
 

 

 "4اطالعیه شماره "

 و طراحی ظرفیت کسر نحوه ارجاع، سامانه عملکرد کاری، به آماده نحوه خصوص در شده ایجاد ابهامات و سواالت پیرو

 :رساند می استحضار به موارد زیر گردیده مطرحسازمان   محترم اعضاء بعضی طرف از که مشابه موارد

 پایه ظرفیت حداکثر اساس بر سامانه و نیست نظارت ظرفیت کردن وارد به نیازی کاری به آماده ثبت زمان در -1

 به شیراز شهرداری طراحی به یافته تخصیص ظرفیت و 99یت استفاده شده نظارت سال ف، ظر(طراحی و نظارت)

 زیربنای ثبت بود ضروری علت. کندمی محاسبه را شیراز شهر نظارت ارجاع برای باقیمانده ظرفیت خودکار صورت

 صدرا شهر و هاشهرستان تمام در اینکه کما. است شهرداری در نقشه بررسی هایکمیسیون وجود شیراز طراحی

 .ندارد طراحی ظرفیت اختصاص به نیاز اعضا دارد را نقشه کنترل وظیفه سازمان که

 زمانی برش در نظارت و سال یک در طراحی ظرفیت مجموع ۱۴۰۰ کاری سال در ظرفیت محاسبه درخصوص -2

 مسکن، بنیاد های پروژه شامل ظرفیت این(  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2-۴-۱۴ بند.) گردد می محاسبه

 .شود می...  و صنعتی شهرک فرهنگی، میراث

صدور پروانه  تاریخ ازماه  ۱8 زمان مدت شدن سپری یا ناظر پایانی گزارش ارائه نظارت، ظرفیت آزادسازی نحوه -3

  دهد.( رخ زودتر کدام هر) .باشد می ساختمانی

مالک شروع کار قرار  fceoماه بعد از کسر ظرفیت در سامانه  3در صورت عدم اخذ پروانه توسط مالک،  نکته:

 می گیرد.

 یک در مربع متر  ۱۶۰۰۰ مجموعه سقف تا :مکانیک و برق معماری، عمران، رشته ۱ پایه دو هر نظارت و طراحی :مثال    

 .زمانی برش در نظارت و طراحی کاری سال

  مربع متر  1۶۰۰۰  :پایه ظرفیت

 مربع متر ۶۰۰۰ : 99 سال از شده استفاده نظارت ظرفیت

 مترمربع  1۰۰۰۰ :زمانی برش در نظارت و ۱۴۰۰ کاری سال پایان تا طراحی برای باقیمانده ظرفیت

 طراحیعملکرد  مقدار با متناسب کنند؛می ارائه را طراحی مهندسی خدمات و دارند را صالحیت هردو که ییاعضا :1 نکته 

 ظرفیت به مربوط ماند می باقی آنچه .دهند می اختصاص ظرفیت شیراز شهر طراحی ظرفیت باکس در جاری کاری سال در

  داده نمی شود. نمایش که هست شیراز شهر نظارت

 نظارت ظرفیت تخصیص به مربوط کادر بایست می دهند، می انجام مسکن بنیاد های پروژه نظارت که اعضایی :2 نکته 

 .ندارند کادر این تکمیل به نیاز اعضا مابقی و نمایند تکمیل را

 کم زمان به توجه با موضوع این و است esup سامانه در مناطق تعیین همانند fceo سامانه در مناطق تعیین -4

 آسیب و بیشتر های بررسی با ادامه در است بدیهی. است نکرده تغییر سازمان به شهرداری از خدمات انتقال در

 .هست فراهم مناطق انتخاب نحوه در تغییر امکان موضوع این شناسی



 

 

 و است کار دستور در( ساختمان ملی مقررات دوم مبحث  ضوابط با مطابق)  ارشد پایه مهندسان سازی پیاده -5

 مبحث در شده تعیین سقف تا یافته افزایش ظرفیت از توانند می مشمول افراد. شد خواهد رسانی اطالع زودی به

 .نمایند استفاده دوم

 از پس ملک اطالعات نظام مهندسی، سازمان و شیراز شهرداری دوجانبه توافق با مطابق ،جدید فرآیند در -۶

 کاربران تایید از پس شده ارسال اطالعات. شود می ارسال سازمان برای سرویس وب طریق از و معماری کمیسیون

 ایشان ملک آمیز موفقیت ثبت بر مبنی پیامکی مالک همراه شماره بهبه صورت خودکار  و ثبت،  fceo سامانه

 مالک اختیار در که طراح شناسایی کد طریق از توانندمی رشته چهار طراحان تمام. گردد می ارسال

 .نمایند ظرفیت کسر خود شخصی کارتابل طریق از و دارد قرار

 .نیست ها نقشه بارگذاری به نیاز حاضر حال در سازمان در ی نقشه شهر شیرازها کمیسیون نبود به توجه با :1 نکته 

 پس. شود می پرداخت مالک توسط و صادر نظارت وجوه درصد صد الکترونیکی فیش طراحان، تمام ظرفیت کسر از پس

 مکلف ناظران. شودمی ارسال پیامک منتخب ناظران برای و انجام ارجاع الگوریتم با مطابق خودکار نظارت ارجاع پرداخت از

 با. )نمایند اقدام خود کارتابل در (با پذیرش تبعات آن) پروژه رد یا تایید به نسبت ساعت ۴8 زمان مدت ظرف باشند می

 و تماس ناظران با نیز مالک دارد؛ قرار مالکان کارتابل در نیز ایشان تماس شماره و ناظران مشخصات اینکه به توجه

 .(نماید می نظارت تایید درخواست

 گود ناظر بتن، آزمایشگاه ژئوتکنیک، خدمات) پروژه فنی عوامل دیگر و طراحان،ناظران اسامی مرحله، این اتمام از پس

 .شودمی ارسال برای شهرداری ساختمانی پروانه صدور تشریفات طی منظور به و سرویس وب طریق از(  برداری

 تاییدیه تمام و ندارد وجود طراحان و ناظران امضای و مهر برای فیزیکی فرم فرایند این در گردد؛ ذکر است الزم :2 نکته 

 .است ثبت ایشان کارتابل در الکترونیکی صورت به ها

 معرفی را خود مجری بایست می مالک نظارت، فیش صدور از قبل صالح، ذی سازنده داشتن به الزام صورت در :3 نکته 

 .نماید

 شخصی کارتابل طریق از فرایندها تمام سازمان، به مراجعه بدون و الکترونیکی صورت به خدمات ارائه به توجه با -7

 از اطمینان اهمیت) . شودمی رسانیاطالع پیامک طریق از موارد و است انجام قابل مالکان و ناظران طراحان،

 بروز صورت در دلیل، هر به الکترونیکی های سامانه در اختالل ایجاد بودن بدیهی به توجه با (پیامک ارسال

روابط عمومی سازمان ۰9۱۰7۰۰۶7۴7 شماره به واتساپ طریق از را شده ایجاد ایراد تصویر توانید می مشکل

 .گردد مرتفع مربوطه هایبخش در همکاران توسط موضوع تا ارسال

 

 

 



 

 

 است؛ شده تعیین ارجاع برای روش دو مرکزی شورای نظارت ارجاع نامه شیوه به توجه با -8

 تصادفی روش یک:              

 بیشتر باقیمانده ظرفیت روش :دو             

 سازیپیاده بیشتر باقیمانده ظرفیت روش طبیعتاً کار ارجاع متوازن توزیع اهمیت و مهندسان زیاد تعداد به توجه با           

 مطابق. دارند نظارت در کمتری شده اشغال ظرفیت( صالحیت حدود در) که است افرادی با اولویت روش این در. است شده

 اعمال و بررسی مورد نامه نظام در شده ذکر ثانویه هایمالک نظارت، باقیمانده ظرفیت بودن برابر صورت در نامه نظام با

  ندارد. نظارت کار ارجاع در تاثیری هیچ کاری به آماده ثبت زمان بنابراین. گیرد می قرار

 وجود مالک توسط ناظر انتخاب و زنیچانه موضوع و گیرد نمی قرار مالک اختیار در ناظران لیست عنوان هیچ به -9

 حق درصد ۱۰۰ ابتدا مالک طراحان، ظرفیت کسر و ثبت از پس پروژه، هر در شد تعریف فرآیند با مطابق. ندارد

 جدید فرآیند در لذا. گردند می معرفی مالک به و انتخاب ناظران سپس واریز، سازمان حساب به را نظارت الزحمه

 حساب به مالک توسط وجه واریز از از پس ناظران و نیست الزحمه حق دریافت بدون ظرفیت کسر بابت از نگرانی

 .کنند دریافت را خود الزحمه حق ضوابط با مطابق توانند می سازمان

ارجاع در شهر  سقف( ۱۴۰۰ اسفندماه پایان) ۱۴۰۰ کاری سال پایان تا سازمان، در شده اتخاذ تصمیمات بر بنا -1۰

 (.است غیرارجاعی شیراز شهر در صرفاً  مربع متر ۴۰۰۰ از بیشتر )کارهای. بود خواهد گذشته روال با مطابق شیراز

 .باشد استان کل در جاری روال با مطابق (فروردین ابتدای)  ۱۴۰۱ کاری سال شروع از موضوع این گردید مقرر

 از ظرفیتی کسر هیچ esup سامانه در( ۱۶/۰5/۱۴۰۰) جدید کاری سال شروع تاریخ از اینکه به توجه با : مهم نکته

 ظرفیت با esupدر سامانه  آنها مهندسی خدمات کنترل فرآیند از بخشی که هایی پروژه برای شود؛ نمی انجام مهندسان

 طریق از طراحان و مالکان پیگیری با ها پروژه نوع این اتمام تا ناگزیریم است؛ نرسیده اتمام به آن فرآیند ولی انجام 99

 اقدام fceo سامانه در ثبت برایه نام طریق از esup سامانه در شده ثبت اطالعات ارسال و(  3 شماره ساختمان)  سازمان

 .نماییم

 انتقال موضوع اینکهدر پایان ضمن تشکر و قدردانی از ارایه پیشنهادات و انتقادات اعضاء محترم سازمان، مزید استحضار 

 بود؛ خواهد همراه مشکالتی با شروع در طبیعتاً و دارد قرار خود مسیر ابتدای در سازمان به شیراز شهرداری از خدمات

 فصل و حل بایست می خانواده درون در خانوادگی مشکالت و است اعضا خود خانه سازمان که موضوع این بر علم با لیکن

 خرسندی موجب نزدیک آینده در آن نتیجه اعضا تمام نظارت و مشارکت همفکری، همدلی، با بود امیدوار توان می لذا گردد

 انشااهلل. سازد فراهم را اعضا همه

 


