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اهم مذاكرات:

 جلسه مشترک گروه تخصصی معماری با اعضای کمیته های معماری دفاتر از بابل تا بهشهر و اعضاء معمارعضو گروه بررسی نقشه
پیش از دستور :
 اعضاء اعالم فرمودند و سپس همه اعضاء حاضر در جلسه نسبت به معرفی خود اقدام فرمودند. آقای دکتر شکری ضمن معرفی خود خواستار برگزاری نظام معماری و انجمن معماران استان شدند. آقای مهندس سلیمانی اعالم نمودند ترتیبی اتخاذ شود که بررسی نقشه در ساختمانهای شهر تاثیرگذار باشد و طوریبرنامه ریزی شود که با قوانین و ضوابط درست ساختمانها ساخته و مورد بهره برداری قرار گیرد.
 آقای مهندس دوانلو اعالم نمودند از وظائف گروه تخصصی معماری نظارت بر اجرای طرحهای تفضیلی و جامعمی باشد و ترتیبی اتخاذ گردد که نظارت بیشتری از گروه تخصصی بر تمامی ساختمانهای استان و دخالت بر اجرای
آن  ،ایجاد گردد.
 آقای مهندس محسنی اعالم نمودند یکی از مشکالت این است که بررسی نقشه به شیوه صحیح انجام می شود ولینقشه اجرا نمی شود .طوری شود که حداقل نقشه های معماری به سمت اجرائی شدن نزدیک شود.

 آقای مهندس خدادی  :مسئولیت نقشه ها با سازمان نظام مهندسی نمی باشد و مهندس تائید کننده مسئول می باشد.باید در حیطه وظائف معماران بهترین طرح را به مردم ارائه دهیم و ارتباط و هدایت مردم از وظائف معماران می باشد.
 آقای مهندس طالبی  :شهرداری خالف صادر می کنند و متاسفانه سازمان نظام مهندسی با تیم بررسی نقشه فقط درحال بررسی اسناد شهرداری ساختمانها پس از اخذ پروانه اضافه بنا انجام می دهند و دیگر قابل بررسی نمی باشد.
 آقای مهندس رضانژاد  :در بهشهر بر اساس تعرفه نقشه های فاز  2ارائه نمی شود و با این وجود وظیفه اعضاء بررسینقشه چیست؟
 آقای مهندس رستمیان  :نقشه باید یکی باشد وقتی نقشه  2تا می شود و به صورت تک نقشه ای نباشد باعث می شودکه نقشه اول بررسی و نقشه دوم اجرا می شود که غیرقابل بررسی است .در این خصوص آقای دکتر فرصت توضیحاتی
ارائه دادند و با توجه به اینکه مبحث دوم در حال تغییرات امیدواریم که در تغییرات جدید اصالح شود.
 آقای مهندس قدیری  :چطور بتوانیم کار بگیریم و سپس خدمات مهندسی ارائه کنیم  .معماران باید گزارش کار ارائهکند .وقتی ناظر دستور توقف ساختمان دادند پیگیری از نظام مهندسی انجام نمی شود و به وزارت راه و شهرسازی
اعالم نمی گردد.
 آقای مهندس سیگارودی  :بازوی اجرائی در نظارت معماری نداریم  .در نظام مهندسی بایگانی در این خصوص داشتهباشیم  .آموزش به استادکاران و باال بردن صالحیت آنها.
 آقای مهندس ودودی  :در کشورهای پیشرفته یک قانون به راحتی فرهنگ می شود و به دلیل جریمه ها و پایبندی بهقانون و وظیفه این گروه ارائه پیشنهادات به مدیران و مقام های باالتر هست تا پیگیری از جانب آنها صورت پذیرد.
 آقای مهندس موسوی  :در حیطه وظائف خود حرکت کنیم و خارج از وظیفه خود فقط می توان پیشنهاد ارائهداد .نظارت بر اجرای ساختمان و پیگیری آن توسط معمار از وظائف مهندسین معمار می باشد .پیشنهاد
می شود نظام مهندسین خالق خود را شناسائی و ضمن آموزش به آنها از این افراد در تدریس و آموزش استفاده
گردد تا معماران جوان با اطالعات و شیوه ی درست آشنا شده و به کار گیرند.

 آقای مندس نوروزی  :در جلسه اخیر کمیته های تخصصی که در قائم شهر برگزار شد صحبت بر تخصصی شدن کارشد و این پیشنهاد از کمیته های تخصصی معماری باعث بحث و تشنج از طرف کمیته تخصصی عمران شد که آقای
دکتر فرصت اعالم نمودند با توجه به انجام نوع بندی که در دست اقدام هست امیدورایم نوع قائمشهر افزایش و این
مشکل حل شود.
 آقای مهندس موسوی  :گروه تخصصی معماری استان تقاضا دهند که تمامی طرح ها چهدر شهر و چه در روستا توسطمعماران انجام پذیرد نه رشته های دیگر.
 آقای دکتر فرصت در پایان جلسه اعالم فرمودند تا برگزاری جلسه آتی اعضاء محترم جهت واقعی کردن خدماتمهندسی پیشنهاداتی تهیه نمایند و این موضوع در دستور کار جلسه آتی قرار گیرد.
 -مقرر شد تا پایان مهر ماه سال جاری جلسه مجدد برگزار گردد.
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