
  ي انتظامي شورايرأ
  

  

  

شكايت رياست محترم سـازمان      موضوع در جلسه شوراي انتظامي استان مازندران      90/96 پرونده شماره  17/7/91 اريخت

 از بررسي اوراق پرونده و شور الزم بشرح ذيـل مبـادرت              مطرح ، پس   بابلسردر  ) ناظر (..................................آقاي مهندس   بطرفيت  

  .به انشاء رأي گرديد
  

  

   :ردش كار گ
كار  به  داراي پروانه اشتغال....................... تعقيب انتظامي آقاي مهندس ....................... به موجب گزارش سازمان محترم رياست

مترمربع در سه سقف 15572متراژ   واحدي ويالئي به55 را بلحاظ ارائه خدمات مهندسي طراحي و نظارت در پروژه ........................ شماره

 كه بدون بررسي و كنترل نقشه ها ومحاسبات و تعيين صالحيت و كسر سهميه ......................................به مالكيت آقايان  سرواقع در بابل

 تخلفات فراوان ضوابط و همچنين بدون ثبت آنها در نرم افزار سازمان ارائه گرديده را خواستار و در ادامه توضيح داده كه نامبرده داراي

مقررات در ساري و بابلسر بوده كه آخرين آن پروژه ساختماني در بابلسر مي باشد كه با وجود آراء محكوميت متعدد كه آخرين آن به 

نين  به دو سال محروميت از پروانه اشتغال محكوم شده همچنان بي اعتنا به قوا4 به درجه 18/5/89وجب رأي مورخ م به ...............كالسه 

  بابلسر..................و مقررات قانون گريزي و دور از اخالق وانضباط حرفه اي ادامه مي دهد و حسب بررسي هاي بعمل آمده نامبرده در 

يت شغلي مبادرت به ارائه خدمات مهندسي مي نمايد كه درخواست رسيدگي دارد كه پس عقبعنوان كارشناس مشغول با سوء استفاده از مو

 ثبت و تشكيل پرونده رونوشت گزارش به نامبرده ابالغ تا در جلسه رسيدگي مقرر حضور يابد يا اليحه دفاعيه تسليم از وصول گزارش و

 از انتظار كافي اقدامي بعمل نياورد در نتيجه اعضاء توجهي ننموده و اليحه دفاعيه اي ارسال نداشته و پسدارد كه با وجود ابالغ قانوني 

 ماه در ساختمان آقاي 6 به .............بشرح پرونده هاي كالسه   با در نظر گرفتن آراء محكوميت سابقشورا پس از نشستهاي متعدد

.......................   

   .................................... دو سال محكوميت در ساختمان  به.................. -3 ........................ به اخطار در ساختمان آقاي ................ - 2در ساري 

 به سه سال محروميت در ................................... كالسه -5 در ساري ......................تمان  به سه ماه محروميت در ساخ.................. -4در ساري 

 سال محروميت از پروانه اشتغال متفقاً بشرح ذيل مبادرت به 5 به ........................... كالسه - 6 در ساري .............................ساختمان آقاي 

  .اتخاذ تصميم و صدور رأي مي نمايد 

  

   :أي شورا ر
 ناظر در بابلسر به ارائه خدمات مهندسي بدون بررسي و ...........................سازمان از آقاي مهندس  محترم ياستبا بررسي شكايت ر

 واحدي ويالئي به متراژ 55كنترل نقشه ها و محاسبات و تعيين صالحيت وكسر سهميه و بدون ثبت پروژه در نرم افزار سازمان در پروژه 

كه با وجود ابالغ جهت پاسخگوئي اقدامي ....................................................................... آقاي  مترمربع در سه سقف در بابلسر متعلق به 15572

و با انتظار كافي پاسخي واصل نگرديده كه داللت بر اعمال تخلف دارد و مضافاً در زمان ارائه و اليحه دفاعيه اي ارسال نداشته ننموده 

يت بوده كه بشرح پرونده هاي ذكر شده توجهي ننموده لذا با توجه به تخلف اعالم شده خدمات داراي تخلفات عديده و اجراي حكم محكوم

كه محرز مي باشد و با در نظر گرفتن تخلفات عديده سابق الصدور بشرح گردشكار پرونده و تكرار و تعدد در تخلفات مستنداً به بندهاي 

 به 90 و تبصره ذيل ماده 5ئي قانون و تبصره ذيل آن به مجازات درجه  آئين نامه اجرا92 و مشمول ماده 91 ع ماده -  ض- ز-  ذ- خ-پ

  . سال محروميت از پروانه اشتغال و ضبط پروانه در مدت محروميت محكوم مي گردد 8

  

بـديهي اسـت قبـول    . أي صادره ظرف يكماه از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي مي باشـد                   ر

شـهيد   بانـك مـسكن شـعبه        14000000480 ريال به حساب شماره      000/000/2 تجديدنظر منوط به پرداخت مبلغ       درخواست

  )25/9/91 ب (.و ارائه فيش مربوطه مي باشد 1164كد خدامي 
  

  

  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 

  دراناستان مازن

 

  ...……………: تاريخ 

  …………… :شماره 



 

 


