سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان

راهنمای سامانه مدیریت و بازرسی گاز
ویژه مجریان
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سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان به منظور كاهش رفت و آمدهاي مجريان و بازرسان گاز كه
عالوه بر هزينه ،اتالف وقت را بهمراه دارد ،توانسته با اجراي سامانه مديريت و بازرسي گاز در جهت رفاه حال
مجريان و بازرسان ،قدم بردارد .
از اين پس مجريان گاز ميتوانند بدون مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان اقدام به تشکیل پرونده هاي
لوله كشي گاز نمايند و هر وقت اراده نمودند به سابقه كارهاي قبلي و دردست اقدام خود در زمینه گازكشي
منازل و اماكن ديگر دست يابند،
كليات:

مجريان از طريق "سامانه مورد نظر" اقدام به ارسال پرونده مينمايند ،انجام برخي كارها با دقت بیشتر مورد
نظر است كه مجريان ميبايست مراحل زير را طي نمايند.
 -1پس از توافق با صاحب ملك و عقد قرارداد ،اقدام به جمع آوري مشخصات مالك و ملك نمايد .ارائه نام و نام
خانوادگي مالك ،كد ملي ،شماره تلفن ثابت يا همراه ،آدرس دقیق ملك ،كدپستي ده رقمي،پالک ثبتي ،تعداد
واحدهاي ملك و تعداد كنتور درخواستي الزامي است.
 -2هر يك از مجريان گاز جهت مراجعه به قسمت اختصاصي خود در سامانه مذكور داراي يك نام كاربري و
كلمه عبور ميباشند كه از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اختیار آنان قرار ميگیرد .چنانچه پس از
وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور خود ،نام شخص يا موسسه ديگري را مشاهده نمايند و يا موفق به ورود به
سیستم نشوند ميبايست با سازمان تماس بگیرند.
 -3مجريان جهت حفظ اطالعات موجود در بخش خود ،از قرار دادن نام كاربري و كلمه عبور خود در اختیار
ديگران خودداري نمايند.
 -4نام كاربري براي هر مجري ثابت است ولي رمز عبور آن قابل تغییر است .در صورت نیاز و براي امنیت
بیشتر ،ميتوانند رمز عبور خود را تعويض نمايند.
 -5در هنگام ثبت پرونده هاي جديد كه مربوط به يك بلوک ساختماني (چند كنتور) است ،دقت شود .اشتباه
در اين موضوع باعث ارجاع كار به چند ناظر براي واحدهاي يك بلوک ميگردد.

 -6براي يك بلوک چند واحدي با يك مالك و وسايل گاز سوز يکسان ،كه چند كنتور در نظر گرفته شده
ميشود ،مشخصات ملك و مالك آن فقط يك بار وارد ميشود و به صورت اتوماتیك به تعداد كنتورها پروژهها
نمايش داده ميشود.
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 -7نوع كنتور با توجه به تعداد و نوع گازسوزها و تعداد واحد هاي مربوطه محاسبه ميگردد .مجريان بايد در
درج تعداد وسايل گاز سوز ،تعداد واحد متصل به هر كنتور و نوع لوله كشي آن (توكار-روكار) كمال دقت را
نمايند.
 -8هرگونه اشتباهي كه منجر به محاسبه غلط نوع كنتور يا مبلغ حق نظارت گردد ،عواقب آن بعهده مجري
بوده و در صورت تکرار اشتباهات ،خطا محسوب شده ،برخورد قانوني با آن صورت خواهد گرفت.
 -9كلیه كارهاي مربوط به ثبت پروندهها بر اساس روش ذكر شده ،شماره گذاري و توزيع پروندهها بین
مهندسین ناظر بدون نیاز به مراجعه حضوري و تنها از طريق وارد نمودن اطالعات مورد نیاز به سیستم انجام
ميشود.
 -11به دلیل عدم امکان ارسال نقشهها از طريق سیستم بعد از ثبت پرونده و مشخص شدن مهندس ناظر و
اعالم از طريق سامانه و ارسال پیامك ( )SMSدر هنگام بازديد اولیه ،مجريان موظف به ارائه اصل پیش نقشه
اجراي لوله كشي گاز ملك مورد نظر به مهندس ناظر پرونده ميباشد.
 -11در اين سامانه سابقه كلیه كارهاي تايید شده و در حال انجام مجريان قابل مشاهده ميباشد كه با مطالعه
راهنما در صورت نیاز ميتوانند به اطالعات مذكور دست يابند.
 -12مجريان ميتوانند در صورت بروز هرگونه اشکال يا خطا با دفتر كنترل و نظارت گاز سازمان تماس حاصل
فرمايند.
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سامانه مدیریت و بازرسی گاز
پس از اتصال به اينترنت  ،با ورود به سايت سازمان(  )www.nezam-hormozgan.comو كلیك بر روي
قسمت "سامانه مديريت و بازرسي گاز" سامانه مذكور نمايش داده ميشود.

شکل -1روش ورود به سامانه مديريت و بازرسي گاز
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صفحه اصلي وب سايت شامل بخشهاي ورود مجريان و بازرسان به صفحه هاي مربوط به خودشان ميباشد.
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شکل -2روش ورود به بخش مجريان

بخش  -1ورود به بخش بازرسان
بخش  -2ورود به بخش مجریان :
كلیه مجريان گاز جهت استفاده از امکانات در نظر گرفته شده در اين سامانه ابتدا جهت ورود به بخش مجريان
با انتخاب گزينه "مجري" و استفاده از نام كاربري و كلمه عبور (كه از طريق دفتر كنترل و نظارت گاز سازمان
در اختیار آنها داده شده است) و كلیك بر روي "ورود" انجام ميپذيرد .در صورت ورود صحیح ،صفحه اصلي به
شکل زير حاوي نام مجري باز ميشود.
در قسمت  1شکل  ،3نام مجري وارد شده به سیستم نمايش داده ميشود.
تذكر مهم :
 الزم است كاربران محترم پس از ورود به سیستم به اطالعات نمايش داده شده در اين بخش دقت نموده و درصورت عدم نمايش صحیح اطالعات ضمن خودداري از ثبت هرگونه اطالعات ،جهت كنترل نام كاربري و كلمه
عبور خود با دفتر كنترل و نظارت گاز تماس حاصل نمايند.
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 الزم است پس از ورود به اين قسمت نسبت به تغییر رمز عبور خود با استفاده از گزينه "تغییر رمز عبور" اقدامنمايند.جهت اين كار الزم است ابتدا رمز عبور فعلي و سپس رمز جديد مد نظر را دوباره و به صورت مشابه وارد
نموده و گزينه تايید را انتخاب نمايند.
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شکل -3صفحه اول سامانه مديريت و بازرسي گاز بخش مجريان

در قسمت  2شکل ،3امکانات سامانه كه در اختیار مجري قرار ميگیرد به شرح زير نمايش داده ميشود:
 -1صفحه اول
 -2ثبت پرونده جديد
 -3لیست پروندهها
 -4پرونده هاي در حال انجام
 -5پرداخت بازديد مجدد
 -6آرشیو پروندهها
 -7خروج از سیستم
 -1صفحه اول
صفحه اول  ،صفحه نمايش داده شده در شکل 3ميباشد كه جهت دستیابي به ساير بخشها طراحي شده و
حاوي نام مجري است.
 -2ثبت پرونده جدید
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جهت ثبت يك پرونده جديد از اين بخش استفاده ميگردد.
توضیحات ضروري جهت ثبت درست پروندهها :
 پرداخت براي هر پرونده به صورت مجزا و تنها از طريق درگاه پرداخت الکترونیکي بانك صادرات قابل انجامميباشد( .با استفاده از كلیه كارتهاي بانکي عضو شتاب)
 بلوک ساختماني :به مجموعه چند واحد مجزا ولي با مشخصات ملکي يکسان ،يك بلوک گفته ميشود( .مانندبلوکهاي ساختماني مجتمعهاي مسکوني و يا يك منزل مسکوني سه طبقه)
 تعداد كنتور در بلوک  :به تعداد كنتور هاي در نظر گرفته شده براي يك بلوک ساختماني گفته ميشود. تعداد واحد مربوط به كنتور  :هر كنتور ميتواند براي گاز رساني يك واحد مجزا مورد استفاده قرار گیرد.نحوه ورود اطالعات :
اطالعات مربوط به هر بلوک در دو دسته مشخصات مالك و مشخصات ملك به شرح زير ميباشد.
 قسمت :1مشخصات مالكدر اين بخش ابتدا نوع مالکیت پرونده تعیین ميگردد  .كاربر الزم است بسته به نوع مالکیت حقیقي (شخص) و
يا حقوقي (شركت) اطالعات مورد نیاز را به صورت كامل و دقیق تکمیل نمايد.
تذكر :مالکیت حقیقي مانند منازل مسکوني ،مغازهها و  ...و مالکیت حقوقي مانند شركتها ميباشد.
 قسمت :2مشخصات ملكدر ابتداي اين بخش بايد شهرستان و سپس منطقه اي كه ملك در آن واقع ميباشد تعیین گردد .الزم به ذكر
است در اين قسمت براي هر يك از مجريان تنها شهرستانهايي نمايش داده ميشود كه مجري مجوز الزم
جهت فعالیت در آن را داشته باشد.
ثبت اطالعات تعداد كنتور در بلوک  ،آدرس دقیق ،كد پستي ،شماره پالک ثبتي ،تعداد طبقات و تعداد واحد
اجباري بوده و درج كد نوسازي ملك در حال حاضر اختیاري ميباشد.
جهت اخذ كدپستي ميتوان از قبض تلفن ،كد نوسازي و تعداد طبقات از پروانه ساختماني و شماره پالک ثبتي
از سند مالکیت استفاده نمود.
 -قسمت :3مشخصات كنتور
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در اين بخش كاربر اقدام به ثبت اطالعات كنتور مربوطه مينمايد .ابتدا نوع پرونده تعیین ميگردد .اگر قبال
اقدام به ثبت اطالعات مربوط به ساير واحدهاي ملك ثبت شده باشد ،گزينه "قديم" و اگر ثبت اطالعات مربوط
به ملك براي اولین بار صورت گیرد گزينه "جديد" انتخاب شود.
تذكر  :گزينه قديم در نوع پروندهها ،مربوط به بلوکهايي است كه قبال تعدادي از واحدها اقدام به اجراي عملیات
لوله كشي گاز نموده و تعدادي ديگر در موقع ثبت پروندهها تمايلي به اين امر نداشتهاند.
بسته به نوع كاربري ساختمان ،در قسمت "نوع كاربري" ،يکي از موارد مسکوني ،تجاري ،صنعتي و عمومي
انتخاب شود.
نوع لوله كشي ،وضعیت علمك و همچنین تعداد واحد مربوط به كنتور نیز در اين بخش تعیین ميگردد.
تذكر" :تعداد واحد مربوط به كنتور" در قسمت  3بايد با "تعداد واحد" و "تعداد كنتور در بلوک" قسمت  2برابر
باشد.
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شکل -4صفحه مربوط به ثبت پروندهها
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 قسمت :4گاز سوز هاي عاديدر اين بخش تعداد  12نوع گاز سوز با مصرف تعیین شده وجود دارد كه كاربر سیستم ميتواند تعداد آنها را در
اين بخش وارد نمايد.
 قسمت :5ساير گاز سوزهادر اين بخش كاربر ميتواند انواع وسايل گاز سوز با میزان مصرف متغیر را ثبت نمايد .الزم است تعداد و میزان
مصرف آنها در اين قسمت ثبت گردد.
 بخش  :6تعیین نوع كنتور و میزان جمع كل مصرفبسته به میزان مصرف به متر مکعب بر ساعت ،وضعیت علمك و نوع لوله كشي ،نوع كنتور و جمع كل مصرف
به صورت اتوماتیك توسط سیستم تعیین نمايش داده ميشود.
 قسمت :7مشخصات واريزپس از تعیین نوع كنتور توسط سیستم مبلغ حقالزحمه نظارت در اين بخش تعیین ميگردد .با توجه به تعريف
درگاه الکترونیکي جهت سهولت در پرداخت حق نظارت ،در قسمت نوع پرداخت ،گزينه "نقدي" انتخاب شود.
پس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده ،بر روي "ثبت پرونده جديد" كلیك كنید.
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شکل -5ادامه صفحه مربوط به ثبت پروندهها

11

مثال :1جهت ثبت يك پروژه وياليي ( يك طبقه و يك واحد) كه به صورت روكار اجرا ميشود و علمك نصب
ميباشد ،مشابه شکل زير اطالعات وارد ميشود:

شکل -6روش ثبت اطالعات براي مثال1

12

شکل -7ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال1
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مثال :2جهت ثبت يك بلوک ساختماني ( به عنوان نمونه براي ساختمان با شش طبقه و شش واحد) كه به
صورت توكار اجرا ميشود و علمك نصب نميباشد و نام مالك و تعداد و نوع وسايل گازسوز يکسان است ،مشابه
شکل زير اطالعات وارد ميشود:

شکل -8روش ثبت اطالعات براي مثال2
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شکل -9ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال2
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مثال :3جهت ثبت يك بلوک ساختماني ( به عنوان نمونه براي ساختمان با دو طبقه و دو واحد) كه به صورت
توكار اجرا ميشود و علمك نصب ميباشد و مالکین واحدها متفاوت ميباشند ،مشابه شکل زير اطالعات وارد
ميشود:

شکل -11روش ثبت اطالعات براي مثال(3مالك اول)
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شکل -11ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال(3مالك اول)
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شکل -12روش ثبت اطالعات براي مثال(3مالك دوم)

18

شکل -13ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال(3مالك دوم)
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مثال :4جهت ثبت يك بلوک ساختماني(به عنوان نمونه براي ساختمان با سه طبقه و شش واحد) كه به صورت
روكار اجرا ميشود و علمك نصب نميباشد و مالك واحدها يکسان اما وسايل گازسوز متفاوت ميباشند ،مشابه
شکل زير اطالعات وارد ميشود:

شکل -14روش ثبت اطالعات براي مثال(4دو واحد از شش واحد وسايل گازسوز يکسان دارند)
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شکل -15ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال(4دو واحد از شش واحد وسايل گازسوز يکسان دارند)
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شکل -16روش ثبت اطالعات براي مثال(4چهار واحد از شش واحد وسايل گازسوز يکسان دارند)
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شکل -17ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال(4چهار واحد از شش واحد وسايل گازسوز يکسان دارند)
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مثال :5جهت ثبت يك پروژه صنعتي (هنگامي كه مالك حقیقي نباشد) كه به صورت روكار اجرا ميشود و
علمك نصب نميباشد ،مشابه شکل زير اطالعات وارد ميشود:

شکل -18روش ثبت اطالعات براي مثال5
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شکل -19ادامه روش ثبت اطالعات براي مثال5
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ذخيره اطالعات ورودی:
پس از ذخیره اطالعات ،سیستم اقدام به نمايش پیغام " اطالعات با موفقیت ثبت گرديد" مينمايد .چنانچه اين
پیغام دريافت نشد ،به معني عدم ثبت پروژه بوده و بايد مجددا مراحل ثبت تکرار شود.

شکل -21اعالم ثبت اطالعات توسط سیستم

 -3ليست پروندهها:
كلیه پرونده هاي پیش ثبت نام شده به تعداد واحدهاي ثبت شده جهت پرداخت حق نظارت در اين قسمت
نمايش داده ميشوند .اطالعات مربوط به پروژه شامل شماره پرونده ،تاريخ ثبت ،نام مالك ،تعداد طبقات ،آدرس
و وضعیت پرداخت حق نظارت قابل رويت ميباشد.
تذكر :نمايش پیغام "در انتظار پرداخت" در قسمت "وضعیت" به معني عدم پرداخت حق نظارت بازرس توسط
مجري است و نمايش پیغام "در انتظار تايید" به معني پرداخت حق نظارت و در انتظار تايید از سوي سازمان
ميباشد.
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شکل -21صفحه مربوط به لیست پروندهها

كاربران پس از ثبت پرونده ميبايست با مراجعه به اين بخش و كلیك بر روي شماره پرونده پروژه مربوطه،
نسبت به پرداخت حق نظارت پرونده اقدام نمايند .الزم به ذكر است در صورت عدم پرداخت حقالزحمه ،پرونده
از حالت پیش ثبت نام خارج نشده و به سازمان جهت تعیین ناظر انتقال داده نميشود.
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الف) پرداخت حضوری در بانک:
در صورت قطع احتمالي سیستم پرداخت الکترونیك ،مجريان بايد جهت پرداخت حق نظارت بازرسان نسبت به
ارائه فیش بانکي اقدام نمايند .بدين ترتیب در ابتدا در قسمت 7شکل " ، 5نوع پرداخت" را "فیش بانکي"
انتخاب و اقدام به ثبت پروژه نمايند .پس از واريز مبلغ تعیین شده از سوي سامانه ،با كلیك بر روي شماره
پرونده پروژه مربوطه ،صفحه اي مشابه شکل  22نمايان میشود.

شکل -22صفحه مربوط به پرداخت حق نظارت

تاريخ فیش ،شماره فیش ،نام بانك و شعبه از جمله موارد مورد نیاز در اين قسمت مي باشد .با تکمیل اطالعات
و انتخاب گزينه "ثبت فیش پرداختي" اطالعات پرداخت در سامانه ثبت و پیام " اطالعات با موفقیت ثبت
گرديد" نمايش داده مي شود.
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شکل -23صفحه مربوط به پرداخت حق نظارت

ب) پرداخت الكترونيک :
پس از كلیك بر روي شماره پرونده پروژه مربوطه ،درگاه پرداخت الکترونیك بانك صادرات جهت عملیات
مربوطه نمايش داده ميشود.
موارد مورد نیاز جهت پرداخت الکترونیك :
 شماره كارت  16رقمي عابر بانك رمز پرداخت اينترنتي (رمز دوم كارت) شماره  CVV2كارت مربوطه تاريخ اعتبار كارتنکات مهم :
در هنگام پرداخت الکترونیکي به نام پذيرنده و مبلغ قابل پرداخت دقت گردد.

نام پذيرنده در اين بخش بايد با عنوان "سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان" و مبلغ قابل پرداخت
نیز مبلغ محاسبه شده بر اساس نوع كنتور در اين قسمت نمايش داده شود.
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 -1جهت اطمینان بیشتر از صفحه كلید ايمن نمايش داده شده در سمت چپ جهت درج شماره كارت و
رمزهاي مربوطه استفاده شود.
 -2چنانچه بر اثر بروز خطاهاي سیستمي مبلغ از كارت بانکي كسر ولي پرونده به بخش پرونده هاي در دست
اقدام منتقل نگردد ،حداكثر طي  72ساعت وجه مذكور به حساب بانکي مسترد و كاربر بايد مجدداً نسبت به
پرداخت هزينه نظارت پرونده به صورت فوق اقدام نمايد.
پس از پرداخت حقالزحمه نظارت ،تايید پرداخت توسط سازمان ،در قسمت "وضعیت" پیام "در انتظار انتخاب
بازرس" نمايش داده ميشود .پس از تايید پروژه توسط بازرس ،پروژه مربوطه به صورت اتوماتیك به بخش
"پرونده هاي در حال انجام" منتقل ميگردد.
با تعیین بازرس ،پیامکي حاوي نام بازرس از سوي سامانه براي مجري ارسال ميشود تا جهت هماهنگيهاي
مراحل بازرسي اقدامات الزم را انجام دهد.
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شکل -24صفحه مربوط به لیست پروندهها با وضعیت پرداختهاي مختلف

 -4پرونده های در حال انجام:
پس از تايید ثبت پرونده هاي مورد نظر و تعیین بازرس ،ميتوان با انتخاب اين گزينه پرونده هاي ثبت شده را
مشاهده نمود.
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شکل -25صفحه مربوط به پرونده هاي در حال انجام

اطالعات نمايش داده شده در اين بخش شامل ،شماره پرونده ،تاريخ ثبت ،نام مالك ،تاريخ ارجاع ،نام ناظر ،تعداد
طبقه ،آدرس و عملیات ميباشد.
تذكر :قسمت "عملیات" نمايشگر مراحل بازرسي ثبت شده و توضیحات الزم در خصوص هر مرحله بازرسي
است .لذا مجري جهت اطالع از اظهار نظر بازرس در طول كار و هر مرحله بازرسي ،با كلیك بر روي "پیگیري
پروژه" هر پرونده در ستون عملیات ،به اين هدف دست مييابد.

32

شکل -26صفحه مربوط به پیگیري پروژه

 -5پرداخت بازدید مجدد:
در صورت عدم تطابق بیش از  %51نقشه اولیه با ملك در مرحله پیش بازرسي ،عدم رفع ايرادات كار توسط
مجري تا مرحله پاياني ،عدم تايید تست و داليلي مشابه كه منجر به عدم تايید نهايي پروژه گردد ،بازرس
ميتواند تقاضاي بازديد مجدد نموده و مجري بايد در اين قسمت با كلیك بر روي گزينه "پرداخت" مربوط به
پروژه مورد نظر ،نسبت به پرداخت اين حقالزحمه اقدام نمايد.
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شکل -27صفحه مربوط به پرداخت بازديد مجدد

 -6آرشيو پروندهها:
چنانچه عملیات گاز كشي پرونده به اتمام و به تايید مهندس ناظر رسیده باشد ،مشخصات آن در اين بخش قابل
مشاهده ميباشد.در واقع در اين بخش سابقه كارهاي انجام شده مجري ثبت گرديده است.
شماره پرونده ،تاريخ ثبت ،نام مالك ،تاريخ ارجاع ،تعداد طبقه و آدرس پروژه در اين قسمت قابل مالحظه است.
براي دريافت اطالعات بیشتر ،با كلیك بر روي "شماره پرونده" هر پروژه اطالعات وارد شده در هنگام ثبت
توسط مجري ،نمايش داده ميشود.
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شکل -28صفحه مربوط به آرشیو پرونده ها

 -6خروج از سيستم:
در انتها پس از پايان كار و جهت خروج از سامانه و البته جهت اطمینان بیشتر ،جهت خروج بر روي گزينه
"خروج از سیستم" كلیك كنید.
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