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 مه تعالیبس  

 

 ها(مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان )کلیه استان
 

 

 با سالم      

 "دستور کار "هائی با عنووا  نترنتی، مجموعهیهای افضای مجازی و برخی سایت شود درمالحظه می اخیراًحتراماً، ا   

هوا بوه مضور  ناظر با تبلیغاتی سوء و فریبنده از جمله تحت عنوا  تبرئه در دادگاه در صورت ارائه اوراق این مجموعه

هوای ارائوه شوده در ایون شد نه تنهوا ماواد و توصویه مشخصهای به عمل آمده فروش گذارده شده است. در بررسی

ها باشد بلکه به عکس تبلیغات ارائه شده، اقدام طبق این توصیهادات و اشتباهات فاحش میدارای ایربضضاً  ،هامجموعه

 موجب محکومیت ناظر شود.  ممکن است مستقیماً

نامه اجرائی آ  و ینوو آئ (1374وب ومص)ما  وی و کنترل ساختودر قانو  نظام مهندس الزم به ذکر است که اصوالً   

 به مالک و مجری برای ناظر مقرر نشده است.  "دستور کار"ای برای صدور و تسلیم وظیاهسایر ضوابط منبضث از آ  

با سیستم و ترتیبات خاص خود است و نباید ترتیبوات آ  نظوام را و ویژه نظام فنی و اجرائی کشور  دستور کار ناظر   

و جوءء  تضریو  شودهنواظر مقویم  در نظام فنی و اجرائی کشوور یکی دانست.با نظام ساخت و ساز شهری و روستائی 

هوا و مشخصوات فنوی توسوط دستگاه نظارت در زیر مجموعه مهندس مشاور است و امر مطالضات، طراحی تهیه نقشه

گیرد اما در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی، نه تنها این ترتیبات و نهادهوای مهنودس همین مجموعه صورت می

دهد و ممکن است طراح آ  پروژه نباشد نظارت مستمر انجام می لکه ناظر صرفاًدستگاه نظارت وجود ندارد، ب و مشاور

صورت داشتن صالحیت طراحی نیء، مجاز به دخالت در امور طراحوی  فاقد صالحیت طراحی باشد. هرچند در یا اساساً

باشد. بیشوینه دیگر نمیهای ضمیمه پروانه ساختما  صادره از مرجع صدور پروانه ساختما  یا موارد در نقشه یا تغییر

ای یا گءارش تخل  ساختمانی به مرجع صدور پروانه ساختما ، تذکر کتبی مرحله هایگءارشارائه وظیاه ناظر ضمن 

نظامات اداری( و تذکر کتبوی موضووع )پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختما   7-4-8وضوع مااد بند ، مبه مجری

ات ملی ساختما  )ایمنی و حااظوت کوار در حوین اجورا ( و نیوء گوءارش مبحث دوازدهم مقرر 8-5-1-12مااد بند 
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)در خصوص عدم رعایت الءامات ایمنوی(  1381آئین نامه حااظتی کارگاه های ساختمانی مصوب  7موضوع مااد ماده 

 مبحث دوم مقررات ملی ساختما  )نظامات اداری( می باشد.  3-5-2ماده  همچنین عمل به قسمت اخیر

ها وتذکرات الزم بوه اساس، خواهشمند است ترتیبی مقرر گردد تا در این گونه موارد، به ترتیب مقرر، آموزش بر این   

 اعضای سازما  نظام مهندسی ساختما  استا  ارائه گردد. 

 

 

 

 

 رونوشت: 

 معاون محترم مسکن و ساختمان،جهت استحضار-دکتر محمودزاده یجناب آقا

 یساختمان ، جهت استحضار و اقدام مقتض یمحترم سازمان نظام مهندس استیر

 یو کنترل ساختمان،جهت آگاه یکل محترم دفتر مقررات مل ریمد-فر یمهندس مان یآقا جناب

 یمحمد عبد یعل

 ساختمان یدفتر توسعه مهندس رکلیمد

  


