهم است و این کمیسیونها
نباید منابع درآمد شهرداریها قرار گیرند" را انتخاب کردند.
5و نیم درصــد اعــام کردند" اجــرای صحیح و کامل مــاده  ۱۰۰قانون
شهرداریها در حال حاضر نیز میتواند مانع از تخلفات ساختمانی
بــاشــد و مهم جلوگیری بــه مــوقــع مــراجــع ص ــدور پــروانــه از تخلفات
ساختمانی اســت" و  8و نیم درصــد گزینه "تمام جوانب به منظور
جلوگیری از تخلفات ساختمانی در این طرح اصالحی پیش بینی شده
است ".را برگزیده اند.
نظر سنجی پیرامون طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه
اشتغال برای شاغالن نیز به صورت پیامکی در بین اعضای محترم
سازمان برگزار گردید که  41درصد شرکت کنندگان گزینه" این طرح
کامال غیرکارشناسی بوده و قابل اجرا نیست" را انتخاب کردند.
 9درصد اعالم داشتند " این طرح در صورت رفع نواقص ،میتواند
در راســتــای ارتــقــاء کیفیت خــدمــات مهندسی مــوثــر بــاشــد " و
همچنین  17درصد معتقد بودند" این طرح در صورت کارشناسی
بهتر ،میتواند وضعیت اشتغال مهندسان را بهبود بخشد".
11درصــد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گزینه" ،جوانب
مختلف و کامل در این طرح پیش بینی نشده است و الزم است
کارشناسی دقیق تری صورت گیرد " و  22درصد نیز گزینه " کلیه
جوانب در این طرح پیش بینی شده و ضمن کمک به ارتقای
کیفیت خدمات مهندسی ،در بهبود وضعیت اشتغال مهندسان
نیز موثر خواهد بود" را برگزیدند.
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لزوم ارسال گزارش در مراحل اصلی ساختمان
توسط تمام ناظران

از آنــجــایــی کــه مــطــابــق بــنــد  2-5-3از
مبحث دوم مــقــررات مــلــی ساختمان
نــاظــران باید گ ــزارش پــایــان هــر یــک از مراحل
اصــلــی ک ــار خ ــود را ب ــه مــرجــع صـ ــدور پــروانــه
ساختمان ارس ــال نمایند ،کلیه ناظرین در
تمامی رشتهها موظفند به استناد بند فوق
الذکر؛ نسبت به ارسال گزارش در مراحل اصلی
به شرح ذیل اقدام نمایند در غیر این صورت
پ ــرون ــده ایــشــان در شـ ــورای ان ـتــظــامــی قــابــل
رسیدگی خواهد بود.

 )1پی سازی
)2اجرای اسکلت
)3سفت کاری
)4نازک کاری
)5پایان کار
الزم بــه ذک ــر اس ــت هــرگــاه نــاظــریــن در حین
اجــرا بــا تخلفی بــرخــورد نمایند بــایــد م ــوارد را
به مرجع صــدور پــروانــه ساختمان و سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر
نمایندگی آن اعالم نمایند.

نتایج انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای مرکزی اعالم شد

انتخاب آ قای مهندس نوری به عنوان دبیر اجرایی
دویست و شصت و دومین جلسه شــورای مرکزی عصر سه
شنبه ،بیست و هشتم بهمن ماه با حضور ا کثریت اعضا و با
رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی در محل
سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که برگزاری انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای
مرکزی در دستور کار بود ،اعضا با ا کثریت آرا ،مهدی شایان  ،کاوه
نــوری کوپایی ،حمیدرضا کارگر و طاهر کیافر را به عنوان اعضای
جدید هیات رئیسه شورای مرکزی انتخاب کردند.
برهمین اساس ،کاوه نوری کوپایی و مهدی شایان به عنوان دبیران
اجرایی و همچنین طاهر کیافر و حمیدرضا کارگر به عنوان منشی
های هیات رئیسه انتخاب شدند.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،انتخاب
شایسته آقای مهندس کاوه نوری کوپایی را به عنوان عضو هیات
رئیسه شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و
دبیر اجرایی این شورا تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت و
سربلندی آرزومند است
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راههای ارتباطی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قم
پیرو اطالع رسانیهای انجام شده ،راههــای ارتباطی و اطالع رسانی سازمان به
شرح زیر ابالغ میگردد .هرگونه اطالع رسانی از این طریق به منزله ابالغ رسمی تلقی
گردیده و مال ک عمل رسیدگی در صورت طرح در هیئتهای حل اختالف ،گروه
نظارت یا شورای انتظامی خواهد بود.
سایت
سامانه پیامکی
سامانه پیامکی نظارت
سامانه پیامکی دریافت شماره اعضا
آدرس کانال سازمان در تلگرام ،ایتا و سروش
آدرس سامانه پاسخگویی سازمان در تلگرام

nezamqom.ir
3000722711
300072271122
30002562
@nezamqom
@Nezamqom_Pasokhgoo

با توجه به مال ک عمل بــودن شماره تلفن همراه و نشانی اعــام شده در پرونده
جهت ابالغ قانونی ،الزم است اعضای محترم در اولین فرصت و حدا کثر  3روز پس از
تغییر در نشانی سکونت یا شماره تلفن همراه ،موضوع را از طریق کارتابل مکاتبات
الکترونیک به سازمان اعالم نمایند.
ضمن اینکه این امکان در حال حاضر نیز در کارتابل مکاتبات الکترونیک ایجاد
گردیده است ،از این رو از اعضای محترم تقاضا میگردد ضمن کنترل نشانی و تلفن
همراه درج شده در سامانه نماسان ،تغییرات احتمالی را که تا کنون به سازمان
اعالم نشده است ،در اسر ع وقت از طریق این کارتابل به سازمان اعالم نمایند.

