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تحول به ایستگاه نظارتی نظام مهندسی رسید

اخبار مهندس
دومین شماره

در راســتای اجرای سیاســت هــا و اهداف عالی ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان در مسیر تحول و توسعه ، برای 
دستیابی به افقی روشن و ارائه مطلوب خدمات و ارتقای 
جایــگاه حرفه ای مهندســی ، روابط عمومی ســازمان با 
ایجاد بســتری یکپارچه به منظور اطالع رســانی و انتشار 
اخبار ســازمان در سراسر کشــور، خبرنامه و پایگاه خبری 
را ایجــاد کرده اســت. در این راســتا، توســعه ارتباطات و 
افزایش سطح تعامالت و رایزنی با دستگاه های اجرایی 
مرتبط در دستور کار قرار گرفته ، ضمن اینکه  ایجاد نظام 
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات از برنامه های محوری 
و عملیاتــی روابــط عمومــی ســازمان در دوره شــورای 
مرکزی هشــتم اســت. برهمین اســاس با هــدف تکریم 
اربــاب رجوع و نظام منــدی در روند ارتباطات مردمی و 

براساس قانون نظام مهندسی، سامانه اعالم و پیگیری 
شــکایات بــا اختصاص خــط ویــژه تلفن چهــار رقمی و 
ارسال پستی نتایج پیگیری ها، در سراسر کشور راه اندازی 
خواهــد شــد. در همیــن حال، بــه منظور وحــدت رویه و 
هماهنگــی و افزایــش بهــره وری در برنامــه هــای کالن، 
شــورای هماهنگی روابط عمومی ســازمان های استانها 
به صورت منطقه ای تشــکیل شــده اســت. البته باتوجه 
بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور، فعال جلســات این 
شــورا به صورت مجازی برگزار می شود. ارزیابی عملکرد 
امــور  و  روابط عمومــی  کارشناســان  و  آمــوزش مدیــران  و 
بین الملل در راســتای ارتقای سطح علمی حوزه ارتباطات 
در دســتور کار قرار گرفته، ضمن اینکه تشــکیل کمیته های 
تخصصی رســانه ای به منظور تولید محتــوای حرفه ای در 

راســتای طراحــی کمپین ترویجــی و فرهنگســازی مقررات 
ملی ســاختمان و همکاری با رسانه های ملی و بین المللی 
و شــهرداری ها و غیره از دیگر برنامه هــای با اولویت روابط 
عمومــی ســازمان اســت. برهمیــن اســاس، برنامــه ریزی 
ویژه در راســتای احیای رشــته های مغفول مانده ســازمان 
)ترافیک - شهرســازی - نقشــه برداری( و اهتمام در فعال 
سازی خدمات سه رســته تاثیرگذار مهندسی ساختمان در 

ارائه خدمات حرفه اى آغاز شده است.
 تشکیل ستاد مدیریت بحران

بــا دســتور ریاســت ســازمان، ســتاد مدیریت بحــران در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شده است از 
مهمترین اقدامات انجام شده توسط این کمیته، بررسی 
حادثه ریزش ســاختمان های مجاور پــروژه گودبرداری 

شــده در حــال احداث منطقه فــالح تهــران و انفجار گاز 
در ســاختمان های مسکونی خوزســتان و مازندران بوده 
که خســارات قابل توجهی در بر داشته است.  همچنین 
سازمان با پدیده زلزله های اخیر در استان تهران، اعالم 
همکاری با شــهرداری در راســتای شناسایی سایت های 
بحرانــی داشــته، ضمن اینکه ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان در مواجهــه بــا کرونــا در حیطــه تخصصــی 
اقدامات قابل توجه و موثری داشته است. بدیهی است 
رشــد و پیشــرفت، حاصل تعامــل، همدلــی و همکاری 
همــه جانبــه خواهــد بود، لــذا از همه شــما بزرگــواران و 
دلســوزان و صاحب نظران عزیز صمیمانه خواســتاریم 
که با ارائه پیشنهادات ارزشمندتان، ما را در ارتقای کمی 

و کیفی خدمات یاری نمایید.

در مسیر تحول و توسعه 

کمیل صرامی
 مدیر
روابط عمومی 
سازمان نظام 
مهندسی ساختمان

دکتر محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی:

تحوالت و تغییرات در نظام مهندسی ادامه یابد

گفتگو با مهندس عبدی قهرودی رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی

مهندس خرم از برگزاری جلسات فصلی شورای مرکزی با وزیر راه و شهرسازی خبر داد

با آثار و گفتگوهای 
اختصـــاصـــی از:

 مهنــدس خــرم، دکتــر محمــودزاده، مهنــدس عبــدی قهــرودی، مهنــدس علــی نیا  
دکتــر شــکیب، مهنــدس جنتــی پــور، مهنــدس وثیــق نیــا و مهنــدس ثاقبــی



 دکتر محمودزاده: 
تحوالت و تغییرات در نظام مهندسی ادامه یابد

دویســت و پنجاه و چهارمین جلســه شــورای مرکزی ســازمان نظام 
مهندسی ســاختمان با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی 
برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان، دویســت و پنجــاه و چهارمیــن جلســه شــورای مرکــزی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان بیستم آبان ماه با حضور اکثریت 
اعضــا به صــورت حضــوری و مجــازی در محل ســاختمان شــورای 
مرکــزی برگــزار شــد. ایــن جلســه ســه میهمــان ویــژه از وزارت راه و 
شهرسازی شامل دکتر محمود زاده معاون امور مسکن و ساختمان 
وزارتخانه، مهندس ماني فر مدیرکل دفتر مقررات ملي ســاختمان 

و مهندس عبدي قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی داشت.
  برگزاری جلسات فصلی با وزیر راه و شهرسازی

مهندس خرم، ریاســت ســازمان نظام مهندسی ســاختمان در این 
جلســه با خیرمقدم به حضور مقامات ارشــد وزارت راه و شهرسازی 
در دویســت و پنجــاه و چهارمیــن جلســه شــورای مرکــزی، گفت: با 
مهندس اســالمی وزیر راه و شهرســازی هم مذاکره کرده ام تا از این 
پس جلســات مفصــل فصلی با ایشــان داشــته باشــیم. وی، رابطه 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی را بسیار 

خــوب عنــوان و ابــراز امیــدواری کرد با ایــن نوع تعامــل، اصالحات 
مدنظر دقیق تر، ســریع تر و کم هزینه تر انجام شود. مهندس خرم 
در ادامــه از ۲۲ آســیب و چالش نظام مهندســی در گذشــته ســخن 
گفــت و افــزود: برنامه هــای ســازمان نظــام مهندســی در دوره اخیر 
براساس این چالش ها و آسیب ها تدوین و به شورای مرکزی، هیات 
مدیره های استانی و وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است، ضمن 

اینکه. برنامه ها را به طور مشخص اولویت بندی کرده ایم.
وی از تشــکیل شــورای راهبردی ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
بــه عضویت کارشناســان، اقتصاددانــان و خبرگان ایــن بخش برای 
نخســتین بار خبر داد و در ادامه نقش نظام مهندســی در مدیریت 
بحــران را مورد اشــاره قرار داد و خواســتار آن شــد تا این ســازمان به 
عضویت رســمی ستاد مدیریت بحران کشور درآید. در همین حال، 
ســازمان های نظام مهندســی اســتانها بایــد عضو کمیتــه مدیریت 

بحران در استان.ها شوند.
  تحوالت و تغییرات در نظام مهندسی باید تداوم یابد

 در ادامه دویســت و پنجاه و چهارمین جلســه شــورای مرکزی، دکتر 
محمودزاده معاون امور مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با تشکر از اعضای شورای مرکزی هشتم، گفت: خوشبختانه اقدامات 

قابل توجهی توسط این شورا در سال جاری انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد تحوالت و تغییرات در نظام مهندسی استمرار 
داشــته باشــد تا برای این بخش موثر واقع شود. دکتر محمودزاده با 
بیان اینکه ۲۵ سال از قانون نظام مهندسی می گذرد اما در مجموعه 
نظام مهندســی درگیر مسایل روزمره هســتیم، تاکید کرد: فراموش 
نکنیم که حوزه مهندسی، حوزه تحول و تکنولوژی است، ضمن اینکه 
به اعتقاد بنده، استراتژی تهاجمی باید طراحی شود، چراکه سازمان 
نظام مهندســی به بلوغی رســیده اســت که در ارکان کشور تاثیرگذار 
باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار تشکیل کمیته فناوری در 
حوزه های ســاختاری و اجرایی در شورای مرکزی هشتم شد و گفت: 
امیدوارم با تشکیل این کمیته شاهد متحول شدن سیستم مهندسی 
در کشور باشیم. وی »انسجام صادقانه« بین نظام مهندسی و وزارت 
راه و شهرسازی را خواستار شد و اظهارداشت: با تقسیم کار و حمایت 

از یکدیگر می توانیم تمام خالها را پر کنیم.

 توافقنامــه همــکاری پنــج ســاله تحقیقاتــی، پژوهشــی و 
آموزشــی بیــن ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و انجمن 

تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به امضا رسید.
مهندســی  نظــام  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ساختمان، توافقنامه همکاری پنج ساله تحقیقاتی، پژوهشی و 
آموزشی در ۱۰ ماده بین مهندس احمد خرم، رییس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن 
تولیــد کنندگان و فناوران صنعتی ســاختمان به امضا رســید. 
ایجــاد تحــول در فراینــد ســاخت از طریــق ارتقــای فنــاوری و 

توســعه صنعتی ساخت و ساز، رقابت 
بازار هــای  در  موثــر  حضــور  و  پذیــری 
منطقــه و جهان از طریــق ارتقای بهره 
وری و کیفیت، انتقال دانش فناوری در 
راســتای نیل به توســعه اشتغال پایدار 
در بخش ساخت و ساز، کمک به شکل 
گیــری، انســجام و تقویــت حلقه هــای 
صــادرات  و  تولیــد  تــا  ایــده  زنجیــره 
محصول و خدمات در بخش ســاخت 
و ســاز و ارتقــای ســطح توانمندی ها و 

مهارت های بخش مختلف ساخت و ساز اعم از نیروی انسانی 
و ماشــین آالت از جملــه اهداف امضای ایــن توافقنامه اعالم 

شده است.
  ایجاد گفتمان توسعه

 از دیگــر اهــداف توافقنامه همکاری تحقیقاتی، پژوهشــی 
و آموزشــی بین ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و انجمن 
تولیــد کنندگان و فنــاوران صنعتی ســاختمان، ایجاد گفتمان 
توســعه بین اعضای ســازمان و تشــکل های صنفی و حرفه ای 
صنعت ســاختمان، تحقــق روش سیســتمی و توســعه ای به 
بخــش ســاخت و ســاز و بــه کارگیــری ظرفیــت دانشــگاه ها و 
موسســات آموزش عالی مــورد قرارداد با انجمــن در رابطه با 

موضوع توافقنامه است.
موضوع توافقنامه تدوین برنامه های مشترک همکاری در 
نه سرفصل ها و در راستای خط مشی سازمان نظام مهندسی 
صنعتــی  فنــاوران  و  کننــدگان  تولیــد  انجمــن  و  ســاختمان 

ساختمان است.
  احصا و اولویت بندی نیاز های آموزشی

 احصا و اولویت بندی نیاز های آموزشی در راستای توسعه 
بخش ســاخت و ســاز، همــکاری در تدوین برنامــه و برگزاری 
دوره های آموزشی برای اعضای سازمان. همکاری و مشارکت 
در طراحــی و برگــزاری همایش هــا و ســمینار های آموزشــی 

مشــترک داخلی و خارجی حسب درخواســت یکی از طرفین 
و موافقت طرف دیگــر، همکاری در انجام پروژه های علمی و 
تحقیقاتی – کاربردی مورد نیاز و مورد توافق طرفین، برمبنای 

اولویت های سازمان و انجمن از جمله این سرفصل ها است.
  ساماندهی زیرساخت های تولید صنعتی ساختمان

از دیگر سرفصل ها، همکاری در اجرای طرح " توانمندسازی 
تولید و توســعه اشتغال پایدار "، راه اندازی پروژه های فناورانه 
اســتارت آپی و منتورینگ، همکاری و مشــارکت در بسترسازی 
نظــری توســعه صنعتــی ســاخت و ســاز، حمایــت از تألیــف 
اهــداف  بــا  مرتبــط  کتــب  ترجمــه  و 
راهبــردی توافقنامــه, همــکاری برای 
توافقنامه هــای  و  قرارداد هــا  انعقــاد 
مشــترک با بخــش دولتــی، نهاد های 
عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی 
طــرح  تدویــن  مــوارد  در  تعاونــی  و 
و  ســاخت  صنعتــی  توســعه  جامــع 
پــروژه تحقیقاتــی "ســاماندهی  ســاز، 
نویــن  سیســتم های  تأمیــن  زنجیــره 
ساخت"، پروژه تحقیقاتی "ساماندهی 
زیرســاخت های تولیــد صنعتــی ســاختمان"، طــرح "تحــول 
 نظــام آمــوزش تخصصی" و طــرح "تحول نظام فنــی اجرایی 
کشــور" اســت. براســاس ایــن توافقنامــه همــکاری، هریــک از 
طرفین حداکثر ده روز پس از امضا و تبادل توافقنامه بصورت 
کتبــی دو نماینــده را برای عضویت در کمیته مشــترک اجرای 

توافقنامه معرفی می کنند.
  وظایف کمیته مشترک

 وظایــف کمیته مشــترک، تدوین شــیوه نامــه مربوط برای 
اخــذ تائیــد ســازمان و انجمــن )طراحی ســاختار متناســب با 
حجم فعالیت ها، تنظیم و پیشنهاد برنامه ها، شیوه نامه های 
اجرایی(، تشــکیل حداقل یک جلســه در ماه و اخذ تائید کلیه 
مصوبــات از ســازمان و انجمــن اســت. ایــن توافقنامــه فاقــد 
هرگونــه آثار مالــی و غیرمالی و تعهدآور بــرای طرفین بوده و 
هــر مورد همکاری نیازمند تهیه و تنظیم قرارداد و امضای آن 
اســت. همچنین در صورت هر گونه همکاری که الزاماً باید بر 
اســاس قرارداد باشــد، در خصوص مالکیت مــادی و معنوی 
مدارک و مســتندات تولید شــده در قــرارداد منعقده تصمیم 
گرفته خواهد شــد. مدت اجرای این توافقنامــه از تاریخ امضا 
پنج سال اســت که با توافق طرفین قابل تمدید است، ضمن 
اینکــه هر یــک از طرفین تفاهــم نامه می تواند بــا اعالم کتبی 

نسبت به خاتمه آن اقدام کند.

 برگزاری جلسات فصلی شورای مرکزی
ایجاد تحول در فرآیند ساخت مسکنبا وزیر راه و شهرسازی

 در دویست و پنجاه و چهارمین 
جلسه شورای مرکزی چه گذشت؟

توافقنامه پنج ساله همکاری نظام مهندسی و انجمن تولید کنندگان 
ساختمان امضا شد؛
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گفتگــو بــا مهنــدس ســیف اهلل علــی نیا، 
رئیــس ســابق ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان استان مازندران و عضو شورای 
مرکزی که چند ماه قبل هم به عنوان امین 
اموال  منصوب شده، می تواند خواندنی، 
جــذاب و در عیــن حــال، آموزنده باشــد. 
و  دارد  تخصــص  مکانیــک  رشــته  در  او 
پرســش های تخصصی هم در این گفتگو 
از او داشــتیم. حال گفتگوی پایگاه اطالع 
رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور را با مهندس علی نیا بخوانید:

   نحــوه اجرایی شــدن شناســنامه فنی ملکی 
صنعت ساختمان چگونه باید باشد؟

شناسنامه فنی به نوعی هویت یک ساختمان 
هســت و مبنــای مقایســه کیفیت ســاختمان ها با 
یکدیگر است. از نگاه بنده، شناسنامه سندی است 
کــه در آن خریــداران و بهره برداران به اســتناد آن 
می توانند در مورد همه بخش های یک ساختمان 
از گودبــرداری تــا زمان بهره بــرداری اعتماد کنند. 
نفــس ارائــه شناســنامه و آنچــه در قانــون و آیین 
نامه هــا و دســتورالعمل ها آمده، بســیار شایســته 
اســت اما آنچه که امروز شاهد صدور آن هستیم، 
همه ابعاد را پوشــش نمی دهد و از نگاه بنده، در 
بخش هایی حالــت رفع تکلیف دارد. اعتقاد دارم 
شناســنامه فنی به عنوان یک ســند بسیار قوی در 
زمان صدور پایان کار و در همه معامالت و انتقال 

رسمی باید مورد استفاده قرار گیرد.
   به منظــور افزایش نفوذ فنــاوری در صنعت 

ساختمان چه باید کرد؟
تــا زمانــی کــه مالــک و ســازنده و بهــره بــردار 
اثرات اســتفاده از فناوری را در حوزه های مختلف 
اقتصــادی و رفاهــی و مالحظــات فنــی احســاس 
نکنــد و تفــاوت آن را درک نکنــد، نمــی شــود بــه 
اســتفاده از ایــن فناوری هــا خیلــی امیــد داشــت. 
امروز تولیدکنندگان و ارائه دهندگان فناوری نوین 
ضمــن ایجاد بســتر و فرهنــگ ســازی الزم درباره 
استفاده از این نوع مصالح باید آموزش الزم را به 

مهندسان و بهره برداران بدهند.
   بــه منظــور صرفــه جویــی مصرف انــرژی در 
صنعــت ســاختمان باید دســت به چــه اقداماتی 

بزنیم؟
اولیــن گام در حوزه صرفه جویــی انرژی ایجاد 
اراده و بــاور الزم در بخــش حاکمیتــی کــه در ایــن 
بخــش وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشــور و 
شهرداری ها و بنیاد مسکن می توانند نقش مهمی 
ایفــا کننــد. دومیــن گام ارائــه آیتم های تشــویقی 
محسوس برای کســانی که در بخش صرفه جویی 
اهتمــام الزم را بــه عمــل می آورند. ســومین گام 
فرهنــگ ســازی و اینکــه مصــرف انــرژی بــاال بــر 
عــالوه بر ضــرر اقتصــادی باعث آلودگی زیســت 
محیطی شــده و باعث ظلم بــه آینده گان که باید 
از انرژی برخوردار شــوند، می شود. چهارمین گام 
بایــد آموزش های تخصصــی الزم را بــه مراجع و 
افــراد درگیر در حوزه ســاخت  و ســاز داد و آخرین 
نکتــه از نگاه بنــده، این که تفاوت یک ســاختمان 
ســبز و سایر ســاختمان ها باید توسط بهره برداران 

احساس شود.
   با چــه مدلــی می توان بــه ســاختمان ایمن 

مطابق استاندارد جهانی رسید؟
امــروز در دنیــا با توجه بــه نوع مبــادالت کاال و 

دسترسی همه کشورها به آخرین سطح تکنولوژی 
روز دنیا احداث یک ســاختمان با اســتانداردهای 
جهانی دور از انتظار نیست. اعتقاد دارم سه مولفه 
در شــکل گیری یک ســاختمان مورد توجه است؛ 
اول ضوابط و دستورالعمل های فنی و مباحث ۲۲ 
گانه و دوم نیروی انســانی درگیر در حوزه ســاخت 

مهندســان ناظــر و مجریــان ذیصالح و اســتادکار 
و کارگــر ماهر و ســوم مصالح اســت. مطمئنــاً اگر 
همــه ایــن مــوارد به معنــای واقعــی مــورد توجه 
قرار گیرد، می توان همه ســاختمان ها را به سطح 
اســتانداردهای جهانــی نزدیک کــرد و چنانچه به 
موضــوع مهــم تعمیر و نگهــداری در زمــان بهره 

برداری توجه شــود، می توان عمر ساختمان ها در 
ایــران را که در حال حاضر جوان مرگ می شــوند، 

به تراز کشورهای توسعه یافته رساند.
   قرار اســت قانــون نظام مهندســی بازنگری 

شود. چه پیشنهاداتی در این باره دارید؟
از نــگاه بنده، قانون نظام مهندســی در مواردی 
چون مدت زمان دوره هیأت مدیره و روند انتخاب 
اعضای شورای مرکزی و بازرسان و شورای انتظامی 
و چگونگی تشکیل مجامع عمومی و عدم استفاده 
از مهندســان بــدون پروانــه در انتخابــات و پررنگ 
شــدن نقش ســازمان در تصمیــم گیری های کالن 
اســتان مانند ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و همچنین اعطای 
قــدرت بازدارندگــی در بخــش احداث ســاختمان 
در زمــان وقــوع تخلف بــه طوری که با درخواســت 
مهندســین ناظر، مالک مجــاب به توقف عملیات 

شود، نیازمند بازنگری است.
   باتوجه به اینکه جنابعالی در رشــته مکانیک 
تخصــص دارید، نظرتــان دربــاره تایید صالحیت 
ســاختمان  مکانیــک  و  بــرق  تاسیســات  مجــری 

چیست؟
تاسیسات به دلیل پویایی همانند جریان خون 
در انســان می مانــد. در زمان بهره بــرداری عمده 
مشــکالت بهره بــردار و شــکایت مربوط به بخش 
تاسیسات اســت. از نگاه بنده، فلسفه شکل گیری 
مجریان در ســاختمان و نگاه تخصصی به اجرای 
یک ســاختمان باید مجریان تاسیســات را نشــانه 
می گرفــت، بعد ســایر رشــته ها را. متاســفانه این 
ضعــف بــزرگ در روند عملکــرد اجرا اســت و به 
همین خاطر ماهیــت خدمات در بخش مجریان 
شــبیه یــک نــوزاد نــارس اســت. در حــال حاضــر 
بیشترین شکایت بهره برداران از بخش تاسیسات 
ســاختمان اســت و ایــن نشــان از اهمیــت اجرای 
تاسیســات دارد و انتظار می رود با توجه به دستور 
شفاف و دقیق وزیر محترم راه و شهرسازی هر چه 

سریعتر شاهد اجرایی شدن این بخش باشیم.
   برنامــه ای در دســت تدویــن اســت کــه در 
صــورت تصویب، موتورخانه هــا و مدیریت انرژی 
در ســاختمان، معاینــه فنــی خواهند داشــت. چه 

پیشنهادات در این باره دارید؟
بخــش  در  انــرژی  ســازی  بهینــه  موضــوع 
ساختمان با توجه به مصرف بیش از چهل درصد 
انــرژی از اهمیــت بســیار باالیی برخوردار اســت و 
عواملی که به بهینه ســازی انــرژی کمک می کند، 
عالوه بر رعایت مالحظات طراحی در زمان بهره 
برداری بیشترین هدر رفت انرژی مربوط به بخش 
موتورخانه است؛ پس طبیعی است اجرایی شدن 
معاینه فنی ساختمان می تواند عالوه بر مدیریت 
و کاهــش هدر رفت انرژی به اشــتغال مهندســان 
و اســتادکاران در جامعه کمک کند و لذا پیشــنهاد 
می شــود با تدوین شــیوه نامه مبحث ۱9 و اجرایی 
کردن آن و تشــکیل شــرکت های ممیزی انرژی به 

این هدف نزدیک شویم.
کارگاه هــای  در  ایمنــی  الزامــات  چــه  بایــد     

ساختمانی رعایت شود؟
از  از کار بعــد  متاســفانه آمــار حــوادث ناشــی 
تصادفــات دومیــن رتبــه را به خــودش اختصاص 
داده اســت. در آموزه های دینی نجات یک انســان، 
نجات یک جامعه اســت و رعایــت اصول ایمنی و 
فعال کردن بازرسی ایمنی در قالب یک صالحیت 
جدید و اجرایی کردن مبحث دوازدهم می تواند از 

بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

 قانون نظام مهندسی را بازنگری کنید
گفتگو با مهندس علی نیا، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 

می توانیم عمر ساختمان ها در ایران را به تراز کشورهای توسعه یافته برسانیم

اعتقاد دارم شناسنامه فنی به عنوان یک سند بسیار قوی در زمان 
صدور پایان کار و در همه معامالت و انتقال رســمی باید مورد 
استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه اجرایی شدن معاینه فنی ساختمان 
می تواند عالوه بر مدیریت و کاهش هدر رفت انرژی به اشتغال 
مهندســان و اســتادکاران در جامعه کمک کند و لذا پیشــنهاد 
می شود با تدوین شــیوه نامه مبحث ۱9 و اجرایی کردن آن و 
تشکیل شــرکت های ممیزی انرژی به این هدف نزدیک شویم.
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الزام شهرداری به استفاده از نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه
رئیس شورای اسالمی شهر تهران برای ساختمان  ها ی بزرگ مقیاس ابالغ کرد؛

رئیس شــورای اسالمی شهر تهران طرح الزام شهرداری به استفاده از 
نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه برای ســاختمان  ها ی بزرگ 

مقیاس مصوب این شورا را برای اجرا به شهردار تهران ابالغ کرد.
در ابالغیــه محسن  ها شــمی رفســنجانی آمــده اســت: طــرح »الــزام 
شــهرداری تهــران به اســتفاده از نتایــج مطالعات ترافیک قبــل از صدور 
پروانه برای ســاختمان  ها ی بزرگ مقیاس در دویست و چهلمین جلسه 
رســمی دوره پنجم شــورای اســالمی شــهر تهران مطرح و پس از بر رسی 
و مذاکــرات انجام شــده، طرح مذکور بــا عنوان الزام شــهرداری تهران به 
اســتفاده از نتایج مطالعات عارضه ســنجی ترافیک قبل از صدور پروانه 
بــرای ســاختمان های با نرخ سفرســازی باال )بزرگ مقیــاس(« و با لحاظ 
اصالحــات بــه عمل آمده مشــتمل بــر ده ماده و شــش تبصــره و جدول 
پیوست )ممهور به مهر شورای اسالمی شهر تهران با اکثریت آرای موافق 
)نه رأی اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران از ۱۵ عضو حاضر در جلسه 
در زمان رأی گیری( به تصویب رسید که برای اقدام ایفاد و ابالغ می  شود.
طــرح الزام شــهرداری تهران به اســتفاده از نتایــج مطالعات عارضه 
سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان های با نرخ سفرسازی 
بــاال )بزرگ مقیاس(« مشــتمل بر ده ماده و شــش تبصره به شــرح ذیل 

است:
  ماده یکم

بــه منظــور رعایــت حقــوق شــهروندی و ارتقــای مدیریــت و ایمنــی 
ترافیــک در شــبکه معابــر شــهری تهــران و جلوگیــری از کاهــش کیفیت 
زندگی براساس پیامد های ترافیکی ناشی از ساخت و ساز های جدید و به 
اســتناد مواد ۳، ۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
اســفندماه ۱۳۷۴، ماده ۸ مصوبه ِجلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک 
شــهر های کشــور، بند ۱۶- ۲۳ ضوابط و مقــررات طرح تفصیلی یکپارچه 
شهر تهران و بند )۲( تبصره )۴( ماده پنجاه و دوم )۵۲( برنامه پنج ساله 
ســوم توســعه شــهر تهران - ابالغی به شــماره ۱۶۰/۲۵۲۰/۳۲۰۶۱ مورخ 
۱۳9۷/۱۱/۰۲، شهرداری تهران موظف است به منظور بررسی پیامد های 
ترافیکی اجرای طرح  ها ی شــهری و ســاخت و ســازها، از تاریخ الزم  االجرا 
شــدن این مصوبه هرگونــه صدور پروانه عملیات ســاختمانی برای انواع 
ساختمان ها و کاربرد های تعریف شده در جدول پیوست این مصوبه اعم 
از خصوصــی، عمومی یــا دولتی و همچنین تمامی موارد مشــمول تهیه 
طرح هــای موضعــی که منجر به طرح در کمیســیون ماده پنج می شــوند 
را منوط به ارائه مطالعات عارضه ســنجی و تحلیل ترافیکی ساختمان و 
اخذ تاییدیه آن از کمیته فنی پیش بینی شده در تبصره ذیل این ماده کند.

تبصره
به منظور بررســی و تایید مطالعات عارضه سنجی ترافیکی و تحلیل 
ترافیکی برای ساختمان ها  و کاربرد های مشمول این مصوبه، »کمیته فنی 
عارضه سنجی ترافیکی ساختمان« متشکل از افراد ذیل تشکیل می  گردد:
۱. نماینــده تــام االختیــار معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری 

تهران- )مدیرکل حوزه معاونت - عضو و دبیر کمیته(
۲. نماینــده تــام االختیار معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 

تهران – )مدیرکل حوزه معاونت - عضو کمیته(
۳. نماینــده تام االختیار ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 

تهران )دارای صالحیت ترافیک( )عضو کمیته(
۴. معــاون شهرســازی و معمــاری منطقــه مربوطــه )عضــو کمیتــه 

برحسب موارد منطقه مربوطه(
۵. معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک منطقه مربوطه )عضــو کمیته بر 

حسب موارد منطقه مربوطه(
۶. یــک نفــر متخصــص ذیصــالح از جامعه مهندســان مشــاور ایران 

)عضو کمیته(
۷. یک نفر متخصص ذیصالح ترافیک به پیشنهاد کمیسیون عمران و 

حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران )عضو ناظر کمیته(
۸. یک نفر متخصص ذیصالح شهرســازی )برنامه ریزی شــهری( به 
پیشــنهاد کمیسیون شهرســازی و معماری شــورای اسالمی شــهر تهران 

)عضو ناظر کمیته(
این کمیته موظف است در مدت زمان حداکثر دو هفته پس از ارجاع 
پرونده نظر خود را اعالم کند و نتایج این مطالعات پس از تایید در کمیته 
مذکــور، قابــل اجرا اســت. محل دبیرخانــه این کمیته در حــوزه معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران و تصمیمات کمیته بر مبنای رای 

اکثریت اعضا الزم االجرا است.
  ماده دوم 

شــهرداری تهران مکلف اســت نســبت به تهیه دســتورالعمل انجام 
مطالعات عارضه ســنجی ترافیکی ساختمان های با کاربرد های موضوع 
این مصوبه در ســطح شــهر تهران و فرآیند بررســی آن هــا حداکثر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ الزم االجرا شــدن این مصوبه اقدام و پس از تایید 

توسط کمیته فنی مذکور نسبت به ابالغ آن جهت اجرا اقدام کند.

تبصره یکم
شــهرداری تهــران مکلــف اســت در دســتورالعمل مذکــور، شــرایط و 
امتیــازات ویــژه ای را در بررســی و تاییــد عارضــه ســنجی ترافیکــی بــرای 
ســاختمان ها و کاربرد های با نرخ سفرســازی باال واقع در محدوده شعاع 
۰ تا ۶۰ متری حول ایســتگاه  ها ی مترو در راســتای تحقق توسعه مبتنی بر 

حمل و نقل عمومی )TOD( اعمال کند.
تبصره دوم

شهرداری تهران مکلف است نسبت به بروزرسانی دستورالعمل های 
مطالعات عارضه ســنجی ترافیکی ساختمان های با کاربرد های موضوع 
ایــن مصوبه در ســطح شــهر تهران و شــاخص نــرخ سفرســازی آن ها در 

بازه  هــای زمانی یکســاله اقدام و پــس از اخد نظرات کمیتــه فنی عارضه 
سنجی ترافیکی ساختمان، آن را جهت اجرا ابالغ کند.

  ماده سوم 
کمیته فنی عارضه سنجی ترافیکی ساختمان »مجاز است در بررسی 
و تاییــد مطالعات عارضه ســنجی ترافیکی ســاختمان های با کاربرد های 
موضــوع ایــن مصوبه حســب ضــرورت با توجه بــه ظرفیت  هــا ی قانونی 
موجــود در طرح  هــا ی فرادســتی )طــرح جامــع و تفصیلی شــهر تهران و 
طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شــهر تهران( نســبت به تعیین ترکیب 
کاربرد ها و فعالیت های مجاز به استقراری که در زیر پهنه طرح تفصیلی 
آمده است و همچنین تعیین واحد پذیری ساختمان به نحوی که احداث 
ساختمان منطبق بر نتایج مطالعات عارضه سنجی ترافیکی شود، اقدام 

کند.
تبصره

نتایج مطالعات تایید شده توسط کمیته فنی عارضه سنجی ترافیکی 
ســاختمان، باید در پروانه ســاختمائی منظور شــده و مالــک )ذینفعان(، 
ســازنده ذیصالح و ناظرین ســاختمان ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن 

می باشند.
  ماده چهارم 

پروانــه  صــدور  متقاضیــان  از  اســت  موظــف  تهــران  شــهرداری 
ســاختمان های بــا کاربرد هــای موضــوع ایــن مصوبه مطالعــات عارضه 

ســنجی و تحلیل ترافیکی تهیه شــده توســط اشــخاص حقوقی و حقیقی 
ذیصالح در رشــته ترافیک )دارای صالحیت وفــق ضوابط ابالغی وزارت 
راه و شهرســازی و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشــور( را در فرآیند صدور 
پروانــه )در مرحلــه تاییــد نقشــه  ها ی معمــاری و قبــل از مرحلــه تاییــد 
نقشه  ها ی سازه ای( مطالبه و برای بررسی به کمیته فنی مذکور ارائه کند و 
تاییدیه مطالعات اخذ شود. مسئولیت حقوقی مطالعات مذکور بر عهده 

اشخاص ذیصالح تهیه کننده و کمیته فنی خواهد بود.
  ماده پنجم 

صــدور هرگونــه گواهی ســاختمانی و پایان کار برای ســاختمان های با 
کاربرد هــای موضوع این مصوبه که پس از الزم االجرا شــدن این مصوبه، 
پروانه ساختمانی دریافت می  کنند، منوط به رعایت الزامات این مصوبه 
هســتند. در صورت وجــود مغایرت بین الزامات ترافیکی پیوســت پروانه 
با ســاختمان اجرا شــده، شــهرداری تهران مکلف اســت از صدور هرگونه 
گواهی ســاختمانی و پایان کار تا اجرای کامل الزامات ترافیکی مطالعات 

عارضه سنجی ترافیکی مصوب کمیته مذکور خودداری کند.
  ماده ششم

شــهرداری تهران مکلف اســت در رسیدگی به درخواست  ها ی تثبیت 
یــا تغییــر کاربرد مجاز ســاحتمان ها، جهــت کاربرد های مشــمول جدول 
پیوســت ایــن مصوبــه؛ مطالعــات عارضه ســنجی ترافیکــی را از مالکین 
امالک اخذ و تاییدبه کمیته فنی عارضه سنجی ترافیکی در این خصوص 

را دریافت و بر اساس آن اقدام کند.
تبصره

در مــواردی کــه بــه لحاظ حقوقی نیاز به رســیدگی ســریع به تخلفات 
ســاختمانی برای تامین حقوق عمومی شــهروندان به تشــخیص مرجع 
صــدور پروانه وجــود دارد یا مالــک تمکین به انجــام مطالعات ترافیکی 
نمی کنند، شــهرداری تهران مجاز است رأساً با اخذ مشاور ذیصالح اقدام 
بــه تهیــه مطالعات عارضه ســنجی ترافیکی امالک مزبور کــرده و پس از 
اخذ نظر کمیته فنی عارضه ســنجی ترافیکی ساختمان، هزینه مصروفه 
را به اضافه پانزده درصد خسارت وارده به حقوق عمومی شهر به حساب 

بدهی ساختمان مذکور لحاظ کند.
  ماده هفتم

شــهرداری تهران مکلف اســت ســازوکار بررسی سیســتمی )سامانه( 
مطالعــات عارضــه ســنجی ترافیکــی و اخــذ تاییدیه کمیته فنــی عارضه 
سنجی ترافیکی ساختمان برای ساختمان های با کاربرد های موضوع این 
مصوبه را در فرآیند صدور پروانه و گواهی  ها ی ساختمانی ظرف مدت دو 

ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه ایجاد کند.
  ماده هشتم 

شــهرداری تهران موظف اســت نســبت به شناسایی ســاختمان های 
موجود و هم چنین امالک در حال ساخت مشمول جدول پیوست، ظرف 
مدت ســه مــاه از تاریخ الزم االجرا شــدن ایــن مصویه اقــدام و الیه مجزا 
در ســامانه جامــع اطالعات مکانی شــهر تهــران ایجاد کرده و در ســامانه 
اینترنتی شــفافیت شــهر تهران http://shafaf.tehran.ir بارگذاری کند تا 

اعضای کمیته فنی در فرایند تصمیم  گیری بهره  برداری کنند.
تبصره

شهرداری تهران برای ساختمان های موجود مشمول جدول پیوست، 
که دارای آثار نامطلوب ترافیکی در محدوده شهری تهران هستند، نسبت 
به انجام مطالعات عارضه ســنجی ترافیکی این ساختمان  ها  )توسط و با 
هزینه مالکان و ذینفعان( اقدام و مطالعات مربوطه را به تایید کمیته فنی 

رسانده و بر مبنای الزامات آن، اقدامات الزم صورت گیرد.
  ماده نهم 

در راســتای اجــرای مصوبه »الزام شــهرداری تهران به تعیین تکلیف 
پروانــه عملیــات ســاختمانی و گواهــی پایــان کار کلیه ســاختمان  ها ی در 
تملــک شــهرداری تهران« - ابالغی بــه شــماره ۱۶۰/۲۵۷۱/۱۲۱۸۶ مورخ 
۱۳9۸/۰۵/۰۱، شهرداری تهران )مناطق، سازمان ها و شرکت ها ی تابعه( 
مکلف اســت در تهیــه و اجرای کلیــه پروژه  ها یی که مشــمول کاربرد های 
موضوع این مصوبه می شــوند، نسبت به اخذ تأییدیه مطالعات عارضه 
ســنجی ترافیکی از کمیته فنی مذکور اقــدام کند. اختصاص کد بودجه به 

پروژه  ها ی یاد شده در بودجه سالیانه منوط به اخذ تاییدیه مذکور است.
  ماده دهم 

شهرداری تهران مکلف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر شش 
ماه یکبار به شورای اسالمی شهر تهران ارائه کند.

رونوشــت این ابالغیه برای رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در 
مجلــس جهت اســتحضار و ابالغ به نماینــدگان مردم تهــران، فرماندار 
تهران، اعضای شورای اسالمی شهر تهران ، رئیس شورای اسالمی استان 
تهران، بشــیر نظــری عضو شــورا و رئیس کمیته تنقیــح مصوبات جهت 
اســتحضار و دفتر هیات رنیســه و مصوبات )۱۰۸ط /۵- شناســه: ۲۶۸۶( 

ارسال شده است.

شهرداری تهران مکلف است سازوکار 
مطالعات  )ســامانه(  سیستمی  بررسی 
عارضه سنجی ترافیکی و اخذ تاییدیه 
کمیته فنی عارضه ســنجی ترافیکی 
برای ساختمان  ها ی بزرگ مقیاس را 
در فرآیند صدور پروانه و گواهی  ها ی 
ساختمانی ظرف مدت دو ماه از تاریخ 
الزم االجرا شدن این مصوبه ایجاد کند.

 یچانح زوریپ ياقآ بانج
 نارهت مرتحم رادرهش

؛مکیلع مالس
 گرزـب ياـه نامتخاس يارب هناورپ رودص زا لبق کیفارت تاعلاطم جیاتن زا هدافتسا هب نارهت يرادرهش مازلا « حرط

 هسلج نیملهچ و تسیود رد1398/11/21 خروم160/33058 هرامش هب توبثم » )د( و )ج( هورگ ياهنامتخاس( سایقم
 تارکاذـم و یـسررب زا سـپ و حرـطم1399/07/13 خیراـت رد هدـقعنم نارهت رهش یمالسا ياروش مجنپ هرود یمسر
 زا لـبق کـیفارت یجنـس هـضراع تاعلاطم جیاتن زا هدافتسا هب نارهت يرادرهش مازلا «ناونع اب روکذم حرط،هدش ماجنا

( هدرـب لمتشم هدمآ لمعبتاحالصا ظاحل اب و » )سایقم گرزب( الاب يزاسرفس خرن اب ياهنامتخاس يارب هناورپ رودص
 هـن ( قفاوم يارآ تی رثکا اب  )نارهت رهش یمالسا ياروش رهم هب روهمم ( تسویپ لودج و هرصبت )6(شش و هدام ) 10

 هـک دیـسر بیوـصت هب ) يریگيأر نامز رد هسلج رد رضاح وضع هدزناپ زا ( نارهت رهش یمالسا ياروش ياضعا )يأر
.دوشیم غالبا و دافیا مادقا تهج

 بوـصم نارادرهـش باـختنا و روشک یمالسا ياهاروش تاباختنا و فیاظو ، تالیکشت نوناق )90( مدون هدام قفو
 نیلوئـسم ضارتـعا دروـم غالبا خیرات زا سپ هتفهود ات هک یتروص رد روبزم هبوصم ،نآ يدعب تاحالصا و1375/3/1

2686 م/ .دوب دهاوخ ارجالامزال دریگن رارق طبریذ

. نارهت مدرم مرتحم ناگدنیامن هب غالبا و راضحتسا تهج یمالسا ياروش سلجم رد نارهت ناتسا ناگدنیامن عمجم مرتحم سیئر- :تشونور
.راضحتسا تهج نارهت مرتحم رادنامرف-
. راضحتسا تهج نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم ياضعا-
. راضحتسا تهج نارهت ناتسا یمالسا ياروش مرتحم سیئر-
.راضحتسا تهج تابوصم حیقنت هتیمک سیئر و اروش مرتحم وضع يرظن ریشب ياقآ بانج-
 .)2686 : هسانش-5/ط108 ( تابوصم و هسیئر تایه رتفد-

160/2686/15898
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پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان همزمان با روز ملــی ایمنی در برابر 
حــوادث و بالیــای طبیعــی، گفتگویــی بــا دکتر 
حمــزه شــکیب، عضــو شــورای مرکزی هشــتم 
سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته است.
کاهــش  ملــی  روز  بــه  اشــاره  بــا  شــکیب 
خطرپذیــری در برابر حوادث و بالیای طبیعی، 
گفت: براساس برنامه سازمان ملل، کشورهای 
مختلــف برنامه ریزی می کنند تا خســارت ها را 
بــه حداقــل ممکن برســانند. برهمین اســاس، 
از برنامــه ســازمان  الگوبــرداری  بــا  نیــز  ایــران 
ملل، برنامه هایی را پیاده ســازی کرده اســت تا 
خسارت های ناشــی از بالیای طبیعی را کاهش 
دهــد. وی افزود: کشــور ما در ایــن زمینه به یک 
موفقیــت نســبی دســت یافتــه امــا ایــن کفایت 
نمــی کنــد، چــون در کشــوری زندگــی می کنیم 
که شــاهد انواع حــوادث طبیعی شــامل زلزله، 
ســیل، خشکسالی و غیره هســتیم و قاعدتا باید 
طــوری برنامــه ریــزی کنیــم کــه خســارت های 
حداقــل بــه  را  طبیعــی  حــوادث  از   ناشــی 

 ممکن برسانیم.
  تقسیم بندی ساختمان ها به سه دوره

عضو شــورای مرکزی هشــتم ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان در پاســخ به این پرسش 
کــه در حال حاضر وضعیت ســاختمان ســازی 
در ایــران از لحــاظ ایمنــی چگونــه اســت و در 
چــه وضعیت قــرار داریــم؟ در ابتدا با تقســیم 
بندی ســاختمان ها به سه دوره، گفت: در کشور 
یکســری ســاختمان ســازی داریم که بــه قبل از 
اســتاندارد ۲۸۰۰ مربوط می شود که در ساخت 
آنها نســبت به زلزلــه بی توجهی شــده و از این 

نظر، آسیب پذیر هستند.
از  وی توضیــح داد: درصــد قابــل توجهــی 
ســاختمان ها در شــهرهای کوچک و بزرگ و به 
طــور خــاص در روســتاها کــه مربوط بــه قبل از 
استاندارد ۲۸۰۰ می شوند، آسیب پذیر هستند.

دوم  دوره  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  شــکیب 
اظهارداشــت:  کشــور،  در  ســازی  ســاختمان 
اســتاندارد ۲۸۰۰ که شــروع شــد، تقریبا ســعی 
گردید که استانداردها رعایت شود اما متاسفانه 
در اجــرا دقت کافــی را نداشــتیم, بدین ترتیب 
درصــد قابــل توجهی از ســاختمان ســازی ها از 
سال ۶۶ تا ۸۰ از نظر کیفیت قابل قبول نیستند.
عضو شــورای مرکزی هشــتم ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان تصریح کرد: در دوره سوم 
ســاختمان ســازی در کشــور یعنی از دهه ۸۰ به 

بعــد شــاهد هســتیم وضعیت نســبت بــه قبل 
بهتر شده و از نظر اجرا و نظارت هایی که انجام 
می شــود، اوضاع بهتر شــده اما بازهــم هنوز به 

آن درجه انتظاری که الزم است، نرسیده ایم.
چــرا  اینکــه  توضیــح  بیــان  در  شــکیب 
انتظــارت هنوز بــرآورده نشــده، اظهارداشــت: 
از  بخشــی  افتــاد،  اتفــاق  کــه  کرمانشــاه  زلزلــه 
ساختمان های نوسازی که در قالب مسکن مهر 
ســاخته شــده بودند، تخریب شــدند، همچنین 
بیمارســتان هایی کــه توســط دولــت اجرا شــده 
بودنــد، پــس از زلزله دیگــر مورد بهــره برداری 

قرار نگرفتند.
وی با بیان اینکه این مســایل به دو دلیل رخ 
می دهند، گفت: نخست اینکه معیارهای آیین 
نامــه ای کفایت نمــی کند و بایــد راه آیین نامه 
تغییر یابد، بدین ترتیب باید تغییرات بنیادین 
در مقررات داشــته باشیم. نکته دوم اینکه هنوز 
در چرخه ســاخت و ســاز )اجــرا، کارگر، مصالح 
ســاختمانی و غیره( اشکاالت جدی وجود دارد 
و باید توسط دستگاه های ذیربط برطرف شود.

از شــکیب ســوال شــد که چرا هنوز هــم آمار 
دقیقــی از وضعیــت امــالک و ســاختمان های 
طبیعــی  باالیــای  و  حــوادث  برابــر  در  ایمــن 
نداریم؟ که وی در پاســخ اظهارداشــت: از دهه 
۷۰ بــه بعد و پس از زلزلــه رودبار و منجیل این 
موضوع مطرح شــد کــه ســاختمان ها به لحاظ 

آسیب پذیری باید چگونه باشند.
عضو شــورای مرکزی هشــتم ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان تصریــح کــرد: بــرای این 
منظــور، روش هــای بــرآورد آســیب هــم وجود 
دارد، گفت: به عنــوان مثال، یک روش ارزیابی 

کیفــی ســریع اســت کــه از آن بــه عنــوان چــک 
لیســت - ۱۰ پرســش - هــم یاد می شــود. روش 
دیگر اینکه این چک لیست به جای ۱۰ پرسش، 

۶۰ پرسش ریز درباره ساختمان است.
شــکیب تاکید کــرد: برای رفع این مشــکالت 
عــالوه بــر دانــش ایــن کار کــه خوشــبختانه مــا 
هــم  ویــژه  اعتبــارات  تخصیــص  بــه  داریــم، 
نیازمندیــم که پیگیری های گســترده ای در این 
راستا انجام شده ولی به دلیل مقاومت در بدنه 
برخی دستگاه های دولتی هنوز به نتیجه عملی 

منجر نشده است.
  وضعیــت ســاختمان ها از لحــاظ آســیب 

پذیری
عضو شــورای مرکزی هشــتم ســازمان نظام 
کــرد:  اعــالم  ادامــه  در  ســاختمان  مهندســی 
متاســفانه آمــار دقیقــی از وضعیــت امــالک و 
ســاختمان های ایمــن در برابر حــوادث و باالی 
مکان هــای  مــورد  در  حتــی  نداریــم،  طبیعــی 
خــاص مثل مــدارس کارهایی شــده ولــی آمار 
خاصی نداریم. البته وضع بیمارستان ها خیلی 
بهتــر از مدارس اســت. در این میان، براســاس 
درصــد   ۸۰ رســمی،  غیــر  آمارهــای  برخــی 
ســاختمان ها آسیب پذیر هســتند، ضمن اینکه 
ســاختمان هایی کــه از ســال ۶۶ تــا ۸۰ ســاخته 

شدند، حدود ۵۰ درصد آسیب پذیرند.
وی در عین حال اظهارداشــت: بــرای اینکه 
آمــار رســمی از وضعیت ســاختمان های ایمن 
در کشــور داشته باشیم، باید پروژه تعریف شود 

تا برنامه ریزی ها هم براساس آن انجام شود.
  نقش کلیدی نظام مهندسی

شــکیب در پاســخ به این پرسش که سازمان 

نظــام مهندســی چــه نقشــی در ایــن خصوص 
ایــن ســازمان  می توانــد داشــته باشــد، گفــت: 
در  مهــم  خیلــی  و  کلیــدی  نقــش  می توانــد 
شناســایی ســاختمان های غیر ایمن و رفع آنها 

داشته باشد.
عضو شــورای مرکزی هشــتم ســازمان نظام 
مهندســی ساختمان تاکید کرد: نظام مهندسی 
بــا ابــزاری کــه دارد، خیلــی راحــت می تواند به 
موضــوع ورود، برنامــه ریــزی و در نهایت کار را 

اجرا کند.
وی تصریــح کــرد: در واقــع نظام مهندســی 
به جای پرداختن به مســایل حاشیه ای باید به 
رســالت اصلــی خود بپــردازد و به دنبــال کیفی 

سازی ساختمان در سراسر کشور باشد.
  بی توجهی به ارتقای کیفی ساختمان 

شــکیب در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
شــهرداری ها به وظایف شــان در این باره عمل 
کــرده انــد؟ و چرا ســاختمان ها و امــالک دارای 
مشکل ایمنی پلمپ نمی شوند؟ اظهارداشت: 
متاسفانه شــهرداری ها هم تمرکز کار خود را بر 
روی هندسه ساختمان براساس طرح تفضیلی 
گذاشــته انــد و نیامــده انــد بــه موضــوع ارتقای 

کیفی ساختمان ورود کنند.
وی توضیــح داد: در واقــع شــهرداری ها بــه 
وظایف ذاتی خود که حفظ سرمایه ملی است، 
عمــل نمی کنند و به جای پرداختن به موضوع 
ارتقای کیفی ســاختمان صرفا بــه دنبال کنترل 

فیزیکی ساختمان ها هستند.
  گســل های تهران فعال شــوند چــه اتفاقی 

می افتد؟
در پایــان از شــکیب ســوال شــد کــه اگــر در 
شهری مثل تهران زلزله ۷ ریشتری بیاید با چه 
وضعیتــی روبرو خواهیم بود؟ کــه وی در پایان 
گفت: در بخش های مختلف تهران گســل های 
مختلفــی داریــم کــه هــر کــدام فعــال شــوند، 
تاثیرات متفاوت در شعاع محدوده آن گسل ها 

خواهند داشت.
عضو شــورای مرکزی هشــتم ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان تاکید کرد: باتوجه به اینکه 
همــه گســل های تهــران همزمــان نمــی توانند 
فعــال شــوند، بنده معتقد هســتم که بــا فعال 
شــدن هر گسل، فقط دامنه محدود به آن گسل 
در تهــران بــا خســارت هایی همــراه خواهد بود 
ولی بنــده اعتقادی ندارم به این ادعا که برخی 
می گویند تعداد کشــته ها و خســارت مالی فوق 

العاده زیاد و شدید باشد.

آمار دقیق از امالک و ساختمان های ایمن در کشور نداریم
گفتگو با دکتر شکیب، عضو شورای مرکزی هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان
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 رییس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، 
برگزاری دومین همایش ملی بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت به 
صــورت آنالین و مجازی در شــرایط کرونایی با بیش از ۲۱۰۰شــرکت 

کننده از سراسر کشور را یک تجربه بسیار موفق عنوان کرد.
 مهنــدس علی نیا رییس وقت ســازمان پس از اتمام برگزاری 
تمامــی دوره هــای کارگاهــی دومیــن همایــش ملــی بهداشــت ، 
ایمنــی و محیــط زیســت بــه صــورت آنالیــن و مجــازی ، برگزاری 
ایــن همایش در شــرایط کرونایی با بیش از ۲۱۰۰شــرکت کننده از 
سراســر کشــور را یــک تجربه بســیار موفق عنوان کــرد.  وی ضمن 
تشکر از حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، رئیس سازمان نظام 
مهندســی سازمان کشور و مدیران کل وزارتخانه ، معاون عمرانی 
استاندار ومدیران کل استان در افتتاحیه همایش با حفظ پروتکل 
بهداشــتی، این حضــور را نشــانه اهمیت این همایش دانســت و 
اظهارداشــت: اهتمام ســازمان مازندران از این پــس در برگزاری 
همایشــهای آموزش محور در راستای ترویج مقررات ملی بیشتر 
خواهــد بــود.  رییــس وقــت ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان مازنــدران ادامــه داد: ایــن همایــش باهمــکاری اداره کل 
راه وشهرســازی و دفتــر مقررات ملــی وزارتخانه و ســازمان نظام 
مهندســی اســتان و در قالب تشــکیل وفعالیت کمیتــه اجرایی با 
برگزاری ده ها جلسه کاری برگزار شد، ضمن اینکه باوجودتمامی 
چالشــهای برگزاری همایش مجازی، این همایش با موفقیت به 

کار خود پایان داد.
  هماهنگی دستگاه های متولی

 مهنــدس علی نیــا، برگــزاری ایــن همایــش را یک نمونــه کامــل 
هماهنگی دستگاه های متولی دانست و گفت: چه دربخش افتتاحیه 
وچــه برگــزاری کارگاه هــا؛ هماهنگــی، همدلــی و تــالش اداره کل راه 
وشهرســازی و ســازمان نظام مهندســی ســتودنی بود و الزم است از 

مهندس نظری مدیر کل راه و شهرسازی و همکاران ایشان ، اعضای 
هیات مدیره ، هیات رئیسه ، خزانه دار ، اعضای شورای سیاستگذاری ، 
مسئول کمیته اجرایی ، اعضای کمیته اجرایی ، روابط عمومی ، واحد 
آی تــی و همه بخشــهای مرتبط بابت همکاری صمیمانــه و به ثمر 

نشاندن این همایش تشکر کنم.
HSE گزارش آماری همایش   

 وی در ادامه با اشاره به گزارش آماری همایش, اظهارداشت: بالغ 
بــر ۶۰۰ نفر در کالس تاریخ ۲۳ مهرمــاه در گروه امتیاز ارجاع، تعداد 
۵۵۰ نفر در تاریخ ۲۴ مهرماه در کالس تمدید و امتیاز ارجاع و تعداد 
۱۰۰۰ نفــر در کالس تاریخهــای ۲۴ و ۲۵ مهرماه در گروه ارتقا-تمدید 
و امتیــاز ارجاع شــرکت کردند.  در همین حال، آزمــون دوره ها نیز به 
شــکل تســتی برگزار و در پایان، نتیجه آزمون به شــرکت کننده اعالم 
شــد.البته از ســاعت ۲۲ روز ۲۵ مهرماه کالســها به صــورت آفالین تا 
تاریخ ۲۸ مهرماه قابل مشــاهده اســت.  آزمون مجــدد دوره تمدید 
و امتیــاز ارجاع از ســاعت ۱۵ تــا ۱۵.۳۰ و آزمون مجدد ارتقا-تمدید و 
امتیاز ارجاع از ســاعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ ســه شــنبه ۲9مهرماه برگزار شــد.  
علی نیا در پایان ضمن تشــکر از مشارکت فعال مهندسان از سراسر 

کشور و حضور در برگزاری کارگاهها به صورت مجازی از شرکت نشان 
تعالی در برگزاری موفق این دوره ها قدردانی کرد.

   مهنــدس خرم: ســهم خدمات فنی و مهندســی بایــد منطقی و 
اصولی باشد

مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به 
صورت مجازی و ویدیوکنفرانسی در دومین همایش ملی بهداشت، 
ایمنــی و محیط زیســت در مازندران ســخنرانی کــرد. مهندس خرم 
در ابتــدا بــا درود فــراوان به روح شــهیدان تازه تفحص شــده اســتان 
مازندران و با تشکر و قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این همایش 
به خصوص مهندس علی نیا رییس وقت ســازمان نظام مهندســی 
مازنــدران، به بیــان چالش ها و مشــکالت موجود در زمینــه HSE در 
کشــور پرداخــت. وی گفــت: هــرکاری در هــر بخشــی مثل مســکن و 
ســاختمان و زیــر اجزا همچــون HSE که می خواهد انجام شــود باید 
در یــک چهارچــوب )طرح چشــم انداز، سیاســت کلــی، کالبد ملی، 
طرح های جامع و طرح های توسعه استان ها( باشد. برهمین اساس، 

اگر از آن چارچوب خارج شویم، راه به مقصود نخواهیم برد. 
مهنــدس خــرم توضیــح داد: ایــن چهارچــوب مطالعــه، تهیه و 
تدوین اســت که توســط مشــاورین بخش خصوصی انجام می شود. 
داوری و بررســی و اصــالح اســت که توســط دولــت و صاحب نظران 
بخش خصوصی انجام می شود. موضوع تصویب هم توسط دستگاه 
دولتی صورت می پذیرد. دستگاه اجرایی نیز دولت یا بخش عمومی 
و موضوع مجری که پیمانکار بخش خصوصی اســت. وی تاکید کرد: 

اگر این چهارچوب بهم بخورد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. 
GDP سهم بخش زمین، مسکن و ساختمان از  

 رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه وزن صنعت 
ســاختمان را مورد اشــاره قرار داد و اظهارداشــت: ســاالنه حداقل ۱۵ 
درصد از حجم تولید خالص داخلی کشور سهم بخش زمین، مسکن 

تجربه موفق در برگزاری همایش HSE در مازندران
با بیش از ۲۱۰۰ شرکت کننده از سراسر کشور صورت گرفت؛

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
از تشکیل کمیته ویژه در سازمان برای 
بررسی موضوعات ضروری که می توانند 
به عنوان دروس جدید به رشته های 
مهندســی اضافه شــوند، خبــر داد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
1 3 9 9
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دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره



به زودی شاهد 
صدور پروانه های 
تخصصی برای 
جامعه مهندسی 

کشور خواهیم بود 
که حتمًا با آزمون 
خواهد بود، زیرا 

مهندسین ما از نظر 
علمی هم باید به 

روز باشند.

 معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد: به عنوان کشوری که سابقه حداقل ۵ هزار سال مهندسی 
در حــوزه ســاختمان دارد و با موافقت وزیر راه و شهرســازی و 
کمک سازمان نظام مهندســی و سایر نهاد های ذیربط، مرکز 
اســناد و مــوزه ملی مهندســی ســاختمان کشــور را راه اندازی 

خواهیم کرد.
 دکتــر محمــود محمــودزاده معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی در دومیــن همایــش ملی بهداشــت، 
ایمنــی و محیــط زیســت کــه بــه صــورت آنالین و مجــازی در 
شــرایط کرونایــی بــا بیــش از ۲۱۰۰ شــرکت کننــده از سراســر 
کشــور در مازندران برگزار شــد. ســخنرانی کــرد. خالصه ای از 

سخنرانی وی در این همایش به شرح زیر است:
 در ابتدا تشــکر ویژه دارم از همکاران در اســتان مازندران، 
اداره کل راه و شهرســازی، معاونــت عمرانــی جنــاب آقــای 
دکتــر رازجویان که مســئولیت هماهنگی را داشــتند، مهندس 
علی نیــا، ســازمان نظــام مهندســی و همه دوســتانی کــه این 
مراسم را پیگیری کردند و به عنوان دبیرخانه دائمی موضوع 
HSE در کشــور موفــق بــه برگــزاری این مراســم در شــرایطی 
شــدند که طبیعتاً برگزاری بســیار سخت تر، ولی دامنه شمول 

بسیار باالیی دارد.
 موضــوع HSE مثــل ســایر موضوعــات اگر به جــای اجبار 
تبدیل به باور شد، می شود امکان یا توقع اجرای ۱۰۰ درصدی 
را داشــت. دو کار درباره موضوع HSE خیلی الزم اســت؛ اول 
آموزش عمومی برای همه شــهروندان اســت کــه متوجه این 
موضوعات شوند و دوم هم بحث آموزش خاص و تخصصی 
برای جامعه ای مهندســی است که این موضوعات را برعهده 

دارند. ببینید موضوع HSE در حقیقت اگر 
از بعــد دیگــری به آن نــگاه کنیــم، به نظر 
می رســد که می شــود به آن گفــت، احترام 

به انسان.
   تدوین اســتاندارد های مشخص برای 

ساختمان های مختلف
 حــال بــه بیــان سیاســت ها و برنامه ها 
در حوزه مســکن و ســاختمان می پردازیم. 
الزم است اســتاندارد های مشخصی برای 
ســاختمان های مختلف طراحی شود تا به 
عنوان چک لیســت در اختیار مجریان قرار 
بگیرد تا این موضوع ســلیقه ای نباشــد. در 
واقع ایــن موضوع باید به صــورت ارزیابی 
هوشــمند بــرای ســاختمان های حســاس 
بــزرگ و مهــم انجام شــود، یعنــی کنترل 
و بررســی لحظــه ای اتفــاق بیفتــد کــه بــا 

تکنولوژی امروز قابل انجام است.
 موضــوع دوم اینکــه الزم اســت بــه آن 
اشاره کنم شــاید اطالعاتش برای دوستان 
بد نباشــد، موضوعاتی اســت کــه در حوزه 
مهندســی کشور به عنوان متولی این حوزه 
در وزارت راه و شهرســازی در حــال انجــام 

است.
 اولیــن موضوع برای اینکه بتوانیم ســاختمان های بهتری 
از نظر کیفی داشــته باشیم، این است که ما باید به عنوان یک 
موضوع که حداقل ۲۵ ســال از اجرای قانون نظام مهندســی 
می گذرد و در این ســال ها بیشــتر به کمیت ها اشــاره داشتیم، 
امروز دیگر زمان آن رسیده است که به کیفیت توجه و شرایط 
زیســتی و فعالیت درخوری را برای همه هموطنانمان فراهم 

کنیم.
   صدور پروانه های تخصصی برای مهندسین

 یکــی از فعالیت هایــی کــه انشــااهلل بــه زودی عملیاتــی 
می شود و حدود چند ماهی است بر روی آن برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه موضــوع صــدور پروانه هــای تخصصــی برای 
مهندســین اســت. االن تمام مهندســین پروانه هــای عمومی 
دارند در صورتی که در گروه های مختلف هر ساختمان ارزش 

خودش را دارد.
 هــر ســاختمان خصوصیاتــی دارد کــه بــه همیــن دلیــل 
عمومــی  تخصــص  مکمــل  بایــد  مختلــف  تخصص هــای 
یاجایگاه عمومی مهندســی باشــند کــه برای ســاختمان های 
ویژه این امکان وجود داشته باشد. به طور مثال، االن ما کسی 
که فرض کند یک مدرســه یا یک بیمارستان یا یک ساختمان 
به مقیاس شــهری را می خواهد طراحی یــا نظارت کند، هیچ 

آموزش خاصی غیر از آموزش های عمومی ندیده است.
 یــک ســاختمان وقتــی مقیــاس شــهری یــا منطقــه ای یــا 
پیــدا  متفــاوت  کامــال  شــخصیت  یــک  می شــود،  فراشــهری 
می کند. یک ســاختمان وقتی از نظر گودبرداری، سیما و غیره 
خصوصیات ویژه ای را در شهر و منطقه خودش دارد، طبیعتاً 
تخصصی مرتبط با خودشــان می خواهد که این طراحی شده 
اســت. مــن به لحــاظ وقت خیلــی موضــوع را بــاز نمی کنم و 
انشــاهلل بــه زودی شــاهد صــدور پروانه هــای تخصصــی برای 
جامعه مهندسی کشور خواهیم بود که حتماً با آزمون خواهد 
بــود، زیرا مهندســین ما از نظــر علمی هم باید به روز باشــند. 
هیــچ دلیلــی وجود نــدارد که کســی با یک 
آزمون در یک ســالی تا آخر عمر کاریش را 

با همان شرایط بگذراند.
و  مهندســی  نظــام  رئیــس  از  تشــکر     

اعضای شورای مرکزی
 در حــوزه نظــام مهندســی هــم اینجــا 
الزم اســت تشــکر ویژه کنــم از جناب آقای 
مهنــدس خــرم، رئیــس محتــرم ســازمان 
نظام مهندســی و اعضای شــورای مرکزی 
به لحــاظ تعامل و همکاری بســیار مثبتی 
کــه وجــود دارد و انشــااهلل بتوانیــم در یک 
قابــل  کارهــای  باقیمانــده  کوتــاه  زمــان 

مالحظه ای انجام دهیم.
 یکــی دیگــر از موضوعاتــی که انشــاهلل 
اعــالم عمومــی خواهد شــد، بحــث دفاتر 
حقوقی اســت که ساختار بســیار نظام مند 
و قانونمندی برای آن نوشــته شــده اســت 
و انشــااهلل بتوانــد موثر و پاســخگو در قبال 

خدمات مهندسی باشد.
مهندســی  ملــی  مــوزه  انــدازی  راه     

ساختمان
بــا  همایــش  در  دیگــر  موضــوع  دو   
ســرفصل می گویم که دوســتان خســتگی زمان بــه آنها چیره 
نشــود. یکی اینکه اخیراً پیشــنهادی خدمت آقای وزیر دادیم 
کــه انشــااهلل بــا موافقــت ایشــان و بــا کمــک ســازمان نظــام 
مهندســی و ســایر نهاد هــای ذیربــط، مــا مرکــز اســناد و موزه 
ملی مهندســی ساختمان کشــور را راه اندازی کنیم؛ به عنوان 
کشــوری کــه ســابقه حداقل ۵ هــزار ســال مهندســی در حوزه 

ساختمان دارد.
 موضــوع آخــری کــه در حــوزه مهندســی عــرض می کنم، 
انشاءاهلل با همراهی نهاد های ذیربط مثل شبیه همین اتفاقی 
که در موضوع HSE افتاده ، انشــاهلل مســابقات ســاختمان در 
کشــور در حوزه هــای مختلــف - نــه فقــط معماری، نــه فقط 
عمران، نه فقط تاسیســات و غیره - راه اندازی خواهیم کرد تا 
بتوانیم مشوق هایی را ایجاد و مهندسین برتر، پروژه های برتر 

و سایر موارد را در کشور معرفی کنیم. 

  راه اندازی مرکز اسناد
و موزه ملی مهندسی ساختمان کشور

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر داد:

و ســاختمان اســت.  وی مطرح کرد: در ۱۰ ســال گذشــته حجم تولید 
خالص داخلی کشــور حدود ۴۰۰ میلیارد دالر در ســال بوده است. به 
عبــارت دیگر، ســاالنه حدود ۶۰ میلیارد دالر ســهم زمین، مســکن و 
ســاختمان گزارش شده است. برهمین اســاس، این اعداد عظیم را 
می توانیم در بخش خدمات فنی، مهندسی، سهم قابل مالحظه ای 
منظــور کنیــم.  به گفته مهندس خــرم، در حال حاضــر قیمت تمام 
شــده ســاختمان بــه طور میانگیــن متــری ۵ میلیون تومــان، قیمت 
میانگین فروش هر متر مسکن در تهران بیش از ۲۴ میلیون تومان و 

در کالن شهر ها نیز کم و بیش به همین صورت است.
وی بــا بیــان اینکــه چــه درصــدی از فروش یــا قیمت ســاخت به 
خدمات فنی و مهندسی داده می شود؟ خاطرنشان کرد: این سهم در 
کشور ما بین ۱ تا ۲.۵ درصد و در کشور های پیشرفته بین ۵ تا ۸ درصد 
اســت.  رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان گفــت: طبیعی 
اســت که وقتی ســهم خدمات فنی و مهندســی منطقی و اصولی در 
نظــر گرفته شــود، نقــش خــودش را در پایــداری و عمر ســاختمان و 
جلوگیری از اتالف ســرمایه ها نشان می دهد. مهندس خرم در ادامه 
چالش در نظر نگرفتن ســهم خدمات فنی و مهندسی را مورد تاکید 
قــرار داد و تصریح کرد: با علم بر ســهم حداقــل ۱۵ درصدی بخش 
زمین، مســکن و ساختمان از حجم تولید خالص داخلی یعنی رقم 
۶۰ میلیــارد دالر در ســال و ســهم ۱ تــا ۲.۵ درصــدی خدمــات فنی و 
مهندسی از فروش یا قیمت ساخت، یکی از مشکالت همین چالش 

در نظر نگرفتن سهم خدمات فنی و مهندسی است.
وی، نداشــتن طرح جامع را در این زمینه دومین چالش خواند و 
گفت: هرکاری می خواهیم انجام دهیم، طرح و مطالعه می خواهد. 
بــه عنــوان مثــال تاکنــون بــر روی موضــوع HSE مطالعــات جامــع 

نداشته ایم و باید از تجربیات جهان استفاده کنیم.
  چالشی به نام تصمیم گیری دیرهنگام

 وی با بیان اینکه سومین چالش، تصمیم گیری دیرهنگام یا دیر 
اقدام کردن است، اظهارداشت: سالهاست از موضوع HSE می گذرد، 
ولــی هنوز نتوانســته ایم این موضوع را به عنــوان یک درس ضروری 
به رشته های مهندســی اضافه کنیم، این در حالی است که براساس 

قانون، این کار وظیفه نظام مهندسی است.
مهندس خرم از تشــکیل کمیته ویژه در ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان برای بررســی موضوعات ضروری کــه می توانند به عنوان 
دروس جدیــد بــه رشــته های مهندســی اضافــه شــوند، خبــر داد و 
اظهارداشــت: دانــش مدیریــت و HSE از دروس جدیــد و ضــروری 
هستند که در حال بررسی هستند و درصورت تصویب نهایی به وزارت 
خانه های ذیربط از جمله علوم و راه و شهرســازی ارایه خواهند شــد. 
وی، چالش دیگر در کشور را تشکل های NGOهای ناچیز، ضعیف و 
بــه دور از حمایت جدی عنوان کــرد و افزود: NGOهای HSE در دنیا 
قدرتمند هستند به نحوی که این ها از خبرگان رشته، صاحب نظران 

و رفرنس های علمی و تحقیقی استفاده می کنند.
به گفته وی، در حال حاضر تشکیل NGO بسیار مطرح، قدرتمند 

و تحت حمایت در حوزه HSE در کشور ضروری است.
مهنــدس خــرم با بیان اینکــه ضعیف عمل کــردن در کار های 
فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و ترویجی از دیگر چالش های پیش رو 
است، علت اصلی این ضعف را در نبود مطالعات جامع دانست 
و اظهارداشــت: همــه موضوعــات باید در مطالعــات جامع دیده 
شــوند. وی تصریح کرد: این را فراموش نکنیم اگر امروز می گوییم 
بــه عنوان چالش، مســئله سیســتمی کار کــردن روی HSE اســت. 
بایــد بدانیم چهارچوبی که برای مطالعه در نظر گرفته می شــود، 
اول سیاســت گــذاری، دوم قانــون گــذاری و اصالح قانون و ســوم، 
طراحی یا اصالح ساختار و طراحی سیستم اجرای HSE و نشاندن 
فرآیند های انجام در ســر جای خودش و استفاده از نیروی انسانی 
متعهــد، ســالم و کارآمد در زمینه HSE اســت. وی در پایان گفت: 
آرزوی توفیــق، ســالمتی، کارآمــدی و جــرأت تصمیم و شــهامت 
از خــود نقــد کــردن و پذیرش نقد دیگــران را برای همــه مدیران و 

جامعه مهندسی آرزو می کنم.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
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آبــــــان مـــــــاه
1 3 9 9

7

دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره



سه رویداد ماندگار در کارنامه شهرسازی ایران

حدود ۷۰ ســال از انتخاب روز هشــتم نوامبر )برابر با ۱۸ آبان ماه ســال جاری( 
برای بزرگداشــت "روز جهانی شهرســاز" می گذرد. ما در کشــورمان قریب به دو 
دهه اســت که به این جریان جهانی پیوســته ایم و چه مبارک پیوستنی! زیرا اگر 
به رســم احترام و پاسداشــت بنا بر بزرگداشــت شــهر و شهرســازی باشد، کدام 
کشــور شایســته تر از ایران که بنیان های شهرنشــینی را در بطن خود پروانده و با 
ســابق های از شکل گیری نخستین هســته های شهرنشینی این افتخار را نصیب 
خــود کرده اســت. گســتره وســیع ایــران باســتان، از شــرق تا غرب، شــکل گیری 
هسته های اولیه شهرنشینی را از میان رود های )بین النحرین( با شهر های اروک 
و ســلوکیه، تا شــرق دور در دره ســند با شکل گیری شــهر موهنجودارو را ممکن 
ســاخت و توانایی ایجاد چنیــن ظرفیتی را در حافظه تاریخ تحول شهرنشــینی 

دنیا، به خود واسپرد.
 همچنین آثار بر ای مانده از تمدن جیرفت در کرمان، و شــهر ســوخته در جنوب زابل، و دارابگرد )از 
دوره هخامنشی( و اردشیرخوره )از دوره ساسانی( در جنوب فارس در جلگه خوزستان همگی گواهی 
بر ادعای اولین نشــانه های شهرنشــینی در کشــورمان و به تبع آن ادعا در پیشتازی برای شکل گیری 
تفکر شهرســازی در کشورمان برای برپایی این نخستین شهر های دنیا است. حدود ۷۰ سال پیش با 
انتخاب روز هشتم نوامبر به عنوان روز جهانی شهرساز و برگزاری اولین مراسم بزرگداشت شهرسازان 
توســط پروفســور کارلوس ماریا دال پائورا، اســتاد فقید دانشــگاه بوئنس آیرس در آرژانتین آغاز شــد. 
امروزه کشــور های زیادی به این جریان افتخار آفرین پیوســته اند و هر یک با مراســمی ویژه اهمیت و 
لزوم توجه به موضوع "شهرسازی" و متولیان آن یعنی "شهرسازان" را یادآور می شوند.  تعهد به انجام 

مراســمی برای بزرگداشــت "شهرســازان" و لزوم برگزاری مراسم 
در روز خاصی از ســال، به نوعی وحدت جهانی بین متخصصان 
ایــن رشــته و نهادهای اجتماعــی مدافــع "حقوق شــهروندی" را 
به ما نشــان داده و یــادآور اهمیت آن می شــود. احترام و انتخاب 
روزی بــه نــام "روز جهانی شهرســاز" بیــش و پیش از هــر چیز، به 
نقشــی کــه شهرســازی و شهرســازان می توانند در بهبــود کیفیت 
محیط زندگی در بستر حیات مدنی یک شهروند داشته باشد، باز 
می گردد، و این مســئولیتی است که به وظایف ذاتی یک شهرساز 
باز می گردد تا اوالً، با تالش برای برپایی یک ســکونتگاه شایسته و 
در خور جایگاه انسانی ساکنانش، به وظیفه تخصصی اش عمل 
کنــد، ثانیاً، بــا عمل به آموزه های علمــی و تجربه های حرف های 
خود، تدریجاً این خواســته را به مردم انتقــال دهد که آن ها دارای 
حقــی بــال انکار برای برخورداری از ســکونتگاه و شــهری شایســته 
موقعیت انسانیشان هستند. وظیفه ای که حرفه مندان شهرسازی 
و شهرســازان در عین وقوف و باور عمیق بــه آن، موضوع الزام به 
رعایت "حق در حوزه عمومی" را به عنوان بستر و زمینه ساز اجرای 
کلیــه ضوابط و مقررات تامین کننده آســایش انســانی در محیط 
زندگی و شــهر های اقامتگاهش عملیاتی می ســازند، و با انتخاب 
"روز جهانــی شهرســاز" آن را تبدیــل به فرصتی برای رســیدن به 

اهدافی که در زیر می آید، می کند:
۱. کمک به ارتقا دانش شهرسازی و تقویت جوامع علمی و حرف های مرتبط با شهرسازی

۲. افزایــش آگاهــی و ایجاد حساســیت های الزم در مدیران شــهری نســبت به الزامــات و نیاز های 
حرف های شهرسازی

۳. اطالع رسانی و هدایت آرای نظرات عمومی به دستاورد های حوزه شهرسازی به عنوان حقوق 
الزم الرعایه مرم در حوزه عمومی.

۴. همکاری هوشیارانه با رسانه های جمعی برای حفاظت و نگهبانی از پیوند مسئوالنه متخصصان 
و مدیران شهری و شهروندان

برای ارتقای کیفیت زندگی شــهری و احقاق حقوق شهروندان برای برخورداری از سکونتگاه های 
شایسته جایگاه انسانی شان

بیش از ۷۰ ســال از تاریخی که پرفسور کارلوس ماریا دالپائولرا، استاد فقید دانشگاه 
بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با افتتاح انســتیتو مطالعات مســائل شهرســازی 
 World Town( دانشــگاه، روز هشــتم نوامبر را تحت عنوان روز جهانی شهرســازی
Planning Day( ثبــت کــرد، می گذرد. وی هدف اصلی خــود را از نام گذاری چنین 
روزی پیشــبرد و باالبــردن عالقــه بــه مباحــث شهرســازی در میــان عامــه مــردم و 

متخصصان در مقیاس های محلی، ملی و بین المللی عنوان کرد.
 در طی این ســال ها کشــور های زیادی به بزرگداشــت این روز پیوســته اند که میهن 
اســالمیان ایران نیز، از ســال ۱۳۸۳ همگام با ســایر کشــور ها )هرچند در نخســتین 
قدم هــا بــه صورت محــدود( با برگزاری مراســم های ویــژه در شــهر های مختلف و 
در قالب تشــکل های حرفه ای نظیر نظام مهندســی ســاختمان، ایــن روز را گرامی 
می دارد. ایران با ســابقه ای دیرینه در شهرنشینی جهان، امروز نیز با توجه به سهم 
۷۰ درصدی جمعیت شهرنشین خود و با بیش از ۱۲۰۰ شهر و چند کالنشهر و مجموعه شهری، شایسته 
بازتولیــد روش های برنامه ریزی و طراحی شــهری به گونه ای اســت که همانند اســالف خــود طالیه دار 
حرکت در مســیر اعتالی دانش شهرسازی باشــد. هر چند رویکرد های موجود به این دانش و در نتیجه 
عدم به کارگیری قابلیت های منحصفر به فرد آن در برنامه های توسعه و طراحی در سالیان اخیر موجب 
بازتولید عرصه های خالی از کیفیت های انسانی و قابلیت زیست شد که در مقام مقایسه با گذشته خود 
)و نه در مقایسه با جوامع مدرن با سبک زندگی متفاوت( نتوانسته است محیطی مناسب برای زیست 
و ســکونت فراهم ســازد. این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی است که شاید بتواند مهمترین آن ها را 
عدم آشــنایی بدنه مدیریتی کشــور با دانش نوپای )به مفهوم جدید( شهرســازی و همچنین غفلت از 
مشارکت های مردمی )نه فقط در قالب پرسشنامه و 
نظــر خواهی( در فرآیند برنامه ریــزی، طراحی و اجرا 

دانست.
 ایــن موضــوع نیازمند توجه ویژه جامعه دانشــگاهی 
به آشــنایی، بــه کارگیری و آمــوزش روش هــای نوین 
ایــن دانــش و در قــدم دوم بومی ســازی آن بــا توجه 
بــه بســتر های فرهنگــی، قانونــی و اقتصادی ایــران و 
همچنین تغییر رویکرد تشکل های حرفه ای )از جمله 
نظام مهندســی ســاختمان( در برخورد و بهره گیری 
از قابلیت های فنی و پیشــنهادی این رشته در ترکیب 
و تعامل با شــش رشــته دیگر به منظور ایجاد فضای 
منطبق بر نیاز های انسانی و در مقابل توجه صرف به 

استاندارد های ریاضی است.
 ماحصــل این تالش و تغییر رویکرد می تواند در بلند 
مــدت تاثیــر به ســزایی در بخــش مدیریتی کشــور به 
عنوان متولی رسمی برنامه ریزی و طراحی شهری در 
ســطح شهر های کشــور به منظور بازگشت به اصول و 
بهــره گیری از دانــش روز منطق بر نیاز جامعه کنونی 
و همچنیــن اقنــاع مدیران به انجــام فعالیت هایی با 
اثربخشی بلند مدت )در مقابل اقدامات شعاری و کوتاه مدت( داشته باشد.  ۱۸ آبان ماه امسال نیز به 
همت دبیرخانه دائمی بزرگداشــت روز جهانی شهرســازی، با شعار شهرسازی، سالمت عمومی، شهر 
سازگار با بیماری های پاندمیک، در کشور عزیزمان مراسم گرامیداشت این روز برگزار می شود که شعار 

اصلی آن اشاره به نقش شهرسازی در مقابله با بال های طبیعی نظیر بیماری دارد.
حرکت به ســوی شــهر های چند هســته ای، تمرکز زدایی از سیســتم مدیریتی، توجه و تقویت نهاد های 
مردمی، بازخوانی اســتاندارد های خدمات شــهری، اولویت دهی به بهداشت محیطی شهروند مدار و 
در نهایت برنامه ریزی و طراحی برای مردم و به همراه مردم )به عنوان بخش فراموش شده چارچوب 
برنامه ریزی و طراحی شهری( می تواند کلیدواژه هایی برای عبور از این بحران فراگیر و همچنین. ایجاد 

و حفظ آمادگی برای مقابله با بحران های پیش رو باشد.

احترام و انتخاب 
روزی به نام 
"روز جهانی 
شهرسازی" به نقشی 
که شهرسازی و 
شهرسازان می توانند 
در بهبود کیفیت 
محیط زندگی در 
بستر حیات مدنی 
یک شهروند داشته 
باشد، باز می گردد.

حرکت به سوی شهر های چند 
هسته ای، تمرکز زدایی از سیستم 

مدیریتی، توجه و تقویت نهاد های 
مردمی، بازخوانی استاندارد های 
خدمات شهری، اولویت دهی به 

بهداشت محیطی شهروند مدار و در 
نهایت برنامه ریزی و طراحی برای 

مردم و به همراه مردم می تواند 
کلیدواژه هایی برای عبور از بحران 

فراگیر و همچنین ایجاد و حفظ 
آمادگی برای مقابله با بحران های 

پیش رو باشد.

پرونده ویژه اخبار مهندس در  پاسداشت روز جهانی شهرسازی

تغییر رویکرد تشکل های حرفه ایدر پاسداشت روز جهانی شهرسازی

دکتر حمیده 
امکچی
عضو هیأت علمی  
مرکز تحقیقات 
شهرسازی و 
معماری و عضو 
گروه تخصصی 
شهرسازی شورای 
مرکزی 

دکتر عباس 
وثیق نیا
عضو شورای 
مرکزی و رئیس 
گروه تخصصی 
شهرسازی 
 شورای 
مرکزی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
1 3 9 9

8

دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره

ه روز جهانی شهرسازی
ویژ



 world town در آستانه روز جهانی شهرســازی
planning day )هشــتم نوامبر( هســتیم. هدف 
از نامگــذاری چنیــن روزی پیشــنهاد و باال بردن 
عالقــه بــه مباحــث شهرســازی در میــان عامه 
مــردم و متخصصــان در مقیاس هــای محلــی، 
ملــی و بیــن المللی اســت. در ســرزمین ما نیز 
گرامیداشــت روز جهانی شهرســازی نخســتین 
بــار در آبــان مــاه ۱۳۸۳ در قالــب یک نشســت 
در  نویــن  »رویکرد هــای  عنــوان  بــا  تخصصــی 
عرصــه شهرســازی ایــران و جهان« برگزار شــد 
و در ادامــه بــا همــت و هم افزایــی تعــدادی از 
تشــکل های حرفه ای فنی - مهندســی و نیز دانشگاه ها، دبیرخانه 
دائمی برگزاری همایش روز جهانی شهرســازی شــکل گرفت و تا 
به امروز بالغ بر ۱۷ برنامه از )۱۳۸۶( تاکنون )۱۳99( برگزار شــده 
اســت که خود نقطــه درخشــانی در کارنامه حرفه ای شهرســازی 

کشور است.
شــایان ذکر اســت تا در مرور تقویم این کارنامه به ســه رویداد 
مهم اشــاره داشته باشــم، ســه اتفاق ماندگاری که نه تنها حضور 
شهرســازان را در عرصه حرفه ای قوت و اســتقالل بخشــید، بلکه 
خــود حلقه وصــل و ارتباط بیشــتر بدنه دولتــی و عمومی با بدنه 
تشــکل های حرفــه ای فنــی و مهندســی از جملــه ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان اســتان ها، جامعه مهندسان شهرساز ایران، 
جامعه مهندســان مشــاور ایران، انجمن هــای صنفی معماری و 
شهرســازی، شــورای تشــکل های ۱۷ گانه فنی و مهندســی و غیره 

شد. به این سه رویداد مهم در ادامه اشاره خواهم کرد.

   رویداد نخست
مقایســه ســیر تحول وضــع قوانیــن نظــام مهندســی از اولین 
آن ها یعنــی قانون نظام معمــاری و ســاختمانی مصوب خرداد 
۱۳۵۲ و اصالحــات بعــدی آن مصــوب شــهریور ۱۳۵۶ تــا قانون 
نظام مهندسی ســاختمان مصوب ۱۳۷۱ که دو سال برای اجرای 
آزمایشی آن مدت تعیین شده بود و سرانجام قانون حاضر، یعنی 
نظــام مهندســی و کنترل ســاختمان مصــوب ۱۳۷۴ و اصالحات 
بعدی آن در ســال ۱۳۷۵، حاکی از گذرانــدن دگرگونی های قابل 
تأمل و تکاملی ســریع اســت که عالوه بر برآورده کردن انتظارات 
بــه تعویق افتاده جامعه، مهملی شــد برای بــروز ظرفیت نهفته 
و در حــال شــکوفایی مهندســان کشــور که یقینــاً تشــکل و انتظام 
بخشــی موجود قسمتی از محقق شــدن اهداف و چشم انداز های 
مــدون در قوانیــن فوق لذکر اســت کــه بــرای اجرایــی و عملیاتی 
کــردن آن هــا تالش ها و زحمات زیادی به قول معروف در پشــت 
صحنه و چهره قانون صورت می گیرد تا منویات و مقاصد مدنظر 

قانونگذار جامه عمل بپوشاند.
 بــرای بــه تصویــر کشــیدن یکــی از اتفاقــات پشــت صحنه که 
کمتر در مورد آن نوشــته یا حتی ســخن رانده شــده است، بر خود 

وظیفه دیدم که از یک ســو به پاس قدردانی از همه کســانی که در 
حق شهرســازان این گام های اســتوار و نیکوی اولیه را برداشــتند و 
از ســوی دیگر یادآوری۱ و اطالع رســانی به نســل جدید مدیران و 
مهندسان شهرسازی که کمتر مطالبی در این خصوص خوانده یا 

شنیده اند، به بخشی از این اتفاقات اشاره کنم. 
در حقیقــت بعــد از ابــالغ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ســاختمان در سال ۱۳۷۴ و اصالحاتی که در سال ۱۳۷۵ به عمل 
آمد، اگرچه با همان قانون آزمایشی، سازمان های نظام مهندسی 
ســاختمان در بســیاری از اســتان ها راه اندازی شــدند و بــه تدریج 
وزارت مســکن و شهرســازی وقت هم در تهیه دســتورالعمل ها و 
نظام نامه هــای مربــوط به هریک از مــواد قانون مصــوب ۱۳۷۴، 
شــوراها، گروه ها و کمیســیون های تخصصی را تشکیل دادند؛ چه 
در درون خــود وزارتخانه و چه با کمک تشــکل های تازه تأســیس 
یافته نظام مهندســی و یا تشــکل های متناظر و همســوی دیگر تا 
بتوانند دســتورالعمل ها و آئین نامه های موضوع قانون را تدوین 
کننــد؛ بــه خصــوص موضوع مــاده ۳۳ قانــون که وظیفــه تدوین 
اصــول و قواعــد فنی که رعایت آن ها در طراحی، محاســبه، اجرا، 
بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، 
بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری 
اســت را بر عهده وزارت مســکن و شهرســازی قرار داده بود که در 
. ۱۳99(، تاکنون ۲۲ مبحــث از مجموعه  طــول ربــع قــرن )۱۳۷۴ـ 

مقررات ملی ساختمان* تهیه و به تصویب رسیده است.
 یکــی از ایــن مجموعــه مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان 
مبحث دوم با عنوان نظامات اداری اســت. همانطور که از نامش 
پیداست، به کلیه فرآیند های اداری، قانونی و تشکیالتی و روش ها 
و ترتیبــات انجــام امور مهندســان حقیقــی و حقوقــی و نهاد های 
مربوطــه به منظور پشــتیبانی از اجــرای قانون پرداخته اســت. در 
این مجموعه انواع گروه بندی ساختمان ها شامل الف. و ب. و ج. 
و د. و نیــز شــرح خدمات و صالحیت های مهندســان در ۷ رشــته 
تخصصــی موضوع قانون شــامل معمــاری، عمران، تأسیســات 
مکانیکــی، تأسیســات برقی، شهرســازی، نقشــه برداری، ترافیک 
تعریــف و تدقیــق می شــود و بــرای هر کــدام جــداول مختلفی را 
حســب نوع پــروژه، نــوع وظیفــه، پایه اشــتغال و نــوع صالحیت 
معین کرده اند تا مالک عمل مهندســان در ۷ رشته در چارچوب 

قانون باشد. 
از ایــن رو با مالحظه جدول صالحیت های ۱۶ گانه مهندســان 
شهرســاز در مبحــث دوم از مقــررات ملــی ســاختمان، بــه نظــر 
می رســد که تمامــی عناوین صالحیت ها از ســطح ملی تا محلی 
رده بنــدی شــده و ســه عنــوان صالحیــت یکــی تفکیــک اراضــی 
شــهری، دوم انطباق کاربری ســاختمان و ســوم انطبــاق کاربری 
اراضی شــهری در انتهای جدول بیش از سایر صالحیت ها جلب 
نظــر می کند، زیرا صالحیت های صدر جــدول که انواع طرح های 
توســعه و عمــران را از مقیــاس ملــی، منطقــه ای تا محلــی را در 
برمی گیرد، تاریخی بیش از سابقه تصویب قوانین موضوع  جاری 

جایگاه مدیریت شهری در اداره 
شــهر ها را می توان به نقش مغز 
انســان ها  بــدن  سیســتم  کل  در 
کــه  همانطــوری  کــرد،  تشــبیه 
اعضای کل بــدن بدون فعالیت 
مغــز کارایــی الزم را ندارنــد، در 
اداره شــهر ها نیــز چنانچه ســایر 
ادارات و نهاد هــا نتواننــد خود را 
بــا برنامه هــای مدیریت شــهری 
هماهنگ کنند و از برنامه های توســعه ای شــهر ها 
تبعیــت نکننــد شــاهد عــدم هماهنگــی و ایجــاد 
مشــکالت عدیــده ای در ســاختار کلــی عملکردی 
در  شــهر هایی  بنابرایــن  بــود؛  خواهیــم  شــهر ها 
عرصه هــای مختلــف ملــی و منطقــه ای و جهانی 
موفــق عمــل خواهنــد کــرد کــه از یــک مدیریــت 
شــهری پویــا و فعــال و خالقــی برخوردار باشــند و 
بتواننــد اصــول ذیــل را در مدیریــت شــهری خود 

به کار برند:
اصل اول: تفکر و عمل راهبردی و سیستمی

اصل دوم: وجــود مدیریت بالنده و توســعه منابع 
انسانی

اصل سوم: ساخت یک فرآیند مشارکتی
اصل چهارم: انجام کار به شیوه تدریجی و علمی

اصــل پنجــم: توجــه همگانی بــه اصول اساســی و 
پایه ای حکمروایی شــهری و متعهــد نمودن خود 
 -۳ شــفافیت،   -۲ قانــون،  حاکمیــت   -۱( آن  بــه 
مســئولیت پذیری، ۴- اجماع سازی، ۵- عدالت و 
انصاف، ۶- کارآیی و اثربخشــی، ۷- پاســخ گویی، 
۸- مشــارکت مــردم در بخش هــای مختلــف، 9- 

توجه به توان های محیطی محالت و مناطق(
لــذا مدیریــت شــهر ها بایــد بــه صــورت عالمانه و 
عاقالنــه اداره شــود و هــر روز نســبت بــه ارتقــای 
و  هدفمنــد  خدمــات  ارائــه  و  شــهر ها  جایــگاه 
اندیشــیده شــده اقدامات الزم و ضــروری را انجام 
دهنــد. شــهری فعــال، پویــا و ســرزنده اســت کــه 
مدیریــت شــهری بــا شــناخت ایــن خصیصه های 
شــهرها، با مدیریت شــهری اندیشــمندانه نسبت 
بــه تعادل بخشــی فعالیت هــا و هدایــت آن ها به 
دور از تنش هــای اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی 
اقدامات مناســبی را انجام دهد تا شاهد شهر های 
آبــاد بــا مردمانــی فعــال و مدیریــت شــهری پویا 

باشیم.
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در حوزه مهندســی و یا تشکیل تشــکل های صنفی مرتبط را دارد 
و اغلب نهاد های دولتی وقت به تهیه، بررســی تصویب و اجرای 

آن ها می پرداخته اند.
 اگرچــه در ایــن فرآینــد از خدمــات صاحبــان حرفــه در قالب 
اشــخاص حقیقــی یا حقوقــی نیز بهــره می برده اند ولــی ماهیت 
اصلــی آن هــا دولتــی بــوده و هنــوز هــم می باشــد و هرچقــدر به 
نزدیــک  صدراالشــاره  جــدول  پایانــی  و  میانــی  صالحیت هــای 
میشــویم. خصلــت غیردولتــی و خصوصــی آن بیشــتر مشــهود 

می شود که سه صالحیت نامبرده در زمره آن ها است.
از میان سه صالحیت فوق می توان آغاز به فعالیت مهندسان 
شهرساز حقیقی را بر پایه پروانه اشتغال به کار آن ها با صالحیت 
تفکیــک اراضــی شــهری معرفــی کــرد کــه الزم اســت تاریخچــه 
شــکل گیری نحــوه اعطای ایــن صالحیت بــه شهرســازان به طور 
خالصــه بیان شــود؛ از زمــان تصویب قانــون نظام مهندســی در 
مجلس شــورای اسالمی و ابالغ آن به وزارت مسکن و شهرسازی 
و کلیــه دســتگاه های ذیربط موضــوع قانون، از کلیه دســتگاه های 
اجرایــی منجملــه شــهرداری ها، دعــوت و الزام بــه رعایت قانون 
شــده اند، در اولین گام ها وزارت مسکن و شهرسازی وقت از آقای 
مهندس محمد برار به عنوان کارشــناس حقیقی درخواست کرد 
که با هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
که جزو اولین ســازمان های مهندســی تشــکیل شــده در پایتخت 
بود و به دلیل مرکزیتش می توانســت پیشران و الگویی برای سایر 
اســتان ها باشد، دعوت کرد که شرح خدمات و وظایف مهندسان 
چهــار رشــته معمــاری، عمــران، تأسیســات برقــی و تأسیســات 
مکانیکــی را در ســاختمان تدویــن کننــد؛ و بدیــن ترتیــب شــرح 
خدمات وظایف مربوط به مهندسان دارای پروانه اشتغال در سه 
رشــته دیگر قانون منجمله شهرســازی به آینده موکول شــد و آن 
هم بنا بر تشــخیص ضرورت از طرف وزارت مســکن و شهرسازی 
که چنانچه الزم تشخیص دهد ارجاع کار به صاحبان تخصص در 

این سه رشته نیز برقرار سازد.
 در اواخــر دهــه ۷۰ بــا پیگیری معاونت وقــت هماهنگی امور 
عمرانــی وزارت کشــور جنــاب آقــای مهنــدس خــرم و همچنین 
تــالش و فراهــم کــردن مســتندات قانونــی مربــوط بــه حضــور 
مهندســان شهرســاز در حوزه های تعریف شــده در قانون توسط 
آقــای دکتر ماجــدی و اینجانب کــه در دفتر فنی مشــغول انجام 
وظیفــه بودم، با اســتعانت جســتن از ماده ۱۰۱ قانون شــهرداری 
که موضوع آن ضرورت تفکیک اراضی شــهری براســاس نقشــه 
و ضوابط شهرســازی اســت، مستمســکی شــد برای اینکه وزارت 
کشور با استفاده از اختیارات و وظایف اصلی خود که یکی از آن ها 
هماهنــگ کردن امور شــهرداری ها در سراســر کشــور اســت، طی 
بخشنامه ای از کلیه شهرداری ها بخواهد که تنها نقشه تفکیکی را 
از مالکان متقاضی )اعم از دولتی یا خصوصی( تفکیک بپذیرند 
کــه ممهــور به ُمهــر و امضــای مهندســان شهرســاز دارای پروانه 
اشــتغال باشــد، و متعاقــب آن شــرح خدمــات صالحیت هــای 
ســه گانــه با توجه بــه دســتورالعمل موضــوع تبصره ۳ مــاده ۱۲ 
آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی مصــوب ۱۳۷۵ بــا 
موضــوع تعییــن حــدود صالحیت مهندســان شهرســاز، توســط 
گروه تخصصی شهرســازی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان تهــران با همکاری جامعه مهندســان شهرســاز تهیه و به 
وزارت مسکن و شهرســازی ارسال و به عنوان مبانی قیمتگذاری 
خدمات مهندسی شهرسازی در جلسه مورخ ۱۳۷9/۳/۱ شورای 
بررســی و تاییــد مبانی قیمتگذاری خدمات مهندســی بررســی و 

تأیید شد.
 از آنجایی که تفکیک اراضی شــهری، زمینه شکل گیری توده و 
فضای ســاختمانی و شکل شــهری در مقیاس های کوچک از یک 
بلوک شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود و فضا ها 
و ســاختمان ها به تناســب نوع تفکیک اراضی در قطعات مستقر 
و جانمایی شــده و شــبکه دسترســی به فضا ها و ســاختمان ها به 
تناسب نوع تفکیک پدید می آید، بدین ترتیب نقشه های تفکیک 
اراضــی کــه توســط مالکین اعــم از بخــش خصوصی و یــا دولتی 
تهیــه و بــه موجب مــاده ۱۰۱ قانــون شــهرداری ها بــرای تصویب 
به شــهرداری ارائه می شــود، باید توســط مهندســان دارای پروانه 
اشــتغال تهیه و امضا شــود تا این مورد براســاس اصول و ضوابط 

شهرسازی صورت گرفته باشد.۲

   رویداد دوم
اولین بار که ایدۀ شهرساز افتخاری مطرح شد در واقع به نوعی 
همزمان بود با تولد شــورا های اســالمی شــهر و روستا که با پیوستن 
به خانواده مدیریت شــهری و روستایی از سال های ۷۷ ـ. ۷۶ شکل 
گرفــت و اگرچه فقط در اولین دوره انتخاب شــورا های اســالمی در 
سراسر کشور به منصه ظهور رسید )تعیین 9۰ شهرساز افتخاری در 
کنار 9۰ شورای اسالمی شهر( ولیکن با تغییر مدیریت های داخلی 
وزارت کشــور و نیز با شروع دومین دوره فعالیت شورا های اسالمی 
شــهر و روســتا، ایــده شهرســاز افتخــاری ادامــه پیــدا نکــرد. ولیکن 
بــه عنــوان یک رویــداد مهــم و اثرگــذار در حافظه تاریخــی توامان 

مدیریت شهری و جامعه مهندسان شهرساز به یادگار ماند.
داســتان بدیــن ترتیــب آغــاز شــد، کار عملــی و جدی شــورا های 
اســالمی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ شــروع شد و حدوداً همزمان 
تشــکل حرفــه ای جامعه مهندســان شهرســاز نیــز از ســال ۱۳۷۶ پا 
گرفــت و این قدم نورســیده به جامعــۀ مدنی بنابر پیشــنهاد هیأت 
مؤســس جامعــه و به اهتمــام معاونــت محترم وقت وزارت کشــور 
در امــور شــورا ها جناب آقــای دکتر تاجــزاده حیات خــود را آغاز کرد 
و ایــن دوره به دلیل رویکرد مثبت ایشــان در فراهــم آوردن فضایی 
بــرای فعالیــت کلیه تشــکل های مدنــی با نــام دوره طالیــی نامیده 
می شــود، زیــرا بــدون اغــراق در طول چندســال از جاری کــردن این 
رویکرد، تعداد تشــکل هایی که بروز و ظهور پیدا کردند، بدون اغراق 

با تعداد کل این تشکل ها در قبل از آن برابری می کرد و این گشایش 
جدید فضای همکاری و رقابتی خوبی بین تشــکل ها به وجود آورد.  
برهمین اســاس، بالفاصله بعد از ثبت قانونی و رسمی این تشکل، 
اینجانب که عضو هیئت مؤســس و نیز اولیــن هیئت مدیره جامعه 
بودم توانســتم نقشــی کوچک در برقراری ارتباط بین وزارت کشور و 
تشکل خودمان ایفا کنم و در ادامه با پشتیبانی هیئت مدیره محترم 
جامعــه و در گفتگو هــای مکــرر بــا مجموعه امــور شــورا های وزارت 
کشور، باالترین مقام شورا های وزارتخانه را مجاب کردیم که اعضای 
جامعه مهندسان شهرســاز در قالب »شهرساز افتخاری« می توانند 
در کنار اعضای شــورای اســالمی تعدادی از شــهر ها به عنوان مشاور 
در امور شــهری و شهرســازی در طول مدت مناســبت شــورا خدمت 
کننــد که این اقدام در نوع خود بی ســابقه بود یعنی به عبارتی، یکی 
از مصادیق اعتماد متقابل دولت به تشکل های حرفه ای و برعکس 
بــود.  از ایــن رو با انجام ایــن تمهیدات ابتدایــی و معرفی اهداف 
جامعــه مهندســان شهرســاز و اســتراتژی آن بــه منظــور در کنــار 
شورا های اسالمی شــهر ها بودن، با در نظر گرفتن شرایط احراز از 
طریــق یک فراخوان 9۰ شهرســاز از بین اعضــای جامعه انتخاب 
و به طور رســمی به 9۰ شورای اسالمی شــهر وقت برای همکاری 
معرفی شدند که سوابق این همکاری با همه فراز و نشیب هایش 

در آرشیو جامعه موجود و قابل دسترس است.
من همــواره در برخی مقاالت، ســمینار ها و کالس های درس 
خــود از این رویداد مهم به عنوان یک تحول در حوزه شهرســازی 
کشــور نام میبرم و به آن افتخار می کنم. جالب اینجاســت که این 
کشــش و جاذبه برای همکاری متقابــل، از طرف جامعه به دلیل 
رویکرد و اهدافی بود که دنبال می کرد و از طرف شوراها، شناخت 
اولی هــای بود که آنان با نشــریه داخلی جامعه پیدا کرده بودند و 

درواقع اولین مخاطبان ما همین اعضای شورای اسالمی شهر ها 
بودند که از اردیبهشت سال ۷۷ فعالیت را آغاز کرده بودند.

 نسل اول اعضای شورای اسالمی شهر ها اغلب افرادی متعهد 
و از قشــر های گوناگــون جامعه، ولی غیرمتخصص در امور شــهر و 
شهرســازی بودند و بیشــتر افراد معتمد و مورد وثوقی که با عشــق 
خدمت به مردم پا به میدان گذارده بودند؛ و نشریات جامعه ما به 
آن ها کمک می کرد که در جریان رویداد های شهرســازی و وظایفی 
کــه در این خصوص برعهــده دارند، قرار بگیرند و لذا با انتشــار هر 
شــماره درخواســت می کردند که این نشریات بیشتر در اختیارشان 
قرار بگیرد و این اتفاق خوشــایندی برای تشــکل ما هم بود.   در آن 
هنگام در جامعه حدود ۱۰۰ عضو داشــتیم، تازه شروع کار جامعه 
بود و چون کشــوری هم بود اعضا از استان های مختلف در جامعه 
عضویــت داشــتند و ایده اولیه این بــود که ما بیاییــم در کنار اولین 
منتخبین شورای اسالمی شهرها یک شهرساز افتخاری قرار بدهیم 
بدون اینکه بخواهیم برای فرد منتخب، حقوق یا ســمت سازمانی 
یا قانونی تعریف بکنیم، لذا نامش را »شهرساز افتخاری« گذاشتیم 
و چنیــن تعریف کردیم که هر شهرســاز بنا بــه عالقه مندی و دینی 
که به شــهر خودش احساس می کند به عنوان بازوی تخصصی در 
کنار شورای اسالمی شهر محل زندگی خود قرار گیرد و شورا از نظر 
تخصصــی آن ها اســتفاده کند. بدین ترتیب زمینــه ارتباط مردم با 
مدیریت شــهری را از یک ســو و فراهم آوردن موجبات تبادل نظر 
و دانــش تخصصی را از ســوی دیگر فراهم آورد؛ لــذا یک فراخوان 
عمومی بین اعضا داده شــد و با پیگیری های مجدانه توانســتیم از 
یــک طرف اعتمــاد دولت وقت و از طــرف دیگر اعتماد شــورا ها را 
برای برقراری این همکاری کسب کنیم و جالب این که برای اولین 
بــار وزارت کشــور، یک تشــکل حرف هــای را بــه خانــواده مدیریت 
شــهری یعنی شــورا ها معرفی کــرد که در نــوع و زمان خــود اقدام 
درخــور تأمــل و کم نظیری بــود و این همکاری تا پایــان اولین دوره 
فعالیت شــورا های اسالمی ادامه یافت. ولیکن با تجدید انتخابات 
در دوره های بعدی و نیز تغییر در ســایر مدیریت ها متأســفانه این 
اقدام ادامه پیدا نکرد. برهمین اساس به عنوان یکی از رویداد های 

مهم در عرصۀ شهرسازی واجد ارزش و یادآوری است.

   رویداد سوم
حضور تشکل های صنفیـ  مهندسی در عرصه های تصمیم گیری 
همیشــه یکی از آرزو های حرفه ای من بوده و اســت و برآورده شــدن 
ایــن آرزو در قالــب مصوبه هیئت محترم وزیران در دی ماه ۱۳۷۸ با 
عنوان »آیین نامه نحوه بررســی و تصویب طرح های توســعه شهری 
از ســطح ملی تا محلی و مقررات و قوانین شــهری« با گذشــت بیش 
از ۲۵ ســال از تصویب و ابالغ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی 
و معمــاری ایران خود نویدی بر حضــور نمایندگان یکی از بزرگترین 
. مهندسی یعنی نظام مهندسی ساختمان کشور در  تشکل های فنیـ 
این شورای عالی بود، اگرچه بدون حق رای، ولی با حضوری تاثیرگذار 
در یکی از عالی ترین ارکان تصمیم گیری در حوزه شهرسازی کشور که 
البته در کنار آن رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز با این مصوبه 
امکان حضور یافت و از سال ۱۳۷۸ تاکنون این حضور پررنگ چه در 
کمیته های فنی شــورای عالی و نیز در صحن اصلی شــورای عالی بر 
کم و کیف تصویب طرح های توســعه شهری اثرگذار بوده و به نوعی 
یکی از فراز های تاریخ شهرسازی معاصر ایران محسوب می شود. در 
پایان الزم به ذکر است که یادآوری این سه رویداد از میان ده ها اتفاق 
مهم در حوزۀ شهرســازی کشور، هم برای مخاطبین جوان ما جاذبه 
دارد و هم برای مسببین و مجریان این سه رخداد که بار دیگر ضمن 
قدردانــی از تالش و زحمــات آنان، فراموش نکنیم چنانچه امروز در 
این نقطه با حفظ حرمت و اعتبار ایســتاده ایم، مرهون دوراندیشــی 
و عمیقنگــری پیشکســوتانی هســتیم که همواره در توســعه و اعتالی 

جایگاه رشته و حرفه شهرسازی کوشیده اند.

اولین بــار که ایده شهرســاز 
افتخاری مطرح شــد در واقع 
به نوعی همزمــان بود با تولد 
و  شهر  اســالمی  شــورا های 
روستا که با پیوستن به خانواده 
مدیریت شهری و روستایی از 
. ۷۶ شکل گرفت. سال های ۷۷ـ 

۱- با یاد و خاطره اســتاد بزرگمان شــادروان دکتر سید محسن حبیبی، روایتگر 
ماندگار شهرمان که در شهریور ۱۳99 از میان ما رفتند  و ما را با صدها خاطره 
و روایــت به جای گذاشــتند. ... ازجمله اینکه همــواره در حوزه معلمی بر این 
ســه یاد تأکید داشتند به این معنا که ســه گانه یاد دادن، یاد گرفتن و یادآوری 

همواره با هم عمل می کند و یکی بدون دیگری بی اثر می شود.
۲-برگرفته از خبرنامه داخلی جامعه مهندســان شهرساز با عنوان »ویژه نامه 

شرح خدمات مهندسان شهرساز«ـ شماره ۱۱ـ بهار ۱۳۷9.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
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دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره

ه روز جهانی شهرسازی
ویژ



بــه بهانــه ۱۴ اکتبــر، روز جهانی اســتاندارد، 
نظــام  ســازمان  رســانی  اطــالع  پایــگاه 
 مهندســی ســاختمان گفتگویی با مهندس
مجید ثاقبی، عضو شــوراى مرکزى و رئیس 
ســازمان نظــام مهندســی اســتان مرکــزى 

داشت که با هم آن را می خوانیم: 
   با چه کاستی هایی در بخش مسکن و ساختمان 

از نظر استانداردسازی روبرو هستیم؟
در صنعــت ســاختمان توجه بــه دو مقوله نقش 
بسیار مهمی در کیفیت و استاندارد ساختمان ایجاد 
می کنــد. ایــن دو رکن تأثیرگــذار، مصالح اســتاندارد 
و فرآینــد اســتاندارد در اجــرا و نگهداری ســاختمان 
است. در زمینه استاندارد مصالح شاهد این موضوع 
هســتیم که برخی از مصالح و ملزومات ســاختمان 
اســتانداردی برایشان تعریف نشده اســت و یا دارای 
اســتاندارد اجباری نیســتند. گا هاً نیز در برخی موارد 
دیده شــده اســت کــه کیفیــت مصالــح توزیع شــده 
بــا آنچــه در شــرکت های تولیــدی نشــان اســتاندارد 
گرفته اند، متفاوت است و بالتبع مصالح توزیع شده 
دارای کیفیــت نامطلوبــی هســتند.  نکتــه اول اینکه 
عدم وجود ســاز و کار مناسب برای جلوگیری از ورود 
مصالح غیر استاندارد در چرخه توزیع و عدم نظارت 
بــه رعایــت اســتاندارد در کارگاه هــای تولیــد کننــده 
مصالح ساختمانی که چه بسا ممکن است منجر به 
اتفاقات جبران ناپذیری شــود از جمله کاســتی هایی 
اســت که در این بخش شــاهد آن هستیم.  متاسفانه 
در حال حاضر مصالح بی کیفیت به وفور وجود دارد 
و از طرفــی نبــود نظارتی کارآمــد و ابــزار و اهرم های 
قانونــی در جهــت تولیــد، توزیــع، امکان اســتفاده از 
مصالح غیراســتاندارد و ساخت و ســاز های نا امن را 
افزایش داده اســت و شــهرداری ها نیز هنگام صدور 
پایان کار صرف نظــر از کیفیت مصالح، تنها به امور 
مهندســی و شهرسازی ســاختمان ها توجه می کنند. 
خــالء وجــود ابــزار نظارتــی در این حوزه کــه مصالح 
و تجهیــزات را بعــد از توزیــع و حتــی در کارگاه ها نیز 

کنترل نماید بسیار قابل لمس است.
نکته دوم اینکه عدم وجود استاندارد های کیفی بین 
المللی و به روز برای مصالح ساختمانی و نیز سهولت 
اســتاندارد  غیــر  از  اســتاندارد  مصالــح  تشــخیص  در 
)برچســب ها به راحتــی قابل جعل هســتند و پیگیری 
بــرای تشــخیص اصالت زمان بــر و پر هزینه اســت( از 
جملــه چالش هایــی اســت که صنعــت ســاختمان با 
آن روبــرو اســت و کنترل این امر می توانــد در باال بردن 

کیفیت ساخت و ساز ها نقش به سزایی ایفا کند.
نکتــه ســوم، همانطور که ســایر صنایــع از جمله 
خودروســازی، غذایــی، دارویــی و غیره شــاخص ها و 
اســتاندارد هایی قابل مشــاهده بر محصــوالت خود 
دارنــد کــه بــه مخاطــب خــود کمــک می کنند تــا در 
انتخــاب بــه آن هــا رجوع کنــد، تعییــن اســتاندارد و 
گریــد بندی کیفی برای ســاختمان ها به گروه هایی از 
جمله گرید مصرف انرژی ساختمان، گرید مقاومت 
ســاختمان در برابــر زلزلــه و غیــره کــه بــه صــورت 
پالک هایی بر ســاختمان نصب شــده باشــد و نهایتا 
منجر به گروه بندی ســاختمان ها به ساختمان سبز، 
ســاختمان قهــوه ای و غیره شــوند، موجب می شــود 
مصــرف کننــده نهائی اســتاندارد کیفی مناســبی در 
انتخاب مســکن مورد نظرش داشــته باشد، در حال 
حاضر خلل این موضوع به شدت احساس می شود.
 نکته چهارم، عدم وجود ســاز و کار مناسب برای 
آمــوزش و تفهیــم اســتاندارد برای کلیــه مخاطبین 
ازجملــه تولیــد کننــده، وارد کننــده، توزیــع کننــده، 
فروشــنده، خریــدار )مالــک و صاحبــکار(، مصــرف 
کننــده )مجــری و پیمانــکار(، کنترل کننــده )ناظر( و 
غیره کمبودهائی اســت که بســیار احساس می شود 
و بــا گســترش فرهنــگ اســتفاده از کاالی اســتاندارد 
و توجیــح ضــرورت اســتفاده از اســتاندارد ها توســط 

ذینفعان می تواند تاثیر شــگرفی بر کیفیت ســاخت 
و ســاز داشــته باشــد.  دربــاره اســتاندارد فرایند هــای 
طراحی، اجرا، نظارت و نگهداری باید گفت، مقررات 
ملــی و مباحث ۲۲ گانه به نوعی تدوین شــده اســت 
که به کلیه مباحث ســاختمانی پرداخته شده است. 
شــاید بهتر اســت بعــد از گذشــته ســال ها از نگارش 
این مباحث با هدف ایجاد انســجام بیشتر در بخش 
نظــارت و اجــرا آن هــا را مجددا بازنگــری کنیم. الزم 

به ذکر است این مهم در حال رخ دادن است.
 ۲۲ مبحــث  ســاختمان  نگهــداری  بحــث  در 
متاســفانه تاکنــون پیــاده ســازی نشــده و ایــن جــزء 

بزرگترین کاستی ها در این حوزه است.
   عمــر مفیــد ســاختمان در دنیــا و ایــران چقدر 

است؟
برای تعیین عمر مفید ســاختمان نیاز به تعیین 
شــاخص هایی کمــی بــا لحــاظ نمــودن فاکتور هــای 
زیادی در زمینه ســاختمان سازی و عوامل دخیل در 
آن داریم، ولی اگر بخواهیم با بیان ساده به تعدادی 
از ایــن عوامل تاثیرگذار در کاهش عمر )ســن( مفید 
ســاختمان اشاره داشته باشــیم، می توانیم به میزان 
خوردگــی اســکلت ســاختمان، هوازدگــی مصالــح، 
نشســت فونداسیون و ... اشــاره کرد. در تعریف عمر 
مفیــد ســاختمان می تــوان ایــن چنیــن عنــوان کرد 
کــه تعــداد ســال هایی کــه یــک ســاختمان از لحــاظ 
فیزیکــی، ایمنــی، اســتاندارد، اســتحکام، مقاومت، 
آســایش ســاکنین دارای کیفیت الزم برای اســتفاده 
اســت. بــرای تعییــن ایــن پارامتر ها نیــاز اســت تا با 
اســتفاده از پتانســیل های ســازمان نظام مهندســی، 
وزارت راه و شهرســازی و ارگان هــای متولــی در ایــن 
بــاره شــاخص های مربوطه اســتخراج شــود. باید به 
ایــن نکته توجه کنیم که جامعه آماری که در تعیین 
میانگین عمر مفید ساختمان در کشورمان تاثیرگذار 
اســت، ناهمگــن اســت. ایــن جامعــه آمــاری گا هــا 
شــامل ســاختمان هایی بســیار با کیفیت اســت و در 
مقابل ســاختمان هایی بســیار بی کیفیت است. این 
موضوع به خودی خود ســبب می شــود تا نتوانیم به 
عدد میانگین درستی دســت یابیم. ولی آنچه که به 
صورت غیر قابل استناد و ضمنی بیان می شود، عمر 
مفید ســاختمان در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ ســال است و 
عمر مفید ســاختمان در کشــور های اروپایــی به ۱۵۰ 

سال می رسد. 
   ســازمان نظــام مهندســی بایــد دســت به چه 
اقداماتی بزند تا شاهد افزایش طول عمر ساختمان در 

ایران باشیم؟
عمــر  بــردن  بــاال  عوامــل  بزرگتریــن  از  یکــی 
ساختمان ها نگهداری مناسب در طول بهره برداری 
اســت و بحــث اصلی کــه به ایــن مقوله می پــردازد، 
مبحث ۲۲ است. سال 9۲ این مبحث تدوین شد ولی 

متاسفانه تاکنون اجرا و پیاده سازی نشده است.
پیگیری پیاده سازی مبحث ۲۲ از جمله اقداماتی 
اســت که ســازمان نظام مهندســی می توانــد در این 
راســتا انجام دهد. هدف مبحــث ۲۲ تعیین حداقل 
الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای 
نگهداری ســاختمان باید رعایت شــود. این الزامات 
بــرای تامیــن ایمنی، بهداشــت، آســایش ســاکنین، 
بهره دهــی مناســب و جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن 
سرمایه، تدوین شده اند و این ضرورت با بازدید های 
چرخــه  می شــود.  فراهــم  ســاختمان  از  دوره ای 
تعمیرات نگهداری به موقع باعث کاهش بسیار زیاد 
هزینه های ساخت و ساز می شود.  یکی دیگر از عوامل 
تأثیرگذار بر ارتقای کیفیت ساختمان اجرای آن است 
و به نظر می رسد اصالح بخشنامه ها و قوانین مرتبط 
بــا مجری ذیصــالح باید مدنظــر قرار گیــرد. با توجه 
بــه اینکه اکثــر قرارداد های مجری بــه صورت پیمان 
مدیریت اســت، اصــالح بعضــی قوانین بــه منظور 
واقعی تر شــدن خدمات مهندســی می تواند بســیار 

موثر باشــد. با توجه به مسئولیت بسیار زیاد مجریان 
اختیارات کمی برای آن ها قائل شده اند. پیگیری این 
موضوع می تواند در جلوگیری از ســاخت و ســاز های 
غیر اصولی تاثیرگذار باشد.  یکی از مهم ترین وظایف 
ســازمان نظام مهندســی نظارت و کنترل بر ساخت 
ساختمان هاســت. عالوه بر آن سازمان با استفاده از 
واحد کنترل مضاعف، با نظــارت مجدد بر فعالیت 
ناظرین و مجریان، صحت فرآیند های ســاختمان را 
رصد می کند. بازدید های مجدد ســبب می شــود که 

ناظرین و مجریان بر حضورشــان در پروژه متعهدتر 
عمل کنند و همین مطلب باعث کاهش تخلفات و 
افزایش کیفیت ســاخت و ساز و نتیجتا افزایش عمر 

مفید ساختمان شود.
در همیــن حــال، بــا پیگیری پیــاده ســازی قانون 
بیمــه تضمیــن کیفیت ســاختمان توســط ســازمان 
نظام مهندســی، ســازمان بیمه ضمن بیمــه کردن 
ســاختمان ها با ایجاد اهرم های فشار و ایجاد قوانین 
ســبب ملزم کــردن مالکین بــه بازدید هــای دوره ای 
ســاختمان کــرده که بــه طبع منجــر به تعمیــرات و 
نگهداری به موقع ســاختمان می شود که یک عامل 
مهــم و تاثیرگــذار در افزایش عمر مفید ســاختمان 
اســت. یکی از عوامل افزایش عمر مفید ســاختمان 
دقت در نحوه اجرا ماســت. سازمان نظام مهندسی 
بــا تعامل بــا ســازمان های ذیصالح از جملــه فنی و 
حرفــه ای و انجمــن کارگــران ســاختمانی و برگزاری 
دوره هــای مهارت محور و تعامل با مراجع ذیصالح 
آموزشــی در تحقق این مهم تالش می کند.  سازمان 
نظــام مهندســی همچنیــن با تعامــل بــا ارگان های 
اطالع رســان از جمله صدا و سیما در راستای ارتقای 
فرهنگ ساخت و ساز و افزایش مطالبه گری عمومی 
مــردم گام بر مــی دارد. ایــن موضوع خــود می تواند 
در کیفیت ســاخت و ســاز تاثیر زیادی داشته باشد. از 
دیگر وظایف و اقداماتی که ســازمان نظام مهندسی 
خود را ملزم به پیگیری از آن می داند، این است که با 

بهره گیری از پتانسیل های تخصصی خود در تدوین 
استاندارد های فنی ساختمان، گرید بندی ساختمان 
و امتیازدهی به آنها، ارائه استاندارد مصالح و غیره با 

سازمان استاندارد همکاری الزم را انجام دهد.
   دستگاه های مختلف مثل وزارت راه و شهرسازی 

و شهرداری ها چه وظایفی در این باره دارند؟
ســازمان نظام مهندســی کشــور با ارائه پیشنهاد 
بــه وزارت راه و شهرســازی و پیگیــری آن هــا مبنــی 
بــر به روز کــردن مباحــث و قوانین بیســت و دو گانه 
ازجملــه پیگیری پیــاده ســازی مبحــث ۲۲ و تطابق 
آن ها با دانش و اســتاندارد های به روز بین المللی را 
وظیفه خود می داند.  در بســیاری از موارد حساسیت 
شــهرداری ها نســبت به گزارش های تخلف ناظرین 
تخلفــات  از  شــهرداری  پیگیری هــای  اســت.  کــم 
ســاختمانی و پرداختن به گزارشــات ناظــران قطعا 
می تواند راه گشــا باشــد.  شــهرداری ها هنگام صدور 
پایان کار صرف نظــر از کیفیت مصالح، تنها به امور 
هندسی و شهرسازی ساختمان ها توجه می کنند. در 
حالیکه شــهرداری می تواند در هنــگام صدور پروانه 

ساختمانی کیفیت ساخت را در نظر بگیرد.
از سازمان اســتاندارد انتظار می رود ضمن وضع 
اســتاندارد های کیفی، بــا ملزم کــردن کارخانجات و 
کارگاه های تولیدی مصالح و ملزومات ســاختمان را 
به رعایت استاندارد تشویق و ضمن نظارت بر آن ها 
و درصــورت لزوم نســبت به برخورد قهریــه با تولید 
کنندگان مصالح ساختمانی غیر مجاز اقدام کند. این 
بازرسی و بررسی کاال ها می تواند در کل چرخه تولید و 

توزیع ادامه داشته باشد.
بــه  متولــی  عنــوان  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت 
روزرسانی و پیگیری اجرایی شدن قوانین، باید قطعاً 

تحرک بیشتری در این حوزه داشته باشد.
اتفــاق  گا هــا تغییراتــی کــه در طــرح تفصیلــی 
می افتد، سبب می شود تخریب ساختمان های نوساز 
صرفه اقتصادی داشــته باشــد. از این رو، سازمان راه 
و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این امر می تواند 
در ارائه طرح های تفصیلی این مهم را بیش از پیش 
مدنظر داشته باشد و با به حداقل رساندن تغییرات 
در طــرح تفصیلــی و طــرح جامــع شــهری می تواند 
گام مهمی در کاهش تخریب ســاختمان های نوساز 

بردارد. 
وضع قوانین مهم مربوط به محیط زیست برای 
جلوگیــری از تخریــب خانه هــای نوســاز نیــز یکــی از 
وظایفی است که نهاد های نظارتی و اجرایی با انجام 
آن موجب جلوگیری از مصرف انرژی و منابع زیست 

محیطی می شود.
   در راستای استاندارد سازی ساختمان ها، لطفا از 

راهکار های اجرایی هم بگوئید؟
- فهرســتی از برتریــن تولیــد کننــدگان مصالــح 
و اقــالم کــه در ســاختمان کاربــرد دارنــد بــه تفکیک 
رشــته های مختلــف تهیــه و ایــن لیســت به صــورت 

مستمر در سایت سازمان استاندارد به روز شود. 
-در بســیاری از کشــورها، شــرکت هایی بــه منزله 
آزمایشــگاه های آکریدیته از سازمان استاندارد مجوز 
می گیرنــد و بــه صورت حرفــه ای به بررســی رعایت 
اســتاندارد ها در هــر یــک از کاال ها می پــردازد که این 
موضوع می تواند موجب تســریع در کار رســیدگی به 

استاندارد مصالح شود.
-ارتقای کمی و کیفی استاندارد ها و اجباری کردن 
به رعایت استاندارد اقالم مهمی در ساخت و ساز که 

اکنون اجباری نیستند. 
-سیاســت های تشــویقی در نظــر گرفتــه شــود تا 
میــل به اســتفاده از آییــن نامه های اســتاندارد برای 

تولیدکنندگان به وجود آید.
امیــد اســت که بــا یکپارچــه ســازی فرآیندهــا، و 
همکاری و حمایت سایر ارگان ها دست در دست هم 

در این امر گام های موثری بر داشته شود.

پیش به سوی ساختمان سازی استاندارد
گفتگو با مهندس ثاقبی، عضو شوراى مرکزى

عدم وجود ساز و کار مناسب 
ورود  از  جلوگیــری  بــرای 
مصالح غیر استاندارد در چرخه 
توزیع و عدم نظارت به رعایت 
اســتاندارد در کارگاه هــای 
تولید کننده مصالح ساختمانی 
که چه بسا ممکن است منجر به 
اتفاقات جبران ناپذیری شود، 
از جمله کاستی هایی است که 
در این بخش شاهد آن هستیم.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
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شمـــــــــــــاره



کار  نیــروی  پیونــد  نتیجــه 
آمــوزش ندیــده و مهندســین 
کــم تجربــه دخیــل در پــروژه، 
امــروز  نابســامان  وضعیــت 
در عرصــه ســاخت و ســاز در 
ســاختمان سطح شهر و کشور 
شــده اســت. برهمین اساس، 
دیگر زمان آن رسیده است که 
تحولی در ایــن حیطه صورت 
پذیــرد و بــه همــت بــزرگان و 
عزیزان دســت اندرکار و مســئول ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان، شیوه ای شایسته و در خور، 

برای حل این مسئله ارائه شود.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان، مهندس کامران جنتی پور 
عضو هیات مدیره نظام خراسان رضوی و عضو 
شــورای مرکــزی  یادداشــتی بــا عنــوان »اعتالی 
رشته های مهندسی و ارتقای دانش فنی« نوشته 

است که با هم می خوانیم:
و  فراتــر  مهندســی  حرفــه  واقفنــد  همــگان 
گســترده تر از آموزه های آکادمیک و دانشــگاهی 
است و به منظور رسیدن به جامعه ای پیشرفته، 
الزم اســت تا دانــش آموختگان این رشــته پس 
از فــارغ التحصیــل شــدن از دانشــگاه براســاس 
همــراه  بــه  کاربــردی  و  علمــی  آموزش هــای 
آزمون های الزم و کسب تجارب کامال تخصصی 

وارد حرفه مهندسی شوند.
ایــن الــزام در مــورد فــارغ التحصیالنــی کــه 
و  ســاخت  حیطــه  در  فعالیــت  بــه  عالقه منــد 
سازهســتند، از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت و 
توســعه حرفه ای در این زمینــه و ارتقای کیفیت 
و  مــداوم  آموزش هــای  بــه  توجــه  بــدون  آن 
تخصصــی امکان پذیــر نیســت، چراکه صنعت 
ســاختمان وظیفــه مهمی بــرای تامیــن ایمنی، 
بهداشت، آسایش و استحکام و نیز صرفه جویی 
در مصرف انرژی و حفظ ســرمایه های ملی دارد 
)عــالوه بــر رســالتش در تامین زیبایــی بصری و 
حفظ ارزش ها و فرهنگ اصیل کشور( که این امر 
وابســته به پرورش نیروی ماهــر و آموزش دیده 
و مســئولیت پذیر اســت تا موجبات پیشــرفت و 

آبادانی کشور را فراهم گرداند.
صنعــت  کنونــی  ســاختار  در  متاســفانه 
ســاختمان و در حوزه آمــوزش نیروی حرفه ای و 
متخصص، ضعف های آشــکاری مشهود است 
کــه نتیجــه آن، عــدم اجــرای صحیــح مقــررات 
ملــی در بحــث طراحی و نظــارت و اجــرا از یک 
ســو و کمبود تکنسین و پیمانکار آموزش دیده از 
ســوی دیگر، بدین معنا که هــم در حیطه اجرا و 
هم نظارت ضعف های آموزشــی بسیاری دیده 
می شــود کــه در صــورت عــدم پیگیــری و چــاره 
جویــی و آن هــم بــه قیــد فوریــت، آســیب های 
جبــران ناپذیری بر پیکره این ســرمایه ملی وارد 
شــده و خواهد شــد که تبعات آن به مــرور و گذر 

زمان بیشتر مشهود می شود.
براســاس مــاده )۴( فصل یک قانــون نظام 
حرفــه ای  صالحیــت  ســاختمان،  مهندســی 
مهندســی در بخش هــای طراحــی، نظــارت و 
اجرا از طریق پروانه اشتغال به کار مهندس که 
مرجع صدور آن وزارت راه و شهرســازی است، 
صادر می شــود که مهندســین طی ۳ سال پس 
از فــارغ التحصیلــی می تواننــد در آزمــون ورود 
به حرفه شــرکت کــرده و در صــورت قبولی و با 
معرفــی دو شــخص مهنــدس عضــو ســازمان 

وارد  مســتقیما  ســاختمان،  مهندســی  نظــام 
حیطــه فعالیــت و ارائــه خدمات مهندســی در 
حوزه فنی و تخصصی شــده و قبول مســئولیت 
کننــد؛ بدون آگاهــی و علم به مســئولیتی که به 
دوش گرفته انــد یــا آشــنایی با تبعــات حقوقی 
آتــی، ایــن در حالــی اســت که تخصص ایشــان 
صرفــا از طریــق مطالعــه چنــد کتــاب و قبولی 
از  خیلــی  قطعــا  و  گرفتــه  صــورت  آزمــون  در 
مهندســین تــا قبــل ورود بــه حرفــه، تجربــه ای 
در زمینــه ســاختمان نداشــته اند. از طرفــی نیز 
ســوابق آن هــا صرفا بایــد به تاییــد دو مهندس 
عضو سازمان رسیده باشد که این شروع صوری 
گری در حیطه ســاختمان سازی است؛ مسیری 
اشــتباه و بــی ســرانجام کــه نتیجــه آن چیــزی 
نیست جز اینکه مهندسین کم تجربه در حیطه 
فنــی، تخصصــی و نیــز حقوقی، نظــارت و اجرا 
را بــه دوش می گیرنــد که غالبا هیچ آموزشــی و 

تجربه ای در آن خصوص ندارند.
عــالوه بــر آن، چــون هیچگونــه محدودیتــی 
برای ورود افراد جدید به این حرفه وجود ندارد، 
این امر خود منجر به افزایش مهندســین دارای 
پروانه اشتغال، بیش از نیاز بازار مسکن می شود 
و نتیجه ترکیب افزایــش تعداد و کمبود مهارت 

و دانش تجربیات، کاهش انگیزه مهندســین در 
اجرای وظیفه خطیر مهندســی شده و مقدمات 
امضــاء فروشــی، تخفیفــات و کاهــش کیفیــت 
ســاخت و ســاز از یــک طــرف و محکومیت های 
انتظامــی و کیفری مهندســین از ســوی دیگر، را 

فراهم می سازد.
از ســوی دیگــر در خصــوص آمــوزش نیروی 
اجرایی و پیمانکاری که ســنگ بنای هرم انسانی 
صنعت ســاختمان است، بســیار کوتاهی شده و 
عدد و نسبت نیروی کار ماهر به نیروی آکادمیک 
و مهنــدس، بســیار پاییــن آمده اســت. برهمین 
اســاس، نتیجه پیوند نیروی کار آموزش ندیده و 
مهندســین کم تجربه دخیل در پروژه، وضعیت 
نابســامان امــروز در عرصــه ســاخت و ســاز در 
ساختمان سطح شــهر و کشور شده است، لیکن 
دیگــر زمان آن رســیده اســت که تحولــی در این 

حیطه صورت پذیرد و به همت بزرگان و عزیزان 
دســت اندرکار و مسئول سازمان نظام مهندسی 
ساختمان، شیوه ای شایسته و در خور، برای حل 
این مســئله ارائــه شــود. مطابق مــاده ۱۵ فصل 
یک قانــون نظام مهندســی ســاختمان، ارتقای 
دانــش فنی و کیفیت کار شــاغالن در بخش های 
ســاختمان و شهرســازی و نیز اعتالی رشته های 
مهندسی مرتبط با ســاختمان و مشاغل مربوط 
بــه آن از اهم وظایــف و اختیارات هیــات مدیره 
ســازمان اســتان تعریف شده اســت؛ لذا با توجه 
بــه اهمیــت نقــش ســازمان نظام مهندســی در 
آموزش نیروی متخصص، پیشنهادات به شرح 

زیر ارائه می شود: 

به منظور آشنایی دانشجویان هریک از ۱ 
رشــته های اصلی و مرتبط با ســاخت و 
ساز، در دانشگاه و نیز برای درک عالقه 
مندی به فعالیت در حوزه ساختمانی، دروسی 
از مقــررات ملــی ســاختمان در ســرفصل های 
آموزشــی دانشــگاه گنجانده شــود )برای تحقق 
مــاده ۱۵ فصــل یــک قانــون نظام مهندســی(، 
چــرا که اغلب مهندســینی کــه وارد فعالیت در 
حــوزه طراحی و نظارت می شــوند، آشــنایی به 

ایــن مبحــث نداشــته و پــس از ورود بــه حرفــه 
و بــه دلیل بــی عالقگی، بــه جرگه مهندســینی 
می پیوندنــد کــه پروانــه اشــتغال خــود را صرفا 
بــرای دریافت مبلغــی توافقی، به شــرکت ها و 
دفاتر واگذار می کنند و به تبعات و دردســر های 

حقوقی بعد آن مبتال خواهند شد.

و ۲  مهــارت  ســطح  باالبــردن  بــرای 
توانمندی مهندســین و براســاس بند 
دوم  فصــل   )۶ و   ۵ و   ۴ )مــواد  الــف. 
قانــون نظــام مهندســی ســاختمان، روال اخــذ 
پروانــه اشــتغال اصــالح شــود، بدیــن صــورت 
کــه مهندســین بتواننــد بالفاصلــه پــس از فارغ 
التحصیلــی، در آزمــون ورود بــه حرفــه شــرکت 
کننــد، لیکن پس از قبولی در آزمون ملزم شــوند 
برحســب مــدرک تحصیلــی ۲ تــا ۳ ســال نــزد 

یــک یا دو مهندس پایه ارشــد، به کســب تجربه 
و کارآمــوزی مشــغول شــوند و همراه ایشــان در 
بازدید پروژه ها شرکت کرده و در تهیه مستندات 
مربوطــه )دســتورکار ها، گزارشــات مرحلــه ای و 
غیــره( مشــارکت کنند، ضمن اینکــه پس از طی 
مدت مشخص و کسب تجربه الزم، و در صورت 
ارائه کارنامه موفق و نشان دادن پشتکار و عالقه 
مندی و تایید مهندس یا مهندســین پایه ارشــد 
همزمان با گذراندن دروس مرتبط با رشته خود 
در خصــوص مــوارد حقوقــی، چک لیســت های 
و  نویســی  گــزارش  نحــوه  ونظــارت،  طراحــی 
دستورکار ها، موفق به اخذ پروانه اشتغال شوند.

ایــن روش نه تنها مغایرتــی با بند فوق الذکر 
نــدارد، بلکه با این شــیوه تولید انبوه مهندســین 
کم تجربه و بعضا بی انگیزه متوقف و مهندسان 
توانمنــد و مشــتاق از ســایرین غربالگــری و در 
نتیجــه آن حیثیــت مهندســی بازیابــی خواهــد 
شــد، البته در صــورت نیل به این هــدف، تعرفه 

خدمات مهندسی نیز قطعا باید بازنگری شود.
همچنین مهندسینی که پس از ۳ سال کسب 
تجربــه در زمینه هــای فنی و حقوقی رشــته خود 
وارد حرفه می شوند، به میزان کمتری نسبت به 
گذشته بدین نقص در دانش فنی و مهارت های 
حقوقــی ضربــه خواهند خــورد و حتــی می توان 
چشم امید داشــت که در چنین وضعیتی بتوان 
ایــن حرفــه را به عنوان یک شــغل در خور شــان 

مهندسی باالبرد.

مســاله مهم و قابل تامــل در اجرای ۳ 
کار  نیــروی  از  اســتفاده  ســاختمان، 
ماهــر و آمــوزش دیــده اســت، چــرا 
که وقــت و انرژی زیادی از مهندســین دخیل در 
پروژه صرف توجیه کردن و یا اصالح اشــتباهات 
پیمانــکاران اجرایــی و کارگــران می گــردد و گا ها 
منجر به دوباره کاری، تحمیل هزینه ها و شکایت 
کارفرمــا یــا ســازنده خواهد شــد و از ســوی دیگر 
بخشــی از مصالــح )عــالوه بر زمــان( بــه عنوان 
ســرمایه ملــی در این اشــتباهات از بیــن خواهد 

رفت.
در چنین مواقعی، برخی مالکین یا سازندگان 
بــه نیــروی نظارتی بابت زمان و هزینه از دســت 
رفتــه معترض می شــوند در حالی که می توان با 
آمــوزش صحیح پیمانــکاران و عوامــل اجرایی، 
مانع از دوباره کاری ها و اشــتباهات در اجرا شد و 
به دلیل اینکه حاال همان کارگرو پیمانکار، نیروی 
آمــوزش دیــده، آگاه و در خصوص لــزوم اجرای 
مقررات ملی توجیه است، با ناظر و مجری پروژه 
در یــک موضع قــرار می گیرد و تنــش و تعارض 

بین این دو به حداقل خواهد رسید. 
برهمین اســاس، الزم اســت تا کارگران ماهر 
و پیمانکارانــی به کار گمارده شــوند کــه دانش و 
آمــوزش  کافــی را در مراکز فنی حرفه ای کســب 
کرده باشــند. الزم اســت تــا با همــکاری اداره کار 
و امــور اجتماعــی و ســازمان نظــام مهندســی 
کــه مباحــث  اتخــاذ شــود  ترتیبــی  ســاختمان، 
ســرفصل های  در  ســاختمان  ملــی  مقــررات 
آموزشــی تخصصــی دوره هــای پــرورش نیروی 
انســانی ماهر، متخصــص و کارآمد در ســازمان 
فنی و حرفه ای گنجانده و کارگر ماهر و حرفه ای و 
آموزش دیده، به منظور تزریق به نیروی اجرایی 
صنعــت ســاختمان تعلیــم داده شــود و نیز به 
صــورت پیوســته و مــدام نســبت به بروزرســانی 

دانش و آموخته هایشان اقدام شود.

اعتالی رشته های مهندسی و ارتقای دانش فنی
دروسی از مقررات ملی ساختمان در سرفصل های آموزشی دانشگاه گنجانده شود؛

الزم اســت تا با همکاری اداره کار و امور اجتماعی و سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان، ترتیبی اتخاذ شــود که مباحث مقررات ملی 
ســاختمان در سرفصل های آموزشــی تخصصی دوره های پرورش 
نیروی انســانی ماهر/متخصص و کارآمد در سازمان فنی و حرفه ای 
گنجانده و کارگر ماهر و حرفه ای و آموزش دیده، به منظور تزریق به 

نیروی اجرایی صنعت ساختمان تعلیم داده شود. 
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در جلسه ستاد اجرایی  مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان؛
 چرا  سرمایه های ملی خود را 

به دلیل حوادث ناگوار از دست دادیم؟ پیشرفت کار  کمیته های چهارگانه ستاد اجرایی 
 مدیریت نگهداریمبحث 22 ارائه شد

و تعمیرات ساختمان ها در 
کشور کلید خورد

 جلســه ســتاد اجرایــی مبحــث ۲۲ مقــررات ملــی ســاختمان بــه 
ریاســت مهندس تقی زاده و با حضور مهندس خرم رئیس ســازمان 
و  مهندس مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان وزارت راه 
و شهرسازی و سایر اعضا ستاد به صورت مجازی و حضوری در محل 
ساختمان شورای مرکزی برگزار شد. »گزارش سازمان نظام مهندسی 
ساختمان فارس در ارتباط با اقدامات انجام شده درخصوص مبحث 
۲۲« در دســتور کار جلســه بــود، ضمن اینکه در دومین جلســه ســتاد 
اجرایــی مبحــث ۲۲ مقررات ملی ســاختمان گزارش پیشــرفت کلیه 
موارد ابالغ شــده، ارایه شــد. در ادامه این جلسه مهندس تقی زاده به 
ارائه گزارشی از پیشرفت کار ستاد و کمیته های چهارگانه ستاد اجرایی 
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با نام های کمیته های اجرای موارد 
خاص، تخصصی، رســانه و آموزش پرداخت. اعضای ســتاد مبحث 
۲۲ را حدود ۱٥ نهاد کشــوری شــامل وزارت راه و شهرســازی، سازمان 

نظام مهندسی، سازمان شهرداری ها، شهرداری ها، شورا های اسالمی 
شــهرها، آتش نشــانی، قــوه قضائیه، مجلس شــورای اســالمی، صدا 
و ســیما، ســازمان ملی اســتاندارد، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت 
بهداشــت، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، صنف مشاورین امالک و 

صنف سردفتران تشکیل می دهند.
    تشکیل کمیته آموزش ستاد اجرایی مبحث ۲۲ 

جلســه کمیتــه آمــوزش ســتاد اجرایی مبحــث ۲۲ ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان به ریاست مهندس تقی زاده و با حضور بهرویان، 
رمضانــی و اشــرفی و خانــم باریکانــی برگــزار شــد. در این جلســه در 
خصــوص ســیالبس های دوره عمومــی مدیریــت نگهــداری و دوره 
تخصصی که بعد از تهیه شیوه نامه ها می تواند برگزار شود، توضیحاتی 
داده و تاکید شد در این خصوص تهیه شیوه نامه های مختلف مبنا کار 
و پیش نیــاز خواهد بود. در ادامه جلســه کمیته آموزش ســتاد اجرایی 
مبحث ۲۲ ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، مهنــدس رمضانی 
در خصوص تصویب گرایش مدیریت نگهداری در رشــته مهندســی 
صنایع در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۴۰۰ توضیحاتی ارایه کرد. در 
همین حال، مهندس تقی زاده رئیس ســتاد اجرایی مبحث ۲۲ تاکید 

کرد که در این کمیته باید به سواالت زیر پاسخ داده شود.
 چــه موسســاتی آمــوزش دهنــد؟ )مراکــز آموزشــی اســتاندارد 

شناسایی شوند.(
 اساتید و مراکز آموزشی چه شرایطی داشته باشند؟

 مجوز اساتید و مراکز آموزشی توسط کدام نهاد اعطا شود؟
 مطالعــات تطبیقی تجارب دنیــا در این خصوص چه کمکی به 

ما می کند؟
وی تصریــح کــرد: به طور کلی در این زمینه نیازمند یک نقشــه راه 
برای موضوع آموزش هستیم که هم از لحاظ آکادمیک و علمی و هم 

از لحاظ اجرایی و فنی قابل دفاع باشد.
    کمیته "اجرای موارد خاص" فعال شد

نخستین جلسه کمیته "اجرای موارد خاص" ستاد اجرایی مبحث 
۲۲ ســازمان نظام مهندسی ساختمان به ریاست رمضانی و باحضور 

تقی زاده، ســاالری و اصغری و خانم ها شیرمحمدلو )نظام مهندسی 
تهران( و باریکانی برگزار شد. در این جلسه مهندس رمضانی تجربه 
موفق مانور در تهران )چندی قبل( را مورد اشــاره قــرار داد و در ادامه 
مهنــدس تقی زاده توضیحاتــی درباره اهمیت این کمیتــه در فرآیند 
کلــی اجرای مبحــث ۲۲ ارایه کــرد، ضمن اینکه مهندس ســاالری در 
ایــن جلســه آمادگــی کامل شــورا در ایــن خصــوص را اعالم کــرد. در 
ادامه جلســه کمیتــه "اجرای موارد خاص" ســتاد اجرایــی مبحث ۲۲ 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس ساالری رییس کمیسیون 
شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بعد از حادثه پالسکو و در راستای 
ایجــاد شــفافیت ایمنــی بــر ســاختمان های تهــران، ســاختمان های 
پرریســک )در هــر نــوع کاربــری( از لحــاظ حریق توســط کارشناســان 
سازمان آتش نشانی شناسایی شده اند. برهمین اساس، هم اکنون این 
موضوع در حال قرارگیری بر روی ســامانه است که تعداد ۲۶۰ تا ۳۰۰ 

مورد آن ها ایمن سازی شده اند و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
در پایان جلســه نتیجه گیری شد که ساختمان های شناسایی شده 
توســط آتش نشــانی با باالترین میزان خطر، باید اولویت اجرا در این 

کمیته باشد و در این خصوص اقدامات الزم انجام شود.

ضوابط نگهداری ســاختمان ها تحت عنــوان مبحث ۲۲ در 
ســال ۱۳9۲ تدوین و ابالغ شــده، اما این مبحث در این سال ها 

هرگز اجرا نشده است. 
طی ســالیان گذشــته شــاهد وقوع حــوادث ناگــوار همچون 
ســاختمان پالسکو در ســال 9۵ و ده ها اتفاق ناگوار در شهر های 
مختلــف بوده ایم. حتی چند ماه قبل شــاهد اتفاق هایی مانند 
کلینیک سینااطهر و ده ها فاجعه دیگر در تهران و سایر شهر ها 
بوده ایم که متأســفانه عده ای از هم وطنانمان و ســرمایه های 

ملی خود را از دست دادیم.
بــر  را  کار  ایــن  و ســازمانی مســئولیت  فــرد  تاکنــون هیــچ 
عهده نگرفته اســت و اگــر اقدامات جدی صــورت نگیرد، بروز 
اتفاق هــای مشــابه دور از ذهن نیســت، این در حالی اســت که 
ضوابط نگهداری ساختمان ها تحت عنوان مبحث ۲۲ در سال 
۱۳9۲ تدویــن و ابــالغ شــده، اما هرگز اجرا نشــده اســت.  علت 
اصلی اینکه تاکنون مبحث مهم ۲۲ اجرایی نشــده، فرابخشــی 
بــودن آن اســت، چــرا کــه نگهــداری و تعمیرات ســاختمان ها 
صرفــاً یک موضوع فنی نبــوده و ابعاد مدیریتــی و حقوقی آن 
از پارامتر هــای اثرگــذار اســت و به حدود ۱۵ نهاد کشــور شــامل 
وزارت راه و شهرســازی، ســازمان نظــام مهندســی، ســازمان 
شــهرداری ها، شــهرداری ها، شــورا های اسالمی شــهرها، آتش 
نشــانی، قوه قضائیه، مجلس شــورای اســالمی، صدا و ســیما، 
ســازمان ملــی اســتاندارد، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت 
بهداشــت، انجمــن حرفه ای صنعــت بیمه، صنف مشــاورین 
امــالک و صنــف ســردفتران ارتبــاط دارد. در این میــان، توجه 
داشــته باشــید که برخی از نهادها، ده ها مورد را در خود دارند. 
به عنوان مثال، نظام مهندســی دارای یک واحد کشــوری و ۳۱ 
واحد اســتانی است و یا بیش از ۱۰۰۰ شهرداری در کشور داریم. 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور به ســبب ضرورت 
خروج این موضوع از بن بست از ابتدای تیرماه امسال تصمیم 

گرفت تا نسبت به اجرایی سازی مبحث ۲۲ اقدام کند.  در این 
راســتا، "ســتاد اجرای مبحث ۲۲" با حضور نمایندگان ۱۵ نهاد 
فوق و تعدادی از متخصصان، اساتید و کارشناسان حوزه نظام 
مهندســی در گروه هــای مختلف در امر مدیریــت و نگهداری و 
بعد از تحلیل و بررســی کارشناســانه در تاریخ ۲۸ شهریور سال 
۱۳99 تشــکیل شد. در این ستاد یک نقشــه راه تهیه شده است 
که توســط متولیان امــر در حوزه های فنی، حقوقــی، مدیریتی، 
فرهنگی، رســانه ای، آموزشــی و غیره دنبال می شود و قصد بر 
این است تا این امر مهم و ضروری در کشور اجرایی شود. ستاد 
اجرای مبحث ۲۲ دارای ۴ کمیته با نام های کمیته اجرای موارد 
خاص، کمیته تخصصی، کمیته رسانه و کمیته آموزش هر ماه 
تشــکیل و موارد مورد بررسی قرار می گیرد. در پیام های بعدی 

اقدامات ستاد به سمع و نظر اصحاب رسانه خواهد رسید.

مهندس تقی زاده، رئیس ستاد 
اجرایی مبحث ٢٢ نظام مهندسی 

به ارائه گزارشی از پیشرفت کار 
ستاد و کمیته های چهارگانه این 

ستاد با نام های کمیته های اجرای 
موارد خاص، تخصصی، رسانه و 

آموزش پرداخت.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
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دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره



رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
تهــران در پــی دســتور رئیــس ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان کشــور، بــا بررســی فوری 
حادثــه ســاختمان خیابان فالح تهــران، دالیل 

وقوع این حادثه را اعالم کرد.
   ماجرا از کجا آغاز شد؟

رئیــس  خــرم  احمــد  مهنــدس  ابتــدا  در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دستور 
رســیدگی فوری بررســی دالیــل و عوامل ریزش 
ســاختمان های مجــاور پروژه گود برداری شــده 

محله فالح شهر تهران را صادر کرد. 
وی بــا تشــکیل کمیتــه ویــژه پیگیــری دالیل 
واقعی ریزش ســاختمان های مجاور پروژه گود 
برداری شــده محله فالح شهر تهران، از رئیس 
تهــران  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
هم خواســته اســت به صورت ویــژه به موضوع 
ورود و گزارشــی از دالیــل وقــوع ایــن حادثــه را 
 بــه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور

 ارائه کند.
 در نامــه دســتور مهنــدس خــرم بــه رئیس 
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
تهــران آمــده اســت: »احترامــا نظــر بــه حادثه 
خســارت بار ریزش ساختمان های مجاور پروژه 
گودبــرداری شــده در خیابــان فالح کــه با کمال 
تاســف منجــر به خســارت جانــی و مالــی قابل 
توجــه گردیده اســت، مقتضی اســت بی درنگ 
ضمن بررســی دقیق موضوع گزارشی از دالیل 
وقــوع ایــن حادثــه و اقدامــات ســازمان نظــام 
مهندسی ساختمان استان تهران تهیه و به این 

سازمان ارسال فرمایید.«

   گزارش دالیل وقوع حادثه
در پــی صــدور این دســتور، مهندس ســعید 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی  ســعیدیان، 
فــوری  بررســی  بــا  تهــران  اســتان  ســاختمان 
عملیــات ســاختمانی ملــک به شــماره پرونده 
فــالح(،  )خیابــان   ۱۷۰  ،۰۳۵۰99 شهرســازی 
گزارشــی از دالیل وقوع این حادثــه را ارائه کرد. 
مهنــدس ســعیدیان در نامــه ای بــه مهنــدس 
احتــرام،  و  ســالم  اســت:»با  نوشــته  خــرم 
بازگشــت به نامه شــماره ۳۶۱۳۴ س. ن. مورخ 
۱۳99/۰۷/۲۱ در خصوص عملیات ساختمانی 
ملک به شماره پرونده شهرسازی ۱۷۰۰۳۵۰99 
بــه نشــانی میــدان مقــدم ضلــع جنــوب غربی 

)تجمیع ۵ پالک( و کوچه اسدی فر پالک ۳۸ و 
۴۰ و ۴۲ خیابان فالح، بدینوســیله به استحضار 
می  رساند با عنایت به لزوم و اهتمام به اجرای 
مفــاد بنــد ۵ مــاده ۱۰ قانــون نظام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان و همچنیــن مــاده ۲۷ آئیــن 
نامــه اجرایــی مــاده )۳۳( قانــون پیش گفتــه، 
بــه پیوســت اقدامــات انجــام شــده توســط این 
ســازمان در راســتای نظــارت بــر حســن انجــام 
خدمات مهندســی در پــروژه مذکور به انضمام 
مســتندات آن، جهــت هرگونــه اقــدام مقتضی 

ایفاد می  گردد.«
   نامه نظام مهندسی به شهرداری تهران

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

اســتان تهــران همچنیــن در نامــه دیگــری بــه 
مهنــدس صالحــی، مدیــر اداره کل معماری و 
ســاختمان شــهرداری تهران با اشــاره به اعالم 
خطــر در خصــوص عملیات ســاختمانی ملک 
مربــوط به حادثه محله فالح، آورده اســت: »با 
ســالم و احترام، نامــه شــماره ۰۵۴، ۱۰/99/۱۰، 
مــورخ   ۱۱۰/9۸/۶۰۶۳۴  ،۱۳99/۰۳/۲۴ مــورخ   ۱
9۸/۱۱/۱۵، ۱۱۰/9۸/۵۴۴۶۲ مــورخ ۱۳9۸/۱۰/۱۷ 
و بازدیــد کارشناســان ایــن ســازمان از عملیات 
ســاختمانی ملک به شــماره پرونده شهرسازی 
۱۷۰۰۳۵۰99 بــه نشــانی میــدان مقــدم ضلــع 
جنــوب غربی )تجمیع ۵ پالک( و کوچه اســدی 
فر پالک ۳۸ و ۴۰ و ۴۲، بدینوسیله به استحضار 
می  رســاند عدم انجام تمهیــدات الزم مطابق 
مفاد بند ۱۲-9 مبحــث دوازدهم مقررات ملی 
ســاختمان و اقــدام بــه عملیات ســاختمانی پر 
خطــر توســط عوامــل اجرایــی منجر بــه ریزش 
شــده و وضعیــت مخاطــره آمیــزی بــرای گود، 
نمــوده  ایجــاد  مجــاور  معابــر  و  همجواری هــا 
اســت. خواهشــمند اســت مقرر فرماییــد اقدام 
 عاجلی جهت تامین ایمنی عملیات این ملک 
صورت پذیرد.« رونوشــت این نامه برای رئیس 
شــورای اســالمی شــهر تهران، رئیــس اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان تهران، رئیس ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیر 
عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری تهــران و ناظر پــروژه شــرکت آرتین 
طــرح معمار بــه شــماره پروانه اشــتغال به کار 
 ۰۷۵۸، ۰، ۲۱۰ به منظور اطالع و پیگیری ارسال

 شده است.

شــش  عملکــرد  گــزارش 
ماهــه اول ســال ۱۳99 واحد 
اداری و مالی ســازمان نظام 
دوره  ســاختمان  مهندســی 
هشــتم تهیه شــده است که 
برای اطالع از جزئیات کامل 
را  گــزارش  ایــن  حتمــا  آن، 

بخوانید:
   واحد اداری

کارکنــان  قرارداد هــای   انعقــاد  و  ۱-تنظیــم 
سازمان

۲-پیگیری افزایش حقوق و دســتمزد کارکنان 
براســاس ضوابط و دســتورالعمل های اجرایی 
طــرح ارزشــیابی و طبقه بنــدی مشــاغل برابر 
مقررات قانون کار، پیرو دستور ریاست محترم 
ســازمان به منظــور تامین شایســته معیشــت 

کارکنان 
۳-برنامه ریــزی به منظور برگــزاری دوره های 
آموزش در راستای ارتقای دانش مدیران مالی 

و اداری سراسرکشور 
۴-بهبــود فرآینــد نظــارت و ارزیابــی عملکرد 

واحد های تابعه در امور اداری و پشتیبانی
۵-اصــالح و ارتقــای فرآیند های انجــام کار در 

واحد های امور اداری و پشتیبانی 
۶-منطقــی ســازی هزینه هــای امور پشــتیبانی 

واحد های تابعه 
کارکنــان  و  پرســنلی  امــور  بــه  ۷-رســیدگی 

سرپرست

۸-تامیــن ماســک روزانــه و مــواد ضدعفونــی 
حاضــر  مهمانــان  و  کارکنــان  بــرای  کننــده 
رعایــت  راســتای  در  ســازمان  جلســات  در 
پروتکل های بهداشــتی به منظور پیشــگیری و 

کنترل ویروس کرونا
9-تهیه تب ســنج و دستگاه ســنجش اکسیژن 
خون برای کنترل تردد در ســازمان در راســتای 
منظــور  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 

پیشگیری از ویروس کرونا
شــامل  اداری  فرم هــای  ایجــاد  و  ۱۰-اصــالح 
مرخصی روزانه و ســاعتی، ماموریــت روزانه و 
ســاعتی، درخواســت خریــد کاال، خــروج کاال از 

انبار، درخواست تعمیرات و ...
۱۱-تعویض دستگاه ورود و خروج و راه اندازی 
سیستم اتوماسیون گزارشگیری بر اساس ثبت 

اثر انگشت 
۱۲-پیگیری برای راه اندازی نرم افزار هوشمند 
کنترل درخواست مرخصی و ماموریت کارکنان
۱۳-پیگیری و معرفی کارکنان برای تامین وام 
تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با همکاری ســازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
۱۴-جمع آوری آرشیو سال های گذشته مربوط 

به کلیه واحد ها با همکاری دبیرخانه سازمان 
۱۵-بهبود و رســیدگی کلــی به نحوه چیدمان و 
قرارگیری مناســب پارتیشن در واحد دبیرخانه 
در راســتای اصالح شــرایط محیطی مربوط به 

آن 
بــه  عمومــی  خدمــات  همــکاران  ۱۶-آمــوزش 

منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی در سازمان
۱۷-برنامــه ریزی و نظارت بــر نظافت محیط 

سازمان و لوازم موجود در آن از جمله: 
 شستشــو وضدعفونــی کلیــه ســرویس های 
بهداشــتی با مــواد پــاک کننــده و وضدعفونی 

کننده
 نظافت محیــط آبدارخانه و لوازم موجود در 

آن 
 نظافــت کلیه اتاق ها و انتقال لوازم اضافی از 

اتاق ها به محل های تعیین شده
 نقاشی و نظافت کلی نمازخانه

 نظافت کلیه بالکن ها، البی، حیاط، راه پله ها 
و نقاشی لبه راه پله ها

 جمــع آوری و انتقــال ضایعــات موجــود در 
طبقات، پارکینگ و... به خارج از سازمان 

۱۸-نظارت بر تعمیر و نگهداری سیســتم های 
تاسیساتی سازمان 

۱9-بهبــود، تعمیر، نگهــداری ونظارت بر کلیه 
تجهیزات موجود در سازمان اعم از:

 نصــب فــن در کلیــه آبدرخانه هــا بــه منظور 
تامین تهویه مطبوع

 تعویض کلیه شیشه های شکسته سازمان
 تعمیر کلیه صندلی های موجود در ســازمان 

)حدود ۱۱۲ صندلی(
تانک هــای  فلــش  و  شــیرآالت  ایــراد  رفــع   

سرویس های بهداشتی
۲۰-کنترل و بازدید به منظور حصول اطمینان 
از ایجــا نظــم در پارکینــگ در ســاعات ورود و 

گزارش ۶ ماهه از ۲9 اقدام اداری و مالی نظام مهندسی

گزارش نظام مهندسی از دالیل وقوع حادثه محله فالح تهران
در پی دستور مهندس خرم به رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تهیه شد؛ 

 بنت الهدی 
مسعودی
مدیر اداری و 
مالی سازمان

خروج و کنترل وسایل نقلیه
۲۱-نظارت بر حضور به موقع کارکنان در محل 

سازمان جهت انجام کار های جاری روزانه
   واحد مالی

۱-هماهنگی با حسابرســان ویــژه در خصوص 
حسابرســی ویژه و بررســی کلیه اســناد مربوط 
بــه ســال های ۱۳9۷ و ۱۳9۸ و نیــز همکاری با 
حســابرس سالیانه سازمان و تهیه صورت های 

مالی حسابرسی شده عملکرد سال ۱۳9۸
۲-ثبت ۲۵۶۰ رکورد حسابداری

۳-ارســال ۲ فقــره صــورت معامــالت فصلی 
شامل کلیه اطالعات اعم از خرید و هزینه های 

جاری، سرمایه ای و ... به صورت سه ماهه
۴-تهیــه و ارســال اظهارنامــه عملکــرد ســال 

۱۳9۸
۵-برگزاری دوره آموزشــی سراسری به منظور 
آمــوزش نحــوه پر کــردن و ارســال اظهــار نامه 
مالیاتــی عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی 

استان ها 
خصــوص  در  سراســری  وبینــار  ۶-برگــزاری 
شناســنامه ملی ســازمان اســتان ها و پرسش و 

پاسخ 
۷-اخذ معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳9۷ 
و صــدور برگ تشــخیص مالیات بــه نرخ صفر 

برای اولین بار 
۸-صــورت بــرداری از امــوال و اثاثیه به منظور 
ایجــاد بانــک اطالعاتــی بــرای اولیــن بــار در 

سازمان نظام مهندسی کشور

ســاختمان محله فالح تهران به دلیل 
عدم انجام تمهیدات الزم مطابق مفاد 
بند ۱۲-9 مبحث دوازدهم مقررات ملی 
ساختمان و اقدام به عملیات ساختمانی 
پرخطر توسط عوامل اجرایی منجر به 
ریزش شده و وضعیت مخاطره آمیزی 
برای گود، همجواری ها و معابر مجاور 
ایجاد کرده است. باید اقدام عاجلی 
برای تامین ایمنی عملیات این ملک 

انجام شود.
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۱- آذربایجان شــرقی: گــزارش خالصــه اقدامات واحدهای مختلف ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان استان آذربایجان شرقی در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای جاری منتشر شد.

 ۲- آذربایجــان غربــی: در جلســه مدیــرکل تامیــن اجتماعی اســتان با رئیس نظام مهندســی 
آذربایجــان غربــی، شــرایطی فراهم شــد تــا به پرســش ها و مشــکالت بیمه ای اعضــای نظام 

مهندسی آذربایجان غربی پاسخ داده شود.

3- اردبیل: رئیس سازمان نظام مهندسی اردبیل اعالم کرد: نظام مهندسی ۲۰۰ میلیارد تومان 
در سرعین سرمایه گذاری می کند.

4- اصفهــان: در نشســت اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
اصفهــان, معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری این اســتان بر گســترش همکاری های 

مشترک تاکید شد.

5- البرز: تفاهم نامه مشارکت و همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید.

6- ایالم: ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایالم از ساماندهی کلیه آزمایشگاه های ژئو 
تکنیک و بتن در این استان خبر داد.

7- بوشهر: رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از راه اندازی سامانه ارسال 
الکترونیکی نقشه به شهرداری ها خبر داد.

8- تهران: در نشســت هم اندیشــی اعضای کمیســیون عمران مجلس و اعضای هیات مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی و لزوم بازنگری 

در قانون نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفت.

9- چهارمحال و بختیاری: مســئوالن ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان چهارمحال و 
بختیاری با مسئوالن شرکت شهرک های صنعتی این استان به توافقات جدیدی دست یافتند.

۱۰- خراسان رضوی: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی اعالم کرد 
در دو سال گذشته با وجود رکود اقتصادی و با رشد منفی ۱۲.۵ درصد، حجم ساخت وسازها از 

۴ به ۸ میلیون متر مربع رسیده است.

۱۱- خراســان شــمالی: رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان خراسان شــمالی در دیدار با 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی از مشکالت نظام مهندسی این استان 

سخن گفت. 

۱۲- خراســان جنوبی: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی از الکترونیکی 
شدن مکاتبات بین اعضای سازمان در راستای الکترونیکی شدن خدمات خبر داد.

۱3- خوزستان: گزارش آماری و تحلیلی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۳99 سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خوزستان منتشر شد.

۱4- زنجان: گزارش عملکرد دوساله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان منتشر شد.

۱5- ســمنان: رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان ســمنان از توزیع رایگان بسته 
سالمت بین اعضای سازمان این استان خبر داد.

۱6- سیستان و بلوچستان: ساختمان جدید دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زابل   به بهره برداری رسید.

۱7- فارس: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: این سازمان با جدیت 
هرچه تمام بر استفاده از مصالح استاندارد و فن آوری های نوین در ساختمان تاکید دارد.

۱8- قزوین: ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان قزوین از  حضور موثر این ســازمان در 
پروژه های اقدام ملی مسکن خبر داد.

۱9- قم: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، خانه مهندس این استان را نمونه 
و الگویی برای کشور عنوان کرد.

۲۰- کردستان: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان گفت: همکاری نظام 
مهندسی ساختمان با شهرداری ها به توسعه شهرها و رضایت شهروندان منجر می شود.

۲۱- کرمــان: رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان کرمان، در جلســه با روســای 
کارگاه های ســاختمانی دارای مجری ذیصالح گفت: حضور مسئول ایمنی در کارگاه از مواردی 
اســت کــه باید پیگیری و اجرایی شــود، البتــه این موضــوع نیازمند برگــزاری دوره های آموزش 

ایمنی است.

۲۲- کرمانشاه: در دیدار رییس و اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کرمانشاه با استاندار این استان، مطالبات نظام مهندسی بحث و بررسی شد.

۲3- کهگیلویه و بویر احمد: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یاسوج از کاهش تخلفات 
ساختمانی با مصوبه نظام مهندسی خبر داد.

۲4- گلســتان: در دیدار رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
گلستان با مدیرعامل شرکت گاز این استان، بر گسترش همکاریهای مشترک تاکید شد.

۲5- گیالن: ســازمان منطقه آزاد انزلي و ســازمان نظام مهندسي ساختمان گیالن تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.

۲6- لرســتان: ســازمان نظام مهندسی ساختمان لرســتان و شرکت شــهرک های صنعتی ابن 
استان به توافق جدید همکاری در خصوص ارائه خدمات مهندسی دست یافتند.

۲7- مازندران: اعضای هیات مدیره سازمان مازندران در جلسه هیات مدیره از شبکه مهندسی 
مازندران رونمایی کردند.

۲8- مرکزی: اعضای هیات رئیســه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با نماینده 
مردم اراک خنداب و کمیجان دیدار و درباره مطالبات نظام مهندسی از پارلمان بحث و گفتگو 

کردند.

۲9- هرمــزگان: رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هرمــزگان از موافقــت با 
انتخاب این اســتان به عنوان پایلوت ارائه خدمات جدید مهندســی در کشــور خبر داد و گفت: 
با رایزنی هایی که در دیدار اخیر با مهندس خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

داشتم، این موضوع مطرح شد و سپس مورد قبول ایشان قرار گرفت. 

3۰- همدان: رییس این سازمان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همراه چند تن 
از اعضای هیات مدیره با دوتن از مهندسین ایثارگر یعنی مهندس کاظم قالر و مهندس امیر 

ارسالن رستگاری در منزل آنها دیدار داشت.

3۱- یزد: رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان یزد از روند رو به رشد شاخص های 
نظام مهندسی این استان در دو سال اخیر خبر داد.

 مهندس مومنی مقدم: 
یاد شهدای مهندس را گرامی می داریم

خبرهای استانی

عضــو هیات رئیســه و مدیر اجرایی نظام مهندســی ســاختمان 
می گوید: هر چند جنگ تحمیلی تمام شــده، ولی جنگ اقتصادی 
و فرهنگی تمام نشــده است و ســازمان نظام مهندسی می تواند در 
جهت حفظ ســرمایه های ملی و انجام تکالیــف و وظایف قانونی و 

اجتماعی خود نقش آفرینی کند.
مهندس بهمن مومنی مقدم در مراسم چهلمین سالگرد هفته 
دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهارداشت: 
امیدوارم در دوره جدید شورای مرکزی که مقارن با راه اندازی واحد 
ایثارگــران بود، عالوه بر تقویت روحیه جهادی مشــارکت و همدلی 
بیشــتر، پیــروان شایســته ای در ادامــه راه مهندســان موثــر در دفاع 
مقدس باشیم؛ انشاءاهلل که برگزاری این گونه نشست ها توام با هم 

افزایی در جهت کمک به مردم عزیزمان باشد.
متن کامل ســخنرانی مهندس مومنی مقدم در این مراســم به 

شرح ذیل است:
»بســم اهلل الرحمــن الرحیم، عرض ســالم، ادب و احترام دارم 

خدمت همه دوســتان و ســروران گرامــی و در این شــرایط کرونایی 
آرزوی ســالمتی دارم و تشــکر از بانیــان جلســه کــه پروتکل هــای 
بهداشــتی را رعایت کردنــد. ضمنا هفته دفاع مقدس و یاد شــهدا 

مخصوصاً شهدای مهندس را گرامی می داریم.
در ایــن میان، باید گفت، هر جامعه ای که به خود باوری نرســد، 
به شــکوفایی نخواهد رســید. دفــاع مقدس، احیاکننــده خودباوری 
مردمی بود که به تنهایی در برابر ابرقدرت ها ایستاد. وحدت ملی و 
التزام جمعی ایرانیان به حفظ منابع و مرز ها و سرمایه های ملی از 

دستاورد های دفاع مقدس بود.
بایــد بدانیــم هر چنــد جنــگ تحمیلی تمــام شــده، ولی جنگ 
اقتصادی و فرهنگی تمام نشــده اســت و ســازمان نظام مهندســی 
می تواند در جهت حفظ سرمایه های ملی و انجام تکالیف و وظایف 

قانونی و اجتماعی خود نقش آفرینی کند.
در این میان، فداکاری بسیاری انجام شده که االن اینجا هستیم و 

باید قدردان زحمات و ایثارگری این عزیزان باشیم.«

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
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دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره



۲۰ خــرداد ماه امســال بود که در جلســه 
نظــام  ســازمان  انتظامــی  شــوراى 
مهندســی ســاختمان کشــور، سه عضو 
نایــب  رییــس،  شــامل  شــورا  اصلــی 
رییــس و دبیــر شــوراى انتظامی کشــور 
بــه مــدت یــک ســال، انتخاب شــدند. 
برهمین اســاس، مهندس علی مّحمد 
رییــس  ســمت  بــه  قهــرودى  عبــدى 
شــوراى انتظامی کشــور  انتخاب شــده 
اســت و از آن تاریــخ تاکنــون بیــش از 
پنج مــاه می گــذرد.   حال باید بررســی 
ســازمان  انتظامــی  شــورای  کــه  شــود 
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در 
ســال جاری دارای چه عملکــردی بوده 
اســت؟ پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
یافتن  برای  ســاختمان  مهندسی  نظام 
پاســخ این پرسش و پرســش های دیگر 
مرتبــط بــا شــورای انتظامی، به ســراغ 

مهندس عبدى قهرودى رفته است. 

   آقــای مهنــدس، لطفا در ابتــدا از عملکرد 
شورای انتظامی در سال جاری بگویید؟

ایــن  کــه  حضرتعالــی  از  می کنــم  تشــکر   
تــا اعضــای نظــام  را فراهــم کردیــد  فرصــت 
مهندسی از عملکرد شــورای انتظامی در دوره 
جدیــد مطلــع شــوند. در واقع فکــر می کنم در 
اواســط بهار امســال بود که مســئولیت شــورای 
در  و  شــد  گذاشــته  مــن  عهــده  بــر  انتظامــی 
قالــب معرفی به عنــوان نماینــده وزارت راه و 
شهرســازی و بعدش هم به واســطه انتخاباتی 
که برگزار شد، به عنوان رئیس شورای انتظامی 

انتخاب شدم.
 در قــدم اول، تنهــا کاری کــه در واقع انجام 
شــد و به نظر می رسید که الزم بود، یکی بحث 
آســیب شناســی از وضعیــت شــورای انتظامی 
بود. روزی که وارد حوزه شورای انتظامی شدم، 
یــک چیزی در حدود ۳9۰۰ پرونده از ســال 9۵ 
تــا 99 درصف رســیدگی و تجدید نظــر خواهی 
بودند. تعیین تکلیــف این حجم پرونده اولین 
اقــدام ضــروری بــود کــه بایــد انجــام می شــد. 
در واقــع برای رســیدگی بــه ایــن ۳9۰۰ پرونده 
حداقــل چهار ســال دیگر ما زمــان الزم داریم؛ 
با فرض اینکه دیگر پرونده ای به این پرونده ها 

اضافه نشود.
    بــرای به روز شــدن پرونده هــا چقدر زمان 

الزم است؟
بــا توجــه بــه  تشــکیالت شــورای انتظامــی، 
دور از ذهــن نیســت که حداقل ما بــرای به روز 
کردن این ها حداقل ۳ تا ۴ سال دیگر زمان نیاز 
داریم. خوب، روی این قضیه خیلی فکر کردیم 
که چه کار باید کنیم. پرونده هایی که داشــتیم، 
از پرونده هایــی بودند کــه رای درجه یک  تذکر 

کتبی تا درجه ۶ ابطال پروانه داشتند.
وجــود  پرونــده   ۳9۰۰ لیســت  واقــع  در 
شاکی هایشــان  پرونده هــا  از  بعضــی  داشــت؛ 
ادارات کل راه و شهرســازی بودنــد کــه طبــق 
آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و 
کنترل ســاختمان باید ظرف یک ماه رســیدگی 
می شــدند. یک بخــش  پرونده هایــی بودند که 
از طرف ســازمان بازرسی کل کشور واصل شده 
بودند و براســاس قانون ســازمان بازرســی باید 
ظرف ســه ماه تعیین تکلیف می شدند. ضمنا 
یــک ســری از پرونده هــا بــرای اعضــای هیئت 

مدیــره ســازمان نظام مهندســی اســتان ها بود 
که در همین صف در البه ال ی پرونده های دیگر 

قرار گرفته بود.
در قــدم اول بــا همفکری دوســتان اعضای 
شــورا بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه به هــر حال 
تاثیرگــذاری از ایــن بابــت که کســی کــه تخلف 
می کنــد یــا کســی کــه شــکایتی علیــه او مطرح 
می شــود، در کمترین زمان باید  تعیین تکلیف 
شــود. اگــر تخلــف، تخلــف اداری باشــد بایــد 
در کمتریــن مــدت او مجازاتــش رو بکشــد کــه 
ایــن اثربخشــی بازدارندگــی درپــی دارد. با این 
فرآینــد ی که در گذشــته بوده، مثــال یک فردی 
پرونــده اش در ســال 9۵ در شــورا مطــرح بــود 
ولی ســال 99 هنوز نوبت رسیدگی نشده است. 
اگــر هم بشــود بعد از این مدت اثربخشــی این 

مجازات کمرنگ می شود.
بــه نظــر بنــده، ایــن بــرای بعضــی از موارد 
جنبــه تشــویقی داشــت.  مهندســی می گفــت 
کــه خطایی می کنم تــا برود و به نتیجه برســد، 
چهار- پنج ســال بعد، هزار اتفاق ممکن است 
بیفتد، در واقع این جنبه بازدارندگی نداشــت. 
بر این اســاس ما فرآیند خــود آیین نامه قانون 
نظــام مهندســی در بحــث شــورای انتظامی و 
بحث اثربخشــی و بازدارندگی را داریم تقویت 
می کنیــم. بــر این اســاس مــا اولیــن برنامه ای 
کــه داریــم و خوشــبختانه اعضــای شــورا هــم 
همراهــی و تایید کردند، بحثی بود که ما این ها 
را از لیســت، اولویــت بنــدی کنیم. مــا در قالب 
چهــار دســته، اولویــت بنــدی را انجــام دادیم. 
پرونده هایــی کــه در واقــع مربــوط بــه دســتگاه 
نظارتی چون وزارت راه و شهرسازی یا سازمان 
بازرســی کل کشــور بــود، این هــا را بــه واســطه 
الزامــات قانونــی آوردیــم کــه خــارج از نوبــت 

رسیدگی شوند.
پرونده هایی که بــرای اعضای هیئت مدیره 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
استان ها بود، این ها به واسطه اهمیت موضوع 
و ضرورت تعیین تکلیف، قرار شــد هر ماه یک 
روز اختصاص دهیم تا خارج از نوبت رسیدگی 

شوند. 
مــورد بعــدی پرونده هایــی بودنــد کــه رای 
بدوی آن هــا درجه ۵ یا ۶ )درجــه محکومیت( 
بــود.  توجیه اش این بود کــه باالخره یک اتفاق 
خیلــی بدی افتــاده که  محکوم شــده به ابطال 
پروانه یا مثاًل به ۳۶ ماه محرومیت از اســتفاده 
از پروانــه؛ این هــا به واســطه این که اثربخشــی 
خودشان را نشان بدهند، خارج از نوبت لیست 

کردیم.

 بــا لطــف خداونــد و زحمتــی کــه دوســتان 
اعضــای شــورا کشــیدند، مــا در خصــوص این 
چهار دسته پرونده نسبت به ابتدای سال بسیار 
پیــش رفتیم؛ به صورتی که امروز پرونده درجه 

۶ نداریم به آن رسیدگی شده اند.
در خصــوص پرونده هایــی کــه اداره کل راه 
و شهرســازی داده بــود، بــا اینکه حجــم زیادی 
از پرونده هــا بــود، به مرور و خــارج از نوبت این 
پرونده هــا رســیدگی می شــود. در حــال حاضر 
حــدود ۸۳۶ پرونــده  مربــوط بــه اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان ها به عنــوان شــاکی پرونده 
در قالب ماده ۳۵ قانون نظام مهندســی بوده 
که در دســت اقدام اســت. دربــاره گزارش های 
ســازمان بازرســی کل کشــور هــم خوشــبختانه 
تعداد زیادی از پرونده ها تعیین تکلیف شده و 
فقط ۸ پرونده باقی مانده اســت. در خصوص 

اعضــای هیئت مدیره هــا و پرونده های شــعبه 
هــم عــرض موجــودی کل پرونده هــا ۲۸ مورد 
اســت که نســبت به ابتدای ســال کاهش شدید 
داشــته اســت. در واقــع بســیاری از پرونده های 
مربــوط به اعضــای هیئت مدیره هــا در همین 
چند ماه اخیر تعیین تکلیف و پرونده های آنها 

مختومه شد.
ســایر پرونده هــا نیازمند رســیدگی مــورد به 
مورد اســت؛ موضــوع دفاع، دعــوت از طرفین 
آنهــا مهــم  و دریافــت توضیحــات  پرونده هــا 
اســت. درواقــع، یــک فرآینــدی اســت کــه در 
جای خــودش دارد طی می شــود و امید داریم 
کــه با کاهش پرونده های اساســی، رســیدگی به 
پرونده ها هم ســرعت بگیرد. شــورای انتظامی 

در نیمــه اول ســال 99، ۸۳۵ پرونده ورودی به 
شــورا و حــدود ۱۰۷۰ پرونــده خروجــی از شــورا 
داشــته است. این آمار نشــان می دهد خروجی 
پرونده های شــورای انتظامی شاید به اندازه ۲۰ 
تــا ۲۵ درصد بیشــتر از ورودی ها باشــد، این در 
حالی اســت که ما در سال 99 مثاًل در فروردین 
ماه به دلیل شــیوع کرونا و تعطیلی مجموعه، 

جلسه ای نگذاشتیم.
در نیمــه اول ســال گذشــته، 46۱ پرونــده در 
شــورای انتظامــی تعییــن تکلیف شــده بود در 
حالی کــه این تعداد در نیمه اول امســال ۵۶۶ 
پرونده گزارش شــده اســت. به صورت تقریبی 
می خواهــم عرض کنم تعــداد کل پرونده های 
امســال  اول  نیمــه  در  شــده  تکلیــف  تعییــن 
پرونده هــای  کل  تعــداد  از  درصــد  حداقــل۱۰ 
تعییــن تکلیف شــده در ســال گذشــته )حدود 

۵۰۴ پرونده( بیشتر بوده است.
ضمــن اینکــه بایــد تاکیــد کنــم کــه حقیقتاً 
در بحــث کیفیــت ســعی کردیم به هیــچ وجه 
کیفیت فدای ســرعت نشــود و این وســواس را 
کمــاکان همکاران و اعضای شــورا داشــتند و ما 
تاکیــد کردیم که فارغ از بحث ســرعت و تعداد 
پرونده ها، ولی در بحث کیفیت در رســیدگی ها 
- در چک کردن  بررســی های حقوقــی و انجام 
در  آن  فــدای  ایــن  تکمیلــی-  بررســی های 

رسیدگی ها نشود.
در عیــن حــال، تمــام تالشــمان این اســت 
کــه تعــداد پرونده هــای را کــم کنیــم و بــر ایــن 
اســاس قبــاًل هفتــه ای دو نیمروز جلســه شــورا 
تشــکیل می شد، ولی در امســال به هفته ای دو 
روز کاری رســیده بودیم که شــرایط کرونا، کمی 
کار مــا را ســخت کــرد، از طریق مجازی جلســه 
دوم  شــروع شد و انشــاهلل باجا افتادن این نوع 
سیســتم بررســی و بــه صــورت غیــر حضوری، 
مــن بــاز فکــر می کنــم در آینــده آمــار خوبی از 
پرونده هــای رســیدگی شــده ارائــه نمائیــم. در 
ســایر برنامه هایــی کــه مــا در فرآینــد اقدامات  
شورای انتظامی داریم انجام می دهیم،  بحث 
ورودی پرونده هــا دســت مــا نیســت.  فــارغ از 
بحــث، شــاید عاملــش ایــن باشــد که آشــنایی 
بیشــتر مالــکان و افــراد دخیــل در موضــوع بــا 
حقوقشــان که ایــن موضوع باعث شــود امکان 
شــکایت از مهندســان بــاال بــرود و در نهایــت 
ورودی پرونده هــا بــه حــوزه شــورای انتظامــی 

کشور باالتر برود.
در ایــن موضــوع تمــام تــوان و تــالش مــا 
این اســت که بــا اطالع رســانی و آگاهــی دادن 
بــه  را  آن هــا  بیشــتر  مهندســین،  جامعــه  بــه 
آگاه  شــان  وظایــف  بــه  و  مسئولیت هایشــان 
کنیــم. بــه هر حال مهنــدس اگر غیــر از وظیفه 
اش، کاری انجــام ندهد و مســئولیتش را انجام 
بدهــد، دلیلــی ندارد کــه نگران رای شــکایت و 
محکومیت باشــد. البتــه ایــن روی قضیه فقط 
ما نیســتیم و حتما از ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان ها می خواهیــم  کــه در ایــن 
زمینه بیشــتر در بحث آموزش اعضا  بپردازند 
که مــوارد و مشــکالت چیســت تــا اعضــا کمتر 
دچــار فرآینــد رســیدگی و بحث هــای انتظامی 
بشــوند. در ایــن میــان، تمــام تــالش مــا ایــن 
اســت که دغدغــه ای که امروز هم از ســوی قوه 
قضاییــه و هــم از ســوی قــوه مجریــه منعکس 
شده،  طوالنی شــدن فرآیند رسیدگی ها را رفع 
کنیــم. مــا در چنــد روز اخیــر که حکمــی صادر 

تحول به ایستگاه شورای انتظامی رسید
گفتگو با مهندس عبدی قهرودی، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی

شــورای  در  که  اعضایــی 
دارند،  پرونــده  انتظامــی 
بدانند که بعد از قطعی شدن 
رای هیچ مرجعی در کشور 
صالحیت رســیدگی و حتی 
مجوز ورود به رســیدگی به 
را  انتظامی  شــورای  آرای 
شــورا،  این  آرای  و  ندارد 

قطعی و الزم االجراست.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
آبــــــان مـــــــاه
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کردیــم، تنهــا گالیــه ای کــه مطــرح می کردند، 
ایــن بود کــه چقــدر زود رای صادر شــده، چرا؟ 
چــون فکــر می کردند بــر حســب روال عادت و 
رویــه ای کــه بود، شــاید مثــاًل ۳ یا ۴ ســال دیگر 
نهایتا نوبت شان می شــود. برهمین اساس، ما 
از جملــه مــواردی که خــارج از نوبت رســیدگی 
کردیم، ظرف دو هفته اگر پرونده واصل شــود، 
هفته بعد در جلســه مطرح شده و سپس هفته 
بعــد حکم صادر شــده اســت؛ این خــودش به 
نظــر مــن یک تحــول و هــم یک زنــگ خطری 
است برای کسانی که به اعتبار اینکه ما تخلفی 
را اگــر کردیــم، تا چهار تــا پنج ســال دیگر حاال 
اتفاقــی نمی افتــد، چــون آن موقــع رســیدگی 
می شــود. البته آن پرونده هایی که عرض کردم 
آرای سنگینی در بدوی می گیرد، خارج از نوبت 

رسیدگی می کنیم.
در  عــادی  پرونده هــای  حاضــر   حــال  در     
شــورای انتظامــی چقــدر طــول می کشــد تــا به 

سرانجام برسد؟
کل پرونده های موجود در شــورای انتظامی 
حــدود ۳9۷۲ پرونده اســت. شــورای انتظامی 
یک شــعبه اســت که پنج عضــو دارد. با فرض 
این که دو روز تمام وقت ما اینجا حضور داشته 
باشیم، در روز ۴ جلسه کاری از صبح ساعت ۱۰ 
تا ۱۴ و ۱۴ الی ۱۸ داریم. با توجه به حساســیت، 
ظرافــت کار و نوع تخلف و مستندســازی در هر 
جلسه ۲۰ یا ۲۵ پرونده رسیدگی کنیم به خاطر 

اینکه حساسیت های زیادی وجود دارد.
 ۴۰۰۰ تــا   ۳9۷۲ را  پرونده هــا  کل  مــا  اگــر 
پرونده در نظر بگیریم و به طور متوسط در هر 
جلســه بــرای ۲۰ پرونده رای بدهیــم، درواقع 
حدود ۲۰۰ جلســه می شــود.  شــما فکــر کنید 
که حداقل کل پرونده های موجود یک ســال و 
نیم تا دو ســال طول خواهد کشــید. در حالت 
عادی هر پرونده ای که به فهرســت پرونده ها 
اضافه می شــود، طبق روال خودش و حداقل 
۳ تــا ۴ ســال دیگــر نوبــت رســیدگی خواهــد 
رســید. ما بــرای رفع ایــن چالش راهــکار هم 
پیشــنهاد کردیم. به واســطه صراحــت قانون 
امکان افزایش تعداد شعب شورای انتظامی 
کشور نیســت، زیرا در قانون به صراحت گفته 
که یک شعبه برای تجدیدنظرخواهی خواهد 

بود.
البتــه موضوع در قالب اصــالح قانون دیده 
شده است. برهمین اساس، با نظر مقام عالی 
وزارت راه و شهرســازی حداقــل یــک شــعبه و 
حداکثــر ۳ شــعبه می توانــد تشــکیل بشــود. با 
همیــن فرآینــد یکــی از مهمترین کارهــا مراکز 

رسیدگی به تجدید نظر خواهی بدوی هستند.
   در پرسش های قبلی هم از برنامه ها و هم از 
عملکرد ها در سال جاری و همچنین پرونده های 
مانده در شــورای انتظامی توضیــح دادید. حال 
پاســخ دهیــد در پرونده هایی کــه تخلف قطعی 
اعالم می شود، نحوه اعمال حکم چگونه است 
و شــورای انتظامی تخلفات را به کجا ها گزارش 

می دهد؟
ببینیــد خیلــی خالصه عــرض می کنــم. در 
قانــون نظــام مهندســی، مرجــع رســیدگی بــه 
تخلفات مهندســان یا شکایت علیه مهندسان 

شورای انتظامی استان است. 
در قانــون نظــام مهندســی دیــده شــده اگر 
کســی از اعضای نظام مهندســی شــاکی باشــد 
یــا اینکه تخلفــات حرفه ای مهندســان توســط 
دســتگاه های ذیربــط از جملــه خــود ســازمان 
و  راه  وزارت  شــهرداری ها،  مهندســی،  نظــام 
شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور تخلفاتی 
از مهندســان در انجــام وظایف حرفه ای شــان 
آنــان در شــورای  کــه علیــه  ببیننــد، موظفنــد 

انتظامی استان طرح دعوا بکنند. 

پــس بــرای آن مهنــدس تشــکیل پرونــده و 
دعــوت می شــود تا دفاعیــات و مســتنداتش را 
ارائــه کند و ســپس در آنجا بعد از بررســی رای 
صــادر می شــود. پــس از صــدور رای فرصتــی 
برای اعتراض به رای یا درخواست تجدید نظر 

خواهی نسبت به آرای صادره است.
بــه محــض اینکــه یکــی از طرفیــن پرونــده 
نســبت بــه رای صــادر شــده شــورای انتظامی 
بــدوی شــکایت بکند، پرونده مســتقیم می آید 
و در شــورای انتظامــی نظــام مهندســی کشــور 
همان فرایندی که اســت. ثبت کالســه می شود 
و در صــف انتظار می ماند. در رســیدگی همان 
فرآیند بدوی به شــکل دیگری تکرار می شــود، 
یعنــی پرونده بــاز و دفاعیــات طرفین موضوع 
شــکایت و مدارک و مستندات بررسی می شود 
و در مرجــع تجدیــد نظر خواهی، چون نســبت 
به رای بدوی تجدید نظر خواهی خواسته شده 
قاعدتًا خارج از مســائلی که در رای بدوی دیده 
شــده، ما ورود نخواهیم داشت. در قالب اینکه 
رای بدوی در زمان خــودش منطبق با ضوابط 
صادر شده، بررســی انجام می شود و  قطعاً بنا 
به اختیاری که قانون به شــورای انتظامی داده،  
رای تعدیــل یــا تشــدید خواهــد شــد، در اصل 
تشــدید شــدن رای، یکــی از اختیــارات شــورای 

انتظامی کشور است.
متاســفانه برخــی از اعضــا فکــر می کننــد یا 
برداشت شــان این اســت که شــورای انتظامی 
حق تشدید رای را ندارد در حالی که طبق نص 
قانون، این اختیــار را دارد که در مجمع تجدید 
نظر نســبت به رای بــدوی پرونده رای تشــدید 

بدهد.

در مــواردی کــه رای بــه محرومیــت عضو از 
بــه کارگیــری از پروانــه اشــتغال به کار هســت، 
صراحــت آییــن نامــه اســت کــه در آن صورت 
شخص محکوم بالفاصله باید پروانه اش را به 
یکــی از مراجع که در قانون تعریف شــده برای 
صدور پروانه - شــهرداری یا نظام مهندســی- 
تحویل بدهد و اگر با تاخیر این کار انجام بشود، 
عمــاًل یک جریمه دو برابری میزان محرومیت 
برای او اضافه می شــود، یعنی اگر امروز کســی 
به ۳ ماه محرومیت از اشــتغال پروانه محکوم 
بشــود و بالفاصله نــرود پروانه هایش را تحویل 
بدهد، این رای به شــش ماه محرومیت تبدیل 
می شــود و ایــن در قانــون دیــده شــده و مالک 

عمل است. 

ضمنــا بعــد از اینکــه رای صــادر و از طــرف 
شــورای انتظامی اســتان به طرفین ابالغ شــد، 
عماًل دیگه هیچ راهی برای تجدیدنظرخواهی 
در  نیســت.  کشــور  انتظامــی  شــورای  آرای  از 
ایــن خصــوص توضیــح اجمالی بدهــم. طبق 
مــاده ۲۴ قانون نظام مهندســی، آرای شــورای 

انتظامی کشور قطعی و الزم االجراست.
بــا وجــود نص صریــح قانون نســبت به این 
موضوع، قطعاً کســانی که در این شورا محکوم 
می شــوند، به واسطه ارتباطات یا توانمندی که 
بــرای گرفتن وکیل و پیگیری موضوع داشــتند، 
نســبت به صدور درخواســت توقــف اجرای آرا 
در برخــی از محاکــم قضایــی اقــدام می کردند 
و بعضــا هــم موفــق می شــدند که رای دســتور 

موقت از اجرای حکم را بگیرند.
با آسیب شناســی موضوع، خوشبختانه دی 
ماه ســال 9۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
یک دســتورالعمل صادر کــرده و طبق آن رای 
که تاکید بر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی بود، 
آرای صــادره از شــورای انتظامی کشــور قطعی 
و الزم االجراســت و قابــل تجدیدنظر خواهی و 
اعتراض در هیچ مرجــع قضایی و غیر قضایی 
دیگــر نیســت. این خــودش باعث شــده که در 
در مراجــع قضایــی  پرونده هــا  ایــن  از  برخــی 
را  بــه واســطه همیــن رای پرونــده  و  پیگیــری 
مختومــه کنیم؛ این تصمیم بــه تعیین تکلیف 
ایــن موضــوع کمــک بزرگــی کــرد. اعضایی که 
در شــورای انتظامــی پرونــده دارنــد، بدانند که 
بعــد از قطعــی شــدن رای هیــچ مرجعــی در 
کشــور صالحیــت رســیدگی و حتی مجــوز ورود 
به رســیدگی به آرای شورای انتظامی را ندارد و 

آرای این شورا قطعی و الزم االجراست. 
   آیا در برنامه جنابعالی است که سامانه ای 
بــرای مهندســان ایجــاد کنید تــا نحــوه گزارش 
تخلفات بــه شــورای انتظامی راحت تــر و قابل 

پیگیری تر باشد؟
ببینیــد مــا االن بــا انگیــزه بیشــتر بــه دنبال 
راه انــدازی اتوماســیون اداری و یــک فراینــد بــا 
دسترســی راحــت بــرای انجــام امــور شــورای 
انتظامی و از آن طرف بحث ابالغ خیلی سریع 
آرا با یک فرآیند کاهش ارتباط فیزیکی با اعضا 

هستیم.
خوشــبختانه سازمان نظام مهندسی استان 
تهران به واســطه ســابقه خدمت در این زمینه 
یک سیســتم اتوماســیون را از سال ۸9 یا 9۰ راه 

اندازی کرده بود و ما موضوع را بررســی کردیم 
و دیدیــم ایــن ســامانه قابلیــت ارتقــا و تحــت 
پوشــش گرفتــن کل کشــور را دارد. این ســامانه 
بــا این هدف تدوین شــده که کلیــه فرآیند های 
ارجاع مربوط به ثبت شــکایات، ارسال مدارک 
و مســتندات و از سوی دیگر ابالغ آرا به صورت 
خیلــی ســریع و مطمئن تر انجام شــود.  با رفع 
نواقص اتوماســیون، ان شاءاهلل با همت شورای 
مرکــزی نظــام مهندســی در بحــث ســاختاری 
بتوانیــم این ســامانه را در کل کشــور راه اندازی 

کنیم.
ایــن  االن دو اســتان تهــران و مرکــزی بــه 
سیســتم مرتبــط هســتند و کل فرآینــد از روز 
اول که شــاکی می خواهد شــکایتی علیه کسی 
مطــرح کند تا اون روزی کــه رای صادر و ابالغ 
انجــام  ســامانه  همیــن  طریــق  از  می شــود، 
می شــود و هیچ نیازی به ارائه مدارک کاغذی 
یــا حضــور نیســت. ایــن یــک حالــت ایده آلی 
اســت کــه ما در کل کشــور در نظــر داریم. االن 
مکاتبات درباره این موضوع با ریاســت شــورا 
انجام شــده اســت و انشــااهلل در حال پیگیری 
هســتیم کــه زودتــر بــه نتیجــه برســیم. نکتــه 
راه بیفتــد،  اگــر  ایــن سیســتم  کــه  اینجاســت 
بخشــی از دغدغه هایی که برای طرح شکایت 
وجــود دارد، از بیــن خواهد رفــت و طرفین به 
راحتی طرفین می توانند این فرآیند رســیدگی 
بــه شــکایت را پیگیــری کننــد. در تکمیــل این 
موضــوع بحثــی هــم عرض کنــم. بــه هرحال 
نگاه شورای انتظامی استان و شورای انتظامی 
کشور به تخلفات روز به روز هم جدی تر و هم 
محکم تر می شود. خیلی بدون تعارف عرض 
کنم، تخلفاتی که شــاید در گذشــته نســبت به 
آن خیلــی حساســیت ایجــاد نمی شــد، امروز 
بــا باالتریــن حساســیت در شــورای انتظامــی 
اســتان و شورای انتظامی کشــور با آن برخورد 
می شــود. ما آرای شدید شورای انتظامی را در 
ایــن چنــد وقت به تعدد داشــتیم، بــه عبارت 
دیگر، تعداد ارائه تشدید شده در حد خودش 
قابــل توجــه اســت و اعضــا بداننــد کــه نــگاه 
شــورای انتظامی کشــور در خصوص تخلفات 
جدی تر از قبــل و دلیلش هم حفظ و صیانت 
از جامعــه مهندســین اســت. در عیــن حــال، 

متاســفانه معدود مهندســان باعث می شوند 
که نگاه مردم به جامعه مهندسین به واسطه 
تخلفات این معدود افراد، خراب شود. به هر 
حال باتوجه به جامعه حدود ۵۴۰ هزار نفری 
مهندســین کشــور نباید اجازه دهیم که توسط 
یک عده معدود مهندســان زیر ســئوال بروند 
و دچار مشکالت معنوی شوند. بر این اساس، 
مــا در دوره اخیــر کــه مــن در جریان هســتم و 
می بینم نظر دوستان تشــدید مجازات است، 
عرض می کنم پرونده ها را با رعایت عدالت و 
انصاف و آن تناســب نوع تخلف، ولی رعایت 
چارچــوب قانونی در قانون نظام مهندســی و 
آییــن نامــه در خصــوص نوع تخلــف و میزان 

مجازات ها در حال رسیدگی هستیم.

در حال حاضر به دنبال راه اندازی اتوماسیون اداری و یک فرآیند 
با دسترســی راحت برای انجام امور شورای انتظامی و ابالغ خیلی 
سریع آرا  هستیم. با راه اندازی این سیستم، طرفین شکایت به راحتی 

می توانند فرآیند رسیدگی به شکایت خودشان را پیگیری کنند.

وضعیت پرونده های موجود و در دست رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی - تا تاریخ 1399/06/31
تعداد کل 
پرونده های 

موجود

رد شکایت، 
برائت مختومه، 

منع تعقیب

درجه 
1

درجه 
2

درجه 
3

درجه 
4

درجه 
5

درجه 
6

ادارات 
کل راه و 
شهرسازی

سازمان 
بازرسی

ارسالی از 
شعبه 1 
هم عرض

ارسالی از 
شعبه 2 
هم عرض

جمع ارسالی از 
شورای انتظامی

هم عرض استانها
3935 635 142 408 2224 491 35 0 800 9 14 14 28

وضعیت رد شکایت، برائت 
مختومه، منع تعقیب

درجه 
1

درجه 
2

درجه 
3

درجه 
4

درجه 
5

درجه 
6 جمع اداره کل راه و 

شهرسازی
سازمان 
بازرسی

شوراهای انتظامی
هم عرض استانها

ورودی 128 36 116 468 75 12 0 835 179 25 13
خروجی 72 40 159 229 50 13 3 566 203 32 57

گزارش عملکرد شورای انتظامی نظام مهندسی در شش ماهه اول سال 1399
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دومیـــــــــــــن
شمـــــــــــــاره



ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا 
تــالش و پیگیری هــای مجدانــه توانســت در 
بخــش ســاخت و ســاز تفاهم نامه هایــی بــا 
ســازمان های بیــن المللی از جمله ســازمان 
شــهر های  و  اقتصــادی  روابــط  بین المللــی 
هوشــمند زیر مجموعه ســازمان ملل متحد 

و شورای ساختمان پایدار اتریش امضا کند.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان، در شــرایطی که کشور 
ایــران در تحریــم قــرار دارد و دسترســی بــه 
بازار و ارتباطات بین المللی به آســانی میسر 
نیســت، مدیریت ایــن موضوع فــوق العاده 
مهــم، مســئولیت همــه بخش هــای فعــال 
از جملــه ســازمان های خصوصــی  جامعــه 

محسوب می شود.
در همین راســتا ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان با تــالش و پیگیری هــای مجدانه 
ســاز  و  ســاخت  بخــش  در  توانســت  خــود 
بیــن  ســازمان های  بــا  تفاهم نامه هایــی 
المللــی از جمله ســازمان بین المللی روابط 
اقتصادی و شــهر های هوشمند زیر مجموعه 
ســازمان ملــل متحــد و شــورای ســاختمان 

پایدار اتریش امضا کند.
   برنامه شهر های هوشمند چیست؟

 برنامه شهر های هوشمند توسط سازمان 
بیــن المللــی روابط اقتصــادی و کمیســیون 
 ۲۰۱۴ ســال  در  اروپــا  اتحادیــه  اقتصــادی 
پایه ریزی و در ســال ۲۰۱9 پیاده سازی برنامه 
شــهر های پایــدار و هوشــمند برای توســعه و 

اجرا در سراسر دنیا آغاز شد.
در ســال ۲۰۲۰ اتحادیــه شــهر های متحــد 
حمایــت از شــهر ها در به اشــتراک گذاشــتن 
دانــش پشــتیبانی از آموزش هــای آنالیــن و 
ایجاد بستری مناسب در سراسر جهان برای 
مالقــات ذینفعــان در ســطح محلــی ملی و 

بین المللی تاسیس شد.
از  هوشــمند  متحــد  شــهر های  اتحادیــه 
جهت همکاری مشترک با شهرها، دولت ها 
و ســازمان های بین المللــی، ســازمان ملل و 
بخش هــای خصوصی در راســتای هوشــمند 

سازی و پایداری شهر ها بنا شده است.
اتحادیــه  اساســی  مولفه هــای  از  یکــی 
شــهر های متحــد ارائــه یــک پلتفــرم جهانی 
هوشــمند در راستای پایداری و برای مشاغل 
شــهر ها و کارشناسانی اســت که در این حوزه 
فعالیــت می کننــد و برای همســان ســازی و 
مطابقــت بــا نیاز های بخــش دولتی طراحی 

شده است.
   راه حل پروژه های شهری

 یــک برنامــه گســترده بــرای همــکاری با 
یکدیگــر و تمرکز بــر روی راه حــل پروژه های 
شهری به ارائه مدل های جدید و بهبود یافته 
بــرای همــکاری دولتــی و خصوصــی از دیگر 

کارکرد های این اتحادیه است.
در همین راستا اتحادیه شهر های متحد با 
هدف ارتقا و توسعه پایدار و از طریق پلتفرم 
شــهر های متحــد و با هــدف اجــرای رویکرد 
پایــدار در شــهر های ایــران تفاهم نامــه ای با 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان منعقد 

کرد.
برگــزاری  تفاهمنامه هــا،  ایــن  اهــداف  از 
دوره آموزشــی حرفه ای با موضوع شهر های 
هوشــمند و پایدار بــرای کارشناســان ایرانی، 
ایجــاد سیســتم آزمــون بــرای تاییــد ارزیابان 
بــرای  تاییــد صالحیــت  ایرانــی، گواهینامــه 
ارزیابــان ایرانــی، ثبــت نــام شــهر های ایران 
و ســازمان های ایرانــی در پلتفــرم دیجیتــال 

اتحادیــه شــهر های متحــد به عنــوان عضو و 
صــدور گواهی عضویت از اتحادیه شــهر های 

متحد اعالم شده است.
ارزیابــی شــهر های ایــران و ســازمان های 
ایران براســاس برنامه شــهری متحد، صدور 
گواهینامه برای شهر های ایران و سازمان های 
ایــران از ســازمان ملــل، برگــزاری کنگره ها و 
ســمینار ها ملــی در زمینه شــهر های پایدار و 
هوشمند در ایران، برگزاری تور های آموزشی 
بــا بازدیــد از شــهر های پایدار و هوشــمند در 
اتریــش یــا ســایر کشــور ها بــرای کارشناســان 

ایران، اســتفاده از تاییدیه کارشناســان ایرانی 
در ارزیابــی پروژه های ایــران، از دیگر اهداف 

این تفاهمنامه ها است.
این در حالی اســت که پیش از این هنگام 
ثبــت نــام در ســایت های بین المللــی برای 
مثــال جهــت آزمون ها و دوره های آموزشــی 
معتبر نام ایران حذف شده بود و یا در نحوه 
پرداخت شهریه با مشکل مواجه می شدیم.

بــه دنبــال امضــای ایــن تفاهــم نامه ها از 
اولیــن اقدام اجرایــی در ایــران، دوره تربیت 
مدرســان رســمی و بیــن المللی ســاختمان 
پایــدار با هــدف ارتقــای دانش اعضــای این 
سازمان بود که به صورت آنالین برگزار شد.

این دوره ها با هدف ارتقای دانش اعضای 
ایــن ســازمان بــا حمایت هــای بین المللــی 
برگــزار می شــود کــه عــالوه بــر رفــع تمامــی 
مواقع از جمله موانع از جمله حجم سفر به 
کشور های مرجع، هزینه های دوره و آموزش 
و آزمــون نزدیــک بــه ۵۰ درصــد نســبت بــه 

شهروندان اروپایی ارزان تر شده است.
گواهینامــه صــادر شــده پــس از قبولی در 
آزمــون رســمی و بین المللی ارزش شــغلی 
داشــته و افراد چه در داخل و چه در خارج از 
ایران به عنوان مدرس رسمی اجازه فعالیت 
دارند. در این راســتا مقرر اســت در خصوص 
انتقــال دانش شــهر های پایدار هوشــمند به 
ایران به منظور دســتیابی به اهداف توســعه 
پایدار، اولین دوره آنالین آموزشــی مدرسان 

شــهردار پایــدار شــهر های پایــدار هوشــمند 
ســازمان ملل متحد با همکاری سازمان بین 
المللــی روابــط اقتصادی به صــورت آنالین 

طی سه روز برگزار شد.
از  پــس  دوره  ایــن  در  کننــدگان  شــرکت 
قبولی در آزمون، از ســوی آکادمی شــهر های 
متحد و وابســته به ســازمان ملــل گواهینامه 
رســمی بیــن المللــی دریافت خواهنــد کرد، 
ضمن اینکه ایــن گواهینامه اجازه تدریس را 
بــه عنوان مــدرس بین المللی بــه مخاطبان 

خواهد داد.
همچنیــن آکادمی شــهر های متحد برای 
افرادی که توسط این مدرسان آموزش دیده 

باشند گواهینامه صادر خواهد کرد.
   برگزاری اولین دوره آنالین آموزشی 

تربیــت  آمــوزش  آنالیــن  دوره  اولیــن 
مدرســان رســمی و بیــن المللی ســاختمان 
پیــرو انعقــاد تفاهــم نامه همکاری ســازمان 
شــورای  بــا  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
ســاختمان پایــدار اتریــش در محــل شــورای 

مرکزی برگزار شد.
ایــن موضــوع طی یــک ســال گذشــته در 
شــورای هفتــم و کمیســیون انــرژی پیگیــری 
شــده بــود و ســرانجام در شــورای هشــتم به 
امضــای احمد خــرم رئیــس ســازمان نظام 

مهندسی ساختمان رسید.
مدرســان  تربیــت  آموزشــی  دوره  اولیــن 
رســمی و بیــن المللی ســاختمان پایدار طی 
ســه روز برگــزار شــد. در روز اول برگزاری این 
دوره، توضیحاتــی در خصــوص کلیــات ایــن 
دوره، مراحــل دوره، گواهینامه رســمی آن و 
مباحثــی که در ایــن دوره پرداخته می شــود، 
مطــرح شــد. در ایــن دوره، دکتر مرل اســتاد 
 DGNB موسســه  المللــی  بیــن  و  رســمی 
آلمــان مباحثــی، چــون طراحــی و ارزیابــی 
پایــداری، طراحــی و ســاخت جامــع جامعه 
نگر، طراحی و معضالت اجتماعی سالمتی 
و رضایــت کاربــر، طراحــی در جهــت چرخه 
زندگــی ارزیابی، چرخه زندگی حفظ منابع و 
محیط زیست و طراحی یکپارچه را ارائه کرد.
شــرکت کننــدگان در دوره مذکــور پــس از 
قبولی در آزمون موسســه بیــان جیبی موفق 
بــه اخــذ تاییدیــه مدرســی مباحث پایــدار از 
ســوی ســازمان مذکور می شــوند و می توانند 
مباحث پایداری و استاندارد زیست محیطی 
ســاختمان  DGNB وی را در سراســر کشــور 
تدریــس کننــد و امــکان دریافــت گواهینامــه 
رســمی طی دوره از موسســه DGNB آلمان 

را خواهند داشت.
شــرکت  دوره  ایــن  از  پــس  همچنیــن 
و  مشــاوری  دوره  در  می تواننــد  کننــدگان 
ممیزی ساختمان های سبز نیز شرکت کنند.

توافق نظام مهندسی
با سازمان ملل

تالش و پیگیری های مجدانه نتیجه داد؛

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
مجدانه  پیگیری های  و  تالش  با 
بخــش  در  توانســت  خــود 
تفاهم نامه هایی  ساخت و ســاز 
از  المللی  بین  ســازمان های  با 
جمله سازمان بین المللی روابط 
اقتصادی و شــهر های هوشمند 
زیر مجموعه سازمان ملل متحد و 
شورای ساختمان پایدار اتریش 

امضا کند.
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در راســتای مشــارکت و همــکاری در مواجهــه بــا مشــکالت و 
بحران هــا، معــاون اول رئیــس جمهور بــه وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی دســتور داده اســت تــا بــا نظــام مهندســی ســاختمان 

همکاری کند.
 کاظــم چهره گشــا، رئیس دفتــر معاون اول رئیــس جمهور در 
نامه ای به محمدشریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوشــته اســت: نامه شــماره ۳۳۵۶۷ /ش م. مــورخ ۱۳99/۰۱/۰9 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان )تصویر پیوســت( در خصوص 
اعالم آمادگی آن سازمان به منظور مشارکت و همکاری در مواجهه 
با مشــکالت و بحران ها«، به استحضار جتاب آقای دکتر جهانگیری 

معاون اول محترم رئیس جمهور رسید، پی نوشت فرمودند:
»جنــاب آقــای شــریعتمداری، مجموعه  هــا ی زیــادی هســتند 
کــه عالقه مند به کمک می  باشــند. باید چارچوبــی تدوین کنید که 

امکان استفاده از کمک آن ها وجود داشته باشد.«
رونوشــت ایــن نامــه بــرای رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
اقتصــادی  نظــارت  و  هماهنگــی  معــاون  شــیرکوند  ســاختمان، 
و زیربنایــی، علیخانــی معــاون هماهنگــی و نظــارت فرهنگــی، 
اجتماعی و همکاری  ها ی منطقه ای و اداره کل پیگیری و اطالعات 

مدیریتی ارسال شده است.
   محتوای نامه مهندس خرم بــه معاون اول رئیس جمهور چه 

بود؟
 در بخشــی از نامــه مهندس احمــد خرم، رئیس ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشــور به دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور آمده است: برخود الزم می دانم از تالش های دولت 
محترم، وزیر بهداشت و جامعه پزشکی و پرستاری و همه عزیزانی 
که در خط مقدم ایثار، جان فشانی می کنند، قدردانی نمایم، عزت 

و سالمتی و موفقیتشان را از درگاه پروردگار یکتا مسالت دارم.
در این نامه می خوانیم: به اســتحضار می رساند سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان کشــور با ســرمایه اجتماعی بیــش از پانصد 
هــزار عضو متخصص به عنوان یکی از نهاد های مدنی و معتبر در 
توســعه و زیرساخت های اجرایی کشــور نقش آفرین بوده است و 
با عنایت به افزایش فارغ التحصیالن دانشــگاه ها، نیرو های جوان 
فعال و ارزشــمندی در حوزه خدمات فنی و مهندســی در ســطح 

ملی و بین المللی این مجموعه را غنی تر می سازند.
ایــن ســازمان در راســتای مســئولیت های اجتماعــی خــود در 
مواجهــه بــا مشــکالت و بحران هــای مختلــف، همیشــه همراهی 
و مشــارکت نموده اســت و بــا اتکا بــه دانایی و توانایی مهندســان 
فرهیختــه آمادگی همــکاری خود و تیــم جدید شــورای مرکزی را 
جهــت خدمت رســانی، تعامل و ایجاد تحول، رشــد، پیشــرفت و 
آبادانی میهن عزیزمان و همچنین انجام اوامر جنابعالی و دولت 

تدبیر و امید را اعالم می دارد.

 دستور معاون اول
 به وزیر تعاون

 برای همکاری با 
نظام مهندسی

 در راستای مشارکت و همکاری در مواجهه 
با مشکالت و بحران ها صورت گرفت؛

آشنایی با برنامه های امین اموال 
ضمن تشــکر از رئیس و هیأت رئیســه محترم به واســطه پیشــنهاد اینجانب به 
عنوان امین اموال شــورای مرکــزی و اعتماد اعضای محترم شــورا، باید عرض 
کنــم اولیــن اقدام جمــع بنــدی بودجــه ســال ۱399 بود کــه در قالب تشــکیل 
کمیســیون برنامــه و بودجه با بررســی همه جوانب تنظیم و در جلســه شــورای 

مرکزی مطرح و تصویب شد. 
یکــی از مــوارد قابل توجــه در بودجه ســال 99 اختصــاص مبلغ چهــار میلیارد 
تومان به بخش برنامه ای شــورا است که توسط رئیس سازمان و با نظر خواهی 
از اعضای شــورای مرکزی در شــورا مطرح شــد و در نهایت به جمع بندی رسید 
که فعال شــدن صندوق مشــترک و اجرایی کردن مبحث بیســت و دوم نمونه 
برنامه هایی هســتند که در حال انجام است. یکی از چالش های مهم در رابطه با 
شورای مرکزی، تامین منابع درآمدی ســازمان و شورا است که تا به امروز صرفاً 

از محل حق عضویت تعیین می شد، این در حالی است که فقط بودجه جاری 
و حقوق پرسنل بیش از دو برابر مبلغ حق عضویت دریافتی است. 

مــاده 37 قانــون و ماده ۱۱3 آئین نامه باید مورد بررســی قرار گیــرد و نظام نامه 
آن در شــورا با رویکرد تامین هزینه های ســازمان نظام مهندسی کشور و پیشبرد 
برنامه های شــورای مرکزی برای تصویب به هیأت عمومی ارائه شــود.  شــورای 
مرکزی عصاره مهندســین کشــور و مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری برای 
مهندسین کشور اســت، پس تقویت شورای مرکزی و ســازمان نظام مهندسی 
کشــور که قرار اســت از منافع مهندسین در ســطح ملی و بین المللی دفاع کند، 
باید در دســتور کار هیأت عمومی باشــد و پیشــبرد برنامه ها و اهداف شورا قطعاً 
با مشــارکت فعــال و همراهی و همکاری همــه اعضای هیأت مدیره در اســتانها 

خواهد بود.

 مهندس 
 سیف اهلل 
على نیا
امین اموال 
شورای مرکزی 
سازمان نظام 
مهندسی ساختمان
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روحیه  پیشرفت و روحیه تکمیل را باید در محیط مهندسی و فنی کشور زنده کنید؛ هم مجموعه هایی 
مثــل شــما کــه امروز این جا تشــریف دارید، هم نظام مهندســی که مربوِط به مهندســِی ســاختمان و 

عمران و امثال اینهاست، و هم بقیه  بخش های مهندسی.

یــک مهندس ناظر، خودش را مســؤول بداند. مهندس ناظر باید امین باشــد؛ مثل پزشــکی که وقتی 
بیماری را تشــخیص می دهد، داروی مناسب آن را می نویسد؛ که اگر تشخیص داد و داروی مناسب را 
ننوشت یا داروی مضر را نوشت یا در تشخیص، بی اهتمامی و بی اعتنایی به خرج داد، مورد مالمِت 
خــود و وجــدان خودش و دیگران قرار می گیرد. در زمینه مهندســی هم باید این فرهنگ به طور کامل 

جاگیر بشود.

زیبایی یک چیز تجمالتی نیســت. بعضی خیال می کنند زیبایی یک چیز تشــریفاتی است؛ نه، زیبایی 
یکی از لوازم زندگی انســان اســت؛ زندگی را آسان و شیرین می کند؛ محیط را قابل تحمل می کند. این 
که انسان وارد خیابانی شود و همه بنا ها با انحنا ها و شکل های مناسب و ترکیب های زیبا و چشم نواز و 
دلنواز در مقابل او جلوه کنند، این کجا؛ و این که انسان وارد خیابانی شود و ساختمان های ناهماهنگ، 
ناجــور و تحمیــِل بر زمیــن و بر محیط طبیعی، جلوی چشــم او جلوه کنند، کجــا؟ این ها با هم تفاوت 
می کنــد. داخــل خانه هــا و درون محیط های عمومی هم همیــن طور. زیبایی، اصــل خیلی مهمی در 
بناســت. رعایت شــاخص های بومی و به خصوص شاخص های اســالمی در شهرسازی و خانه سازی، 

بسیار مهم است.

 مهندسان و نظام مهندسی
در کـــــــــالم رهـبـری

برگفته از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار 
جمعی از مهندسان پنجم اسفند ماه ۱383


