
سالروز زلزله بم درگفتگو با رئیس سازمان نظام مهندسی  

روایت مهندس خرم از روزی که شهر بم نابود شد
مهندس مومنی مقدم از توافق اولیه نظام مهندسی و کمیته امداد خبر داد؛  

ارائه خدمات مهندسی رایگان برای مددجویان کمیته امداد
پرونده ویژه اخبار مهندس در پاسداشت روز حمل و نقل

ضابطه مند شدن هرگونه ساخت و ساز از دیدگاه ترافیک
در دومین دوره شورای منطقه ای روسای سازمان استانی با رئیس نظام مهندسی چه گذشت؟

ارائه گزارش عملکرد از پیگیری مطالبات استانی
توافق نظام مهندسی با شرکت عمران شهرهای جدید درباره اقدام ملی مسکن

خبر خوش مالیاتی برای مهندسان ساختمان

برگزاری مسابقه یادواره سردار شهید قاسم سلیمانی در نظام مهندسی کرمان

توافق جایکا ژاپن با نظام مهندسی ایران

دستاوردهای سفر استانی رئیس سازمان نظام مهندسی به قم

گزارش »اخبار مهندس« از دستورکار های ۹ جلسه اخیر شورای مرکزی؛  

متفاوت ترین جلسه شورای مرکزی در نیمه دوم سال
یادداشتی از مهندس جنتی پور، عضو شورای مرکزی

 دغدغه بزرگ حال حاضر مهندسان ناظر و طراح
گفتگو با دکتر موسوی، عضو شوراى مرکزى  

به مناسبت روز جهانی معلوالن؛ مغفول مانده
روز پژوهش در گفتگو با دکتر کیافر، عضو شورای مرکزی  

جایگاه پژوهش در حوزه مسکن و شهرسازی باید متحول شود
 نظام مهندسی و بهینه سازی مصرف سوخت به توافقی مهم دست یافتند؛

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های کشور

خبــــــرنامه ســـــازمـــــان
نظام مهندسی ساختــــمان

مــــــــــــــاه دی 
1 3 9 9

یادگاری نظام مهندسی برای مهندسان

اخبار مهندس
سومین شماره

با »اخبار مهندس« همراه باشید

گفتگو با مهندس حاجعلی فرد، مدیرعامل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها
نشست های مهم مهندس خرم با معاون وزیر کشور، شهردار تهران و رئیس سازمان تامین اجتماعی

بزرگترین ساختمان مهندسی، فناوری و صنعت ساختمان کشور در شهرک غرب تهران احداث می شود

با آثار و گفتگوهای 
اختصـــاصـــی از:

 مهندس احمدخرم، دکتر مهدی جمالی نژاد، مهندس بهمن مومنی مقدم، دکتر طاهره نصر، مهندس حسن حاجعلی فرد، مهندس مهرداد تقی زاده ،مهندس شهرام آدم نژاد 
مهندس حامد مانی فر، مهندس  کامران جنتی پور، دکتر  مهران کوهی کمالی، دکتر فرشید رضا حقیقی، دکتر طاهرکیافر، دکتر سید مسعود موسوی و دکتر محمدرضاجواهری تفتی

خبرنامــه »اخبــار مهنــدس« در 
تــاش اســت بــا نگاهــی جامع ، 
عملکــرد  از  تحلیلــی  و  شــفاف 
مهندســی  نظــام  ســازمان 
و  خدمــات  دربــاره  ســاختمان 
مبتنــی  بســتری  کشــور ،  سراســر  در  اقدامــات 
بــر تعاملــی ســازنده ، نویــن و هدفمنــد بــرای 
آگاهــی بخشــی بــه جامعه مهندســین کشــور 
عرصه هــای  در  ســازمان  جایــگاه  ارتقــای  و 

گوناگون فراهم کند. در همین حال، براســاس 
آخریــن تصمیم گیری هــای شــورای مرکــزی ، 
کمیســیون ها و گروه هــای تخصصــی ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان - شــامل گروه های 
شهرســازی ،  ترافیــک ،  بــرق ،  تخصصــی 
عمــران ، معمــاری ، مکانیک ، نقشــه بــرداری 
و کمیســیون های آمــوزش، پژوهــش، آزمون، 
انتشارات - انرژی، استاندارد مصالح و محیط 
زیســت - بانک، بیمه، بازرســی فنی و مالیات 

- پایــش اخاق حرفــه ای - حقوقــی، لوایح و 
مــاده 27 - خدمــات مهندســی و اشــتغال - 
نظام فنی اجرایــی - از ابتدای دی ماه آغاز به 
کار کرده انــد. برهمین اســاس، روابط عمومی 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان به منظور 
ایجاد ، گســترش و تداوم ارتباطات و تعامات 
بین ســازمان و نهادهای اجرایــی دولتی و غیر 
دولتی و اعضای محترم سازمان و بهره مندی 
از پتانســیل های متخصصیــن و اندیشــمندان 

در سراســر کشــور ، از همــه اعضــای محتــرم و 
صاحب نظــران عزیز اســتدعا دارد ، با ارزیابی 
و بیــان نقطه نظــرات و طرح هــا و دیدگاه های 
همدلــی  و  همفکــری  بــا  خــود ،  ارزشــمند 
خدمــات  ارتقــای  و  کیفیــت  بهبــود  در  را   مــا 

یاری کنند.
از همکاری و مشــارکت مســئوالنه و دلســوزانه 
همــه شــما بزرگــواران صمیمانــه قدردانــی و 

تشکر می نمایم.

کمیل صرامی
 مدیر
 روابط عمومی 
سازمان



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: با اجرای مباحث 
۱۹ و 22 مقررات ملی ساختمان مصارف انرژی را کاهش می دهیم.

به گزارش روابط عمومی ســازمان، مراســم امضــای تفاهم نامه 
همکاری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های کشور 
بین شــرکت بهینه سازی مصرف ســوخت و سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان کشور با حضور مهندس احمد خرم رئیس سازمان، دکتر 
علــی مبینی دهکردی مشــاور وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت بهینه 
ســازی مصرف سوخت و مهندس هاشــمی مدیر بهینه سازی انرژی 
در بخش ساختمان و مهندس طاهری اصل رئیس کمیسیون انرژی 
شورای مرکزی و کارشناسان سازمان نظام مهندسی در محل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد. مهندس احمد خرم در این 
مراسم ضمن اشاره به نقش مبحث ۱۹ و 22 مقررات ملی ساختمان 
در صرفــه جویــی انرژی اظهار داشــت: ما ســتاد اجرایــی مبحث 22 
مقررات ملی ســاختمان را در ســازمان نظام مهندسی فعال کردیم 
که یکی از محور های آن، مراقبت و نگهداری از ســاختمان ها اســت، 
همچنین تعییــن تکلیف برای مبحــث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان 
)صرفه جویی در مصرف انرژی( از برنامه های جاری این ستاد است 
کــه از ایــن پس ما بــا اولویت این مــوارد را پیگیری خواهیــم کرد. وی 
خاطر نشــان کرد: نداشــتن مدیر بهره برداری مطلع و مطلع نبودن 
نیروی انســانی فنی بــرای نگهداری و تعمیرات ســاختمان ها باعث 
شده است هزینه های ساختمان در مصارف مختلف مانند آب ، برق 
و گاز افزایــش یابــد کــه می توانیم بــا ورود جدی و با اولویــت دادن به 
انگیزه های صرفه جویی و ســرمایه گذاری در راســتای مصرف بهینه 

انرژی گام های موثری در این جهت برداریم.
  اولویت نخست سازمان نظام مهندسی

 مهنــدس خرم اظهار امیــد واری کرد با امضــای این تفاهم نامه 
قــدم نخســت بــرای ایــن اقــدام موثــر رقــم بخــورد. وی همچنین از 
همکاری های مجدانه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تشکر کرد 
و اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه، اجرای مبحث ۱۹ مقررات 
ملــی ســاختمان در راســتای کاهش مصــرف انرژی در ســاختمان ها 
اولویــت نخســت ســازمان نظام مهندســی خواهد بــود. علی مبینی 
دهکردی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز در این 
مراسم با اشاره به اینکه در زمینه توجه به بهینه سازی مصرف انرژی 
در بنگاه ها و سازمان های اقتصادی، کارخانجات و سیستم های حمل 
و نقل و... دچار یک غفلت استراتژیک ملی هستیم، اظهار داشت: در 
سال های گذشته میزان مصرف انرژی در کشور افزایش یافته و سبب 
گســترش فقر در جامعه شــده اســت، اما خوشــبختانه هم اکنون زیر 
ساخت های کشور از خطوط انتقال فرآورده از مبادی تولید، تا مبادی 
مصرف گسترده شده و تمرکز بر مبحث بهینه سازی مصرف انرژی، 

پاالیش و فرآورش فراهم شده است.
  الگوی مناسب برای سایر ارگان ها

 علــی مبینــی دهکــردی اظهــار امیــدواری کــرد این تفاهــم نامه 
می تواند شرایط را برای گسترش همکاری میان شرکت بهینه سازی و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فراهم آورد و الگوی مناسبی 
برای ســایر ارگان ها در بخش های صنعت، کشــاورزی و حمل و نقل 
ارائــه کنــد. مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت گفت: 
مــا باید با خلق منابع از اتاف انرژی در راســتای توســعه کشــور قدم 
برداریــم که این مهم بــا اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان، 
ارزیابی میزان مصرف انرژی در بخش ســاختمان و مســکن و اجرای 
استاندارد های مصرف انرژی در ساختمان ها امکان پذیر می شود. وی 
در ادامه به ضرورت همکاری شهرداری ها با سازمان نظام مهندسی 
و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای اجرای مبحث ۱۹ مقررات 
ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: شهرداری ها می توانند با خلق منابع 
مالی از محل جلوگیری از اتاف انرژی در ســاختمانها، برای توســعه 
شــهری و رفاه شهروندان هزینه کنند و در این راستا بر اجرای مبحث 
۱۹ مقررات ملی ســاختمان اهتمام ورزند. مدیرعامل شــرکت بهینه 
ســازی مصرف سوخت اظهار امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه 
و اجرایــی شــدن آن بتواند با کاهش تلفات انرژی در ســاختمان های 
کشور گامی موثر در رسیدن به ظرفیت بازار بهینه سازی انرژی بردارد. 
علی مبینی دهکردی خاطر نشان کرد: براساس مصوبه شورای عالی 
انرژی و دولت جمهوری اسامی ایران که تصریح کرده است طی ده 
ســال آینده شــاخص شــدت مصرف انرژی به یک دوم وضع کنونی 
کاهش یابد، تشــکیل بازار بهینه سازی انرژی با ظرفیتی معادل ۳.۵ 
میلیون معادل بشــکه نفت خــام در روز می تواند آغاز فرایندی موثر 

در این راستا باشد.

در راستای ماده ۱2 قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظــام مالی کشــور« و آییــن نامه اجرایــی آن و مبحــث ۱۹ مقررات 
ملی ســاختمان، تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با محوریت بهینه 

سازی مصرف انرژی در ساختمان های کشور منعقد شد.
همکاری طرفین این تفاهم نامه در زمینه طرح های بهینه سازی 
مصــرف انــرژی، بهره گیــری از انرژی های تجدیدپذیــر، کاهش اوج 
مصرف انرژی در مقاطع بحرانی و چگونگی کنترل و تحقق اهداف 
ضوابط و قوانین و مقــررات مربوط به اصاح الگوی مصرف انرژی 
در ساختمان به ویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و طرح های 
مــاده ۱2 قانــون »رفع موانع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی 

کشور« بر اساس مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
 در همین حال، مدت تفاهم نامه از تاریخ امضا و تبادل آن، سه 

سال شمسی است که با توافق طرفین قابل تمدید است.
   اهداف تفاهم نامه

 از اهــداف ایــن تفاهــم نامــه، »همــکاری در خصــوص الزامات 
مبحــث ۱۹ و 22 مقررات ملی ســاختمان نظر بــه درج رعایت الزام 
مقــررات ملــی ســاختمان در پروانه هــای ســاختمانی مطابــق بند 
الــف مــاده ۶۰ قانون برنامه ششــم توســعه کشــور و همچنین ماده 
۱۸ قانــون اصــاح الگوی مصــرف انــرژی و آئین نامه هــای اجرایی 
مرتبط«، »همکاری طرفین در رابطه با اندازه گیری و صحه گذاری 
طرح های تشــویقی مبتنی بر ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیــر و اصاح نظام مالی کشــور بــه منظور اصــاح الگوی مصرف 

انــرژی در ســاختمان براســاس مبحث 
ســاختمان«،  ملــی  مقــرارت   22 و   ۱۹
»همکاری در خصوص برنامه مدیریت 
ســبز بــا تاکید بــر بهینه ســازی مصرف 
انــرژی« و »همــکاری در تدوین و ایجاد 
رویــه صاحیت ممیــزی انــرژی و ارائه 
گواهینامه انرژی ساختمان و راهکار های 
ســاختمان،  پوســته  در  ســازی  بهینــه 
سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی و 

هوشمند سازی ساختمان« است.
 »همکاری در زمینــه تبلیغ- ترویج 
و فرهنــگ ســازی و برگــزاری آزمــون و 
دوره های آموزشــی بویژه اندازه گیری و 
صحه گذاری، کنفرانس ها، سمینار های 
مرتبــط  نمایشــگاه های  و  تخصصــی 
بــه منظــور ارتقــای دانــش همگانــی و 
تخصصی«، »همــکاری در شناســایی، 
انتخاب، بومی سازی و اجرا فناوری های 

نوین بهینه ســازی مصــرف انــرژی و اســتفاده از انرژی های تجدید 
پذیــر با حرکت به ســمت پیاده ســازی مدیریت ســبز و ســاختمان 
هوشــمند«، »همــکاری در بهــره گیــری از داده های انــرژی، تحلیل 
اطاعــات و تجربیــات پروژه هــای اجــرا شــده در بخش ســاختمان 
جهت دســت یابی بــه برنامه هــای اجرایی مطلوب به منظــور ارائه 
راهکار های مؤثر در تدوین و بازنگری اســتاندارد های مصرف انرژی 
و ساختمان سبز با استفاده از تجارب جهانی«، »همکاری در زمینه 
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با تاکید بر رده بندی ساختمان ها 
در چارچوب مبحث ۱۹ و با تشویق دستیابی ساختمان ها به رده های 
انــرژی + EC و ++ EC« ، »همــکاری جهــت تهیه و تدویــن برنامه و 
محتوا های فرهنگ سازی و تبلیغی، به منظور ترویج رعایت کامل 
مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان متناســب با جامعه های هدف 
مهندســین، ســازندگان و بهره برداران ســاختمان« و »همکاری در 
راه اندازی مراکز، آکادمی، کارگاه و یا آزمایشگاه های مرتبط با بهینه 
سازی مصرف انرژی در ساختمان با همکاری مجامع داخلی و بین 

المللی« از دیگر اهداف این تفاهم نامه خواهد بود.
  مصادیق همکاری

از مصادیــق این همکاری »تربیت ممیزین انرژی و کارشناســان 
انــدازه گیــری و صحــه گــذاری )M&V( در بین اعضای ســازمان«، 
»بهــره گیــری از خدمات بازرســی و کارشناســی، کارشناســان اندازه 
گیــری و صحــه گــذاری ســازمان در ســاختمان های جدیداالحداث 
 EC ++ و EC + مطابــق مبحــث ۱۹ مقــررات ملــی ســاختمان و رده
و ارائــه گــزارش ماهیانه از روند اجرایی شــدن و تاثیر اجرای مبحث 
۱۹ بــر  میزان مصرف انرژی«، »اســتفاده از خدمات ممیزین انرژی 
و کارشناســان اندازه گیری و صحه گذاری ســازمان در راســتای ماده 

۱2 مرتبــط با طرح های تعویض پنجــره دوجداره، بخاری هرمتیک 
و ... در ســاختمان های موجود مطابق مبحــث ۱7، ۱۹ و 22 مقررات 
ملی ساختمان«، »همکاری در ایجاد واحد های انرژی در خصوص 
ممیزی انرژی و انجام فعالیت های کارشناسی اندازه گیری و صحه 
گذاری در ســازمان های نظام مهندســی ساختمان اســتان ها و ارائه 
گزارشــات تائید شــده ممیزی انــرژی و اندازه گیــری و صحه گذاری 
بــه طرفیــن تفاهــم نامــه«، »بسترســازی جهــت آمــوزش اعضای 
ســازمان در خصــوص مفاهیم مدلســازی و شــبیه ســازی انــرژی و 
تعیین رده انرژی ساختمان های جدیداالحداث به منظور درج رده 
در شناســنامه فنی و ملکی ســاختمان و ارائه گزارش از اقدام انجام 
یافته به طرفین تفاهــم نامه«،»همکاری جهت تدوین راهکار های 
الزام ســازندگان ســاختمان ها به رعایت کامل مبحــث ۱۹ مقررات 
ســاختمان و تهیــه شــیوه نامــه جهــت اســتفاده از رویکــرد جریمه 
ســاختمان های فاقد رده EC و تشویق ســاختمان های با رده انرژی 
+ EC و ++ EC« و »همکاری جهت تهیه و تدوین شــیوه نامه نحوه 
بررســی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان توسط ناظران و 

بازسان عضو سازمان قبل از صدور مجوز انشعاب گاز« است.
  کارگروه مشترک 

 بــه منظــور تحقق اهــداف و مصادیــق در چارچــوب این تفاهم 
نامــه، طرفین ظرف دو هفته پس از امضاء، نمایندگان تام االختیار 
خود را برای تشکیل کارگروه مشترک متشکل از نمایندگان طرفین 

کتبا معرفی می کنند.
بــرای  نامــه هیچگونــه تعهــد مالــی و حقوقــی  ایــن تفاهــم   

طرفیــن ایجــاد نخواهــد کرد، ضمــن اینکه اجــرای هر یــک از مفاد 
ایــن تفاهم نامــه پــس از اخــذ مجوز های قانونــی، در قالــب انعقاد 
قرارداد های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر طرفین 
علی الخصوص قوانین حاکم بر شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

  حفظ محرمانگی
 طرفیــن تفاهــم نامه موظفند تمامی اهتمام خــود را به منظور 
حفظ محرمانگی اطاعات اکتسابی از طرف دیگر یا تهیه شده بابت 
همــکاری در خال مــدت تفاهم نامه یــا پس از انقضــای آن به کار 
گیرنــد و هم چنین موظفند تمامی تــاش خود را جهت جلوگیری 
از افشــای اطاعات مذکور برای اشــخاصی به غیر از اشخاص مجاز 
معرفــی شــده از جانب طرفیــن به عمل آورنــد. این تعهــد بعد از 
انقضای مدت این تفاهم نامه نیز ادامه خواهد داشــت.  در همین 
حــال، هریــک از طرفیــن تفاهمنامــه می توانــد اتمــام اعتبــار ایــن 
تفاهم نامه را با اعام قبلی یک ماهه به طرف دیگر به صورت کتبی 
اعــام نمایــد.    پس از مذاکره مجدد، مفاد این تفاهمنامه با توافق 
کتبــی طرفین قابل تعدیل یا اصاح اســت. در صورت بروز هرگونه 
اختــاف یا ادعای مرتبط یا ناشــی از ایــن تفاهمنامه، طرفین تمام 
تــاش خود را بــرای حل و فصل فــوری چنین اختافاتــی از طریق 
مذاکره مســتقیم به کار خواهند بســت. در صورت عــدم توافق، هر 
یک از طرفین، می تواند مطابق ماده نه این تفاهمنامه اتمام اعتبار 

را اعام نماید.
 ایــن تفاهم نامــه در ســیزده ماده، دو نســخه واحــد تنظیم و به 
امضــای مهنــدس احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان و دکتر علی مبینی دهکردی، مدیرعامل شــرکت بهینه 

سازی مصرف سوخت، رسید و تبادل شد.

کاهش مصارف انرژی با اجرای مباحث 
۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان

برگزاری جلسات فصلی شورای مرکزی با وزیر راه و شهرسازی

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های کشور

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

نظام مهندسی و بهینه سازی مصرف سوخت به توافقی مهم دست یافتند؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  عنوان کرد:

از اهداف تفاهم نامه،  همکاری در خصوص الزامات 
مبحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در پروانه های 
ساختمانی مطابق بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم 

توسعه کشور است.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



»منتظر تحول در صندوق مشــترک باشید.« 
ایــن جمله را مهندس خرم، رئیس ســازمان 
نظام مهندسی ســاختمان در ابتدای تیرماه 
امســال در مراســم معارفه مهندس حســن 
حاجعلــی فــرد، مدیرعامل جدیــد صندوق 
مشترک نظام مهندسی استان ها گفته است. 
حــال بیش از 6 ماه از این ســخنان گذشــته و 
خبرنگار پایگاه اطالع رســانی سازمان نظام 
مهنــدس  ســراغ  بــه  ســاختمان  مهندســی 
حاجعلی فــرد رفتــه و گفتگویی با او داشــته 

است.
  

  جنــاب مهنــدس حاجعلی فــرد، بیــش از ۶ 
ماه از انتصاب جنابعالی در این ســمت می گذرد. 
بــا توجــه بــه ســخنرانی ریاســت ســازمان نظــام 
مهندسی ساختمان در مراســم معارفه شما مبنی 
بر اینکه منتظر تحول در صندوق مشــترک باشید، 
نــگاه خیلــی از ســازمان اســتان ها بــه فعالیــت و 
اقدامات شما دوخته شده است. لطفا از اقدامات و 

برنامه هایتان بگویید؟
قبل از اینکه وارد بحث اقدامات و برنامه های 
صندوق بشویم، به نظر من ابتدا باید یک نگاهی 
به خود صندوق کنیم و ببینیم صندوق ماهیتش 
چــه هســت و تــا حــاال چــه کــرده و اگــر نتوانســته 
خواســتگاه های ســازمان و آنچه که قانون برایش 
تعییــن کــرده را انجــام بدهــد، دلیلش چــه بوده 

است؟
شما می دانید سازمان نظام مهندسی از سال 
7۴ به این شــکل فعلی تاسیس شده و بعد از ده 
سال از شکل گیری سازمان در تاریخ 2۳ مردادماه 
ســال ۱۳۸4، شــورای مرکــزی تصویب کــرد که از 
هیــات عمومــی اجــازه ای بگیرند که بــه مدت دو 
ســال به طور آزمایشــی صندوق مشترک را شکل 
بدهند و این منجر شد در تاریخ یکم دی ماه سال 
۱۳۸4 اولین نظام نامه صندوق مشترک سازمان 
نظام مهندســی استان ها نوشته شــود و صندوق 
براســاس آن شکل گرفت و عما شروع به کار این 
صنــدوق از ابتدای ســال ۸۵ بوده و حاال ۱۴ ســال 

سابقه کار دارد.
  در طــی ایــن ســال ها چنــد نظامنامــه بــرای 
و ۹۴ )آخــری   صنــدوق - در ســال های ۸۴، ۹2 
هیــات عمومی اجــاس اردبیــل در تیرماه ســال 
۹۴( - نوشته شده است. تحوالتی که در این نظام 
نامه ها انجام شده، هیچکدام وافی به مقصود آن 

نبوده است که صندوق بتواند به هدفش برسد.
  قانون گذار در ماده ۳7 نظام مهندســی فقط 
یــک وظیفه به عهــده صندوق گذاشــته و آن این 
اســت که وقتی می گوید ســازمان نظام مهندسی 
منبع درآمدی اش از کجا بیاید؟ می گوید ۱- از حق 
عضویت 2- کمک های صندوق نظام مهندسی. 
تنهــا اشــاره ای کــه در قانون شــده، همین اســت؛ 
یعنــی باید صندوق براســاس یک زیر ســاختی و 
بر روی پایه هایی شکل بگیرد که بتواند این کمک 
را انجــام بدهــد و بتواند یک منبــع درآمدی برای 

سازمان باشد.
  در طــول این ۱۴ ســال مســیر همیشــه عکس 
بــوده، یعنــی صندوق همــواره پول از ســازمان ها 
گرفته و خرج کرده است، ضمن اینکه عموما این 
هزینه ها خرج حقوق دستمزد و ماموریت ها شده 

و کاری با این پول ها نشده است.
  صنــدوق در طــول ایــن مدت هنــوز درآمدی 
حاصــل نکرده و حتــی در اجــاس اردبیل بحث 
ســهام را مطرح کردند، یعنی ســازمان اســتان ها 

را ســهامدار  کننــد. یک مجمع عمومــی به ارکان 
صندوق اضافه شد و متعاقب آن، فقط ۱۶ استان 
آمدند و پول هایی را در اختیار صندوق قرار دادند 
و صنــدوق هــم ایــن پول هــا را در صندوقــی نــزد 
بانک شهر نگه داشــت و سود های آن را به همراه 
پول هایی که از سازمان می گرفت، هزینه می کرد، 
یعنی در طول ایــن مدت عاوه بر اینکه صندوق 
هیــچ درآمــدی ایجاد نکــرده بلکه هیــچ حرکت 
مالــی از طرف صندوق به ســوی ســازمان شــکل 

نگرفته است.
 امــا چــرا؟ علتــش ایــن نبــوده کــه اقدامــی 
صورت نگرفته اســت. اتفاقا من سوابق را که نگاه 
می کردم، می دیــدم مدیران وقت تــاش زیادی 
داشــتند تا بتوانند کار درآمدزا ایجاد کنند. به نظر 
مــن علت هــای زیادی داشــته، ولــی عمده علت 
اینکه صندوق هیچوقت نتوانسته کار درآمدزایی 
انجــام بدهد، ماهیــت صندوق یعنــی چگونگی 

شکل گیری بوده است.
  شــما اگر به همه این نظام نامه های صندوق 
مراجعــه کنیــد، می بینیــد امکان اینکــه صندوق 
بتوانــد کار اقتصــادی بکنــد، وجــود نــدارد. ایــن 
قدرت و این اختیار به صندوق داده نشــده اســت 
که صنــدوق فعالیت اقتصادی شــروع کند. البته 
دنبــال کار هــای پراکنــده بودنــد؛ یــک روز دنبــال 
واردات ماشــین از کیــش بودند. ماشــین از کیش 
بیاورند و بفروشــند تا ســود کســب کننــد. یک روز 
دنبال شــهرک ســازی مســکونی بودند که اسامی 
شهرک هایشــان هســت. یــک روز دنبال شــهرک 
سازی تجاری بودند. یک روز دنبال باغ ویا سمت 
مشــهد بودنــد. یــک روز دنبــال توســعه امکانات 
رفاهی بودند و یک روز دنبال ایجاد سیســتم های 
الکترونیکی، ولی هیچکدام از این ها را نتوانســت 
انجام بدهد، چون صندوق ســاختار شــرکتی را بر 

مبنای قانون تجارت نداشت.
  بــه نظــر من، صنــدوق بایــد به یک شــرکت 
هلدینــگ تبدیل شــود. معنی شــرکت هلدینگ 
ایــن اســت که یک شــرکت مادری باشــد که برای 
خــودش شــاخه فعالیت هایــی را تعریف نمایید 
و در قالــب هر یک از شــاخه فعالیت هایش، یک 

شــرکت تاســیس و با شــرکت های زیر مجموعه و 
خودش فعالیــت اقتصادی کنــد. این طوری یک 
کار ماندگار خواهد شــد و اگر ما بتوانیم یک روزی 
صندوق را تبدیل به یک هلدینگ و برایش شاخه 
فعالیت تعریف و براساس این شاخه فعالیت ها، 
شــرکت های متعدد درســت  کنیــم، آن وقت این 
صنــدوق می توانــد فعالیت های خوبی را شــروع 

کند.  
 با تعدادی از اســاتید دانشگاه ها شروع کردیم 
یک ســری شــاخه فعالیــت را تعریف کنیــم. اگر 
می گویم این کار ها انجام نشــده اســت، به خاطر 
این نیست که بگوییم آن ها انجام ندادند. در واقع 
به هیچ وجه دنبال این نیستم و دنبال مقصر هم 

نیستم.
  منظــورم این اســت که این کار هــا باید انجام 
می شــده و جزء ضرورت ها و بایسته  های کار بوده 
که در این ۱۴ سال باید انجام می شده، ولی خوب 
انجام نشــده است. به دالیلی که گفتم. البته یکی 
از دالیــل، همیــن ســاختار صنــدوق بوده اســت. 
ساختار صندوق آن توان الزم را به مدیر صندوق 
نمــی داده اســت تا بتوانــد فعالیت توســعه گرانه 

کند.
  حــاال مــا ایــن شــاخه فعالیت هــا را طی یک 
تحقیقاتــی، مشــخص می کنیــم و بعــد مصوبــه 
آن را باید از ســازمان بگیریم تا نقشــه راه صندوق 
را در چهــار، پنــج و شــش محــور روشــن کنیــم و 
براســاس ایــن محور هــا، برنامــه تدویــن کنیــم و 
براساس برنامه، بودجه ساالنه بنویسیم و سپس 
شرکت های الزم را تشکیل بدهیم و با شروع به کار 

این شرکت ها، صندوق توسعه پیدا می کند.
  قبــل از ایــن کار هــا بایــد صنــدوق را بــه یــک 
شــرکت هلدینــگ تبدیــل کنیــم، چــون در حــال 
حاضــر صنــدوق براســاس نظام نامــه اش اجازه 
تشــکیل شــرکت را نــدارد. خــودش کــه شــرکت 
نیســت و نمی توانــد شــرکت هــم درســت کنــد، 
پس چطــور می توانــد کار کند؟ برهمین اســاس، 
یکی از مشــکات صندوق عدم وجود شخصیت 
حقوقی مســتقل اســت. در اجــاس اردبیل گفته 
شــده صندوق دارای شــخصیت حقوقی مستقل 

اســت، ولی شــخصیت حقوقی مســتقل شناســه 
ملــی می خواهــد. االن مــا شناســه ملــی نداریم. 
در نظامنامــه اردبیل نوشــته شــخصیت حقوقی 
مســتقل، ولی واقعا شــخصیت حقوقی مستقل 
مســتقل  حقوقــی  شــخصیت  مــن  اگــر  نــدارد. 
داشــتم، باید شناســه ملــی، کد مالیاتــی و خیلی 

شاخص هایی را می داشتم که هنوز ندارم.
 دوم اینکــه نظام نامه ها قابلیت توســعه را از 
صندوق گرفته اســت. به نظر من، صندوق حتی 
نمی تواند یک خدمات رفاهی برای اعضاء بدهد. 
مکانیزم های متعددی در کشــور برای کسب و کار 
وجود دارد ولی در نظام نامه ای که برای صندوق 
نوشته شده، هیچ کدام به رسمیت شناخته نشده  

است.
  وقتی مکانیزم کســب درآمد شــناخته نشــده 
اســت، چطور می شــود کســب درآمد کــرد؟ و باز 
ما، چون شــخصیت حقوقی نداریم، نمی توانیم 
مجوز هــای الزم را اخذ کنیم. به عنــوان مثال، اگر 
مــن بخواهــم از بــورس مجــوز کارگــزاری بگیرم، 
نمی توانــم. از بانک مرکزی بخواهم درخواســت 
وام و اعتبــار کنــم، بایــد مجــوز اعتبــاری داشــته 
باشــم. چون باید شــخصیت حقوقی مســتقل با 
آن مشــخصه هایی که عرض کردم، داشته باشم. 
بنابرایــن، امــکان اخــذ مجوز هــای الزم از مراکــز 

مربوطه را نداریم.
  طی این ۱۴ ســال صندوق نه مجوز از بورس، 
نــه بانک مرکزی، نــه وزارت کار و ... گرفته اســت. 
این هــا جا هایی هســتند که مجــوز می دهند فقط 
۱۵-۱۶ طرح را مشــخص کردند که هیچکدام هم 
به نتیجه نرســیده اســت؛ پــس ما باید شــرکت را 
تبدیل به یک شرکت انتفاعی بکنیم، غیر انتفاعی 
هــم می شــود، ولــی ضرورتی نــدارد. هیــچ جای 
قانــون هم نگفته صنــدوق غیرانتفاعی اســت. از 
نظر من، ما باید صندوق را تبدیل به یک شرکت 
هلدینگ ســهامی عام نمائیم و بعد شرکت های 
زیر مجموعه درست کنیم. این مجموعه می تواند 
یک مجموعه خــوب و قوی شــود و می تواند وارد 

فعالیت های اقتصادی شود.
  پس به نظر می رســد مــا نیاز به تغییــر قانون 

نداریم و نظامنامه ها را باید عوض کنیم؟
 نــه، نیازی بــه تغییر قانــون نداریــم. ما قصد 
داریــم صنــدوق را تبدیل به یک شــرکت تعاونی 
ســهامی عام با عضویت سازمان نظام مهندسی 
کشور به عاوه ۳۱ سازمان استانی کنیم. اگر موفق 
به این کار شویم، آن وقت صندوق تبدیل به یک 

شرکت با شخصیت حقوقی می شود.
ملــی  شناســه  مســیر،  ایــن  در  مــا  مشــکل    
استان هاســت که تاکنون تعــدادی از آن ها انجام 
شده و دنبال بقیه هستیم تا آن ها هم انجام شود. 
امیدوارم این ها زودتر به اتمام برسد تا ما بتوانیم 
شــرکت مورد نظــر را راه انــدازی کنیــم. آن وقت 
ســازمان مرکزی و اســتان ها جمعا ۳2 ســهامدار 

صندوق  می شوند.
   اخیــرا قانــون شــکل جدیــدی تحــت عنوان 
شــرکت تعاونی ســهامی عام مصوب کرده که ما 
اسناد آن را گرفتیم. قصد داریم صندوق را تبدیل 
به یک شــرکت ســهامی عــام کنیــم. اگر ایــن کار 
انجام  شــود، فعالیت های صندوق آغاز می شود 

و ما می توانیم شاخه های فعالیتی راه بیندازیم.
  مــا در حال حاضر بر دو شــاخه فعالیتی وارد 
شدیم. یکی از این شــاخه ها، سامانه الکترونیکی 
ســازمان اســت که انشــااهلل بتوانیــم تــا آن موقع 
شــرکت مربوطــه اش را تاســیس کنیــم. شــاخه 

یادگاری نظام مهندسی برای مهندسان
گفتگو با مهندس حسن حاجعلی فرد، مدیرعامل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها 

صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها 
باید به یک شرکت هلدینگ تبدیل شود، یعنی یک شرکت 
مادری با پیش بینی شاخه فعالیت هایی باشد که در قالب 
هر یک از شــاخه فعالیت هایش، یک شرکت تاسیس و با 
شرکت های زیر مجموعه  فعالیت اقتصادی کند. اینگونه 

یک کار ماندگار خواهد شد. 
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نظام مهندسی
ساختــــــــمان
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بعــدی مــا هم پــروژه شــهرک غرب اســت، بعد 
شــرکت شهرک های مهندسی، شــرکت خدمات 

رفاهی و امثالهم را دنبال خواهیم کرد.
  یکــی از کار هایــی که ما شــروع کردیــم، پروژه 
شــهرک غرب اســت که من در جلســات شــورای 
مرکــزی و بقیه جلســات خیلی توضیــح دادم که 

این پروژه یک اثر ماندگار خواهد شد.
  در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در 
آینده انشااهلل اگر این پروژه شکل بگیرد، می تواند 
راهنمای عملی برای ســاخت و ســاز ها در کشــور 
باشــد. یکی از وظایف ســازمان نظام مهندســی، 
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز ساختمان هاست.
  از کار هایی که ســازمان می تواند انجام بدهد، 
این اســت که خودش هم یک مجموعه بســازد و 
تمام مقررات ملی ســاختمان را که مورد کنترل و 
نظــارت قرار می دهد، در آنجا پیاده ســازی کند از 
قبیل هوشمند ســازی، ساختمان سبز و امثالهم. 
در واقــع، تمــام مقــررات ملی ســاختمان را آنجا 
بــه نمایش بگــذارد و آن پروژه به یک نمایشــگاه 
مهندســی فناوری ســاختمان برای کشــور تبدیل 

شود.
  در حــال حاضر این پروژه را در شــهرک غرب 
شروع کردیم و خوشبختانه تا حاال از نظر ساختار 
و شــکل دادن و جریان کار خوب جلو رفتیم، ولی 
به دالیل مشکات مالی هنوز وارد کار های عملی 
نشــدیم. امیدواریم به زودی این مشــکات مالی 
برطــرف بشــود تا بتوانیــم وارد عملیــات اجرایی 

بشویم.
البتــه مشــکات مالــی آنجــا توســط خــود ما 
بایــد حل بشــود. مــا خودمــان باید دنبــال منابع 
سرمایه ای بگردیم و برای همین کار طرح هایی را 
تهیه کردیم که اگر انشاهلل توسط سازمان تصویب 

بشود، ما براساس آن، کار را دنبال خواهیم کرد.
 دومیــن طرحــی که دنبــال می کنیم، ســامانه 
الکترونیکی اســت. ســامانه الکترونیکی ســازمان 
در واقــع آن خألیــی بــوده کــه در طول ســال های 
گذشته در خود سازمان هم وجود داشته است؛ به 
این معنی که ســازمان نمی بایســت سازمان های 
اســتان ها را رهــا می کــرده تا هــر کدام بــرود برای 
خــودش یــک سیســتم الکترونیــک ایجــاد بکند. 
االن بــرای بعضــی از کار هــا مثل طــرح ارجاع ما 
نزدیک 7-۸ سیســتم در کشور اجرا می شود. چرا 
باید این طوری بشــود؟ همه این ها سازمان نظام 

مهندسی کشورند. 
  بــه نظــر مــن، نباید ســازمان اجازه مــی داد و 
ســازمان باید خیلی زودتــر از این، اقــدام می کرد 
و یــک سیســتم الکترونیکی یک پارچه در ســطح 
کشــور ایجاد و بعد براساس آن سیستم یکپارچه 

عمل می کرد.
  ما این کار را حدود ۵ ماه پیش شروع کردیم. 
یک ســری کار هــا قبــا انجــام می شــده، آن هــا را 
بررســی کردیــم و دیدیــم آن ها وافی بــه مقصود 
نبودنــد. آمدیــم یــک مناقصــه گذاشــتیم. در آن 
مناقصه برنده مشخص شد و االن داریم قرارداد 
را منعقد کردیم. این سامانه هنوز رونمایی نشده 
و االن بخشــی از سامانه را سعی می کنم رونمایی 

کنم.
  براســاس ایــن ســامانه، آنچــه کــه مــا انجام 
می دهیم، یک دیتابیس جامع درســت می کنیم 
کــه در ایــن دیتابیــس، اعضــای نظام مهندســی 
ســاختمان وجــود دارد. البتــه تاش هــای زیادی 
در این زمینه شــده است. استان ها دیتابیس های 
زیــادی دارند. اخیــرا دو فعالیت هم در ســازمان 
نظام مهندســی شده، یکی توسط آقای مهندس 
جی افرام با یک شــرکت آذربایجان شرقی و یکی 
هم توســط یک موسســه ای که اینجا کار می کرده  
اســت. در واقــع دو دیتابیــس شــروع شــده. یــک 
بخــش از ایــن دیتابیس، اعضــا و دیگری مالکین 
هســتند که به نظر مــن، وقتی مالکــی پروانه اخذ 
می کند و وارد فرآیند ســاخت می شود، عضوی از 

ســازمان نظام مهندســی می شــود. اینکه ما دو تا 
ســه ســال با او کار داریم تا اینکه بتواند پایان کار و 

شناسنامه فنی ملکی ساختمان را بگیرد.
  دیتابیــس دیگــر، ســازمان هایی اســت که ما 
با آن ها ســر و کار داریم. ما با خیلی از ســازمان ها 
تبــادل اطاعــات داریم مثــل ثبت احــوال، ثبت 
اسناد، وزارت علوم، تامین اجتماعی و مهمترین 
آنها، شهرداری ها هستند. تبادل اطاعات بین ما 
و شــهرداری ها مرتب باید در جریان باشد. این ها 
را ما باید سعی کنیم به صورت الکترونیکی انجام 

بدهیم.
   در حــال حاضر ریپورت ها را دســتی می برند 
بــه دفاتر خدمــات الکترونیکی تحویــل می دهند 
به صــورت  می توانیــم  مــا  کــه  می کننــد  ثبــت  و 

الکترونیکی انجام بدهیم.
همــه  اطاعاتــی،  بانــک  ایــن  براســاس   
سیســتم هایمان مثــل سیســتم صــدور پروانــه، 
یکپارچــه خواهند شــد و ما بالغ بر ۳۰ سیســتم را 
بــر روی این بانــک اطاعاتی ســوار خواهیم کرد؛ 
اعــم از صــدور و تمدیــد پروانــه، ارتقــای پروانــه، 
مســائل بیمــه، دوره هــای آموزشــی، مشــاوره به 
اعضاء و مالکین، خدمات رفاهی باشــگاه اعضاء، 

اتوماسیون اداری که در خود سازمان باید باشد. 
  اتوماســیونی که مــا در حال حاضــر داریم، تا 

آنجایــی که من اطــاع دارم، دبیرخانه و مالی که 
وجــود دارد، توانایــی الزم را نــدارد؛ حتی مدیران 
مــا داشــبورد ندارنــد کــه بتواننــد اطاعــات را از 
سیســتم بگیرنــد و از وقایــع مطلع بشــوند. برای 
مثال، پروانه هایی که صادر یا باطل شــده، ارتقای 
پروانه هــا و این هــا می توانــد گزارشــاتی باشــد که 
مدیران ما را نســبت به فعالیت هایشان قوی تر و 

در تصمیم گیری های بهینه، کمک شان کند.
  بحــث دیگــر، احــراز هویــت افــراد اســت. ما 
در سیســتم احــراز هویــت افــراد را می خواهیــم 
به صورت الکترونیکــی انجام بدهیم به طوری که 
ناظر ما که در دورترین نقطه کشــور هست، بتواند 
بــا موبایلــش ارتبــاط برقــرار کنــد و با یــک تبادل 
اطاعات و با معرفی خود بتواند احراز هویتش را 
انجــام داده و بعد از آن، اطاعات فرم گزارشــات 

خود را ارسال کند.
 همچنیــن مــاژول تــاالر گفتگــو را راه انــدازی 
خواهیم کرد. بحث صدور شناســنامه فنی ملکی 
ســاختمان در حــال حاضــر تنهــا در چند اســتان 
انجام می شود و خیلی استان ها انجام نمی دهند.

  بایــد تاکیــد کنــم که مــا بایــد از شــروع پروانه 
ســاختمان تا زمانــی که پایان کار صادر می شــود، 
الکترونیکــی و یکپارچه کنیم. در حــال حاضر، ما 
اگر مرور کنیم کــه چه کار هایی انجام می دهیم تا 
پروانه ساختمان صادر شود. ابتدا نقشه ها را پیاده 
می کنیم. ســپس نقشــه ســازه، نقشــه معماری و 
نقشه های تاسیســات را تهیه می کنیم و براساس 
آن نقشــه ها، در طول این دوره ساخت ۵ گزارش 

نظارتی انجام می دهیم.
  گزارشــات نظارتــی نشــان می دهد کــه کار ها 
خوب پیش رفته است یا نه؟ و اگر اشکاالتی وجود 
دارد، در گزارشات است. تخلفاتی هم اگر هست، 
در آن گزارشــات وجود دارد. بعد متراژ ساختمان 
انجــام می شــود و مــا همــه فرآیند هــا را انجــام 
می دهیم. اگر همه این کار ها را الکترونیکی بکنیم؛ 
آخر سر یک خروجی می ماند و آن شناسنامه فنی 

ملکی است. اگر ما یک گواهینامه فنی ساختمان 
بدهیم، شــرایط ساختمان ها با هم قابل مقایسه 
می شــود. یعنی، با ارائه گواهی این ساختمان ها، 

کیفیت ساختمان ها قابل مشاهده می شود.
  تــا آنجــا که مــن اطــاع دارم، آن گواهی فنی 
ساختمان که بعضا صادر می شود، هیچ ارتباطی 
بــا آن فرآیند ســاخت یک یا دوســاله ســاختمان 
نــدارد، یعنی این اطاعات مرتبــط و به روی هم 
انباشــته نمی شــود. اطاعات نسبت به هم قطع 
و به صورت ســنتی انجام می شــود. اگر ما بتوانیم 
نقشه ها، گزارشات ادواری و تمام اطاعات فرآیند 
ســاخت و ســاز را الکترونیکی بکنیم، آخر سر یک 
چک لیســت می گذاریم و خیال مان راحت است 
کــه ایــن چــک لیســت، پایــه و اســاس تمــام این 
اطاعــات را دارد؛ وگرنــه باید برویم و ســاختمان 
ساخته شده را دوباره بازرسی فنی کنیم تا بتوانیم 
گواهــی فنی صــادر کنیم. دلیلی نــدارد وقتی من 
در طی دوســال فرآیند ساخت مرحله به مرحله 
اطاعــات را جمــع آوری می کنــم، در انتهــا بایــد 

بتوانم این گواهی فنی را صادر کنم.
   تهیــه و تدویــن ایــن فرآینــد را هیچکــدام از 
اســتان ها نمی تواننــد انجــام بدهند جز ســازمان 

مرکزی؟
  نه اتفاقا، همه فرآیندهایشان را ما می خواهیم 

استانی باشد و گواهی فنی را همان سازمان استان 
صــادر کند، ولی سیســتم انجــام می دهــد و یک 
نسخه به مرکز می آید، یعنی بافاصله که گواهی 
نامه فنی که صادر شد، یک نسخه آن میاد اینجا.

 مــاژول بعــدی، ماژول گزارش ســازی اســت. 
االن اگر رئیس ســازمان بخواهد گزارش تهیه کند 
و از IT بپرســد کــه از اول ســال تاکنــون چه تعداد 
پروانــه صــادر شــده و چه تعــداد بــرای آنها ناظر 
تعیین شــده اســت، معلوم نیســت که ایــن آمار 
چه زمانی به دســت رئیس سازمان می رسد، ولی 
وقتی این ها سیستماتیک بشود، سیستم می گوید 
تاکنون به عنوان مثال ۱۰۰ مورد بوده و امروز شده 
۱۰۱ مــورد، فردا ۱۰2 مورد، پس فردا ۱۰۳ مورد. در 
ایــن وضعیت رئیس ســازمان هــر لحظه آخرین 
اطاعات را از سیستمش دارد که چه تعداد پروانه 
صادر شــده؟ چه متراژی تا حاال کار شــده؟ چقدر 
اشتغالزایی شده است؟ و امثالهم؛ همه این ها را 

می تواند استخراج کند.
  اخیرا من رفتم آمار پروانه های ساختمانی را 
از مرکــز آمار )چون قبا اونجا بودم و می دانســتم 

این اطاعات آنجا جمع و جور می کنند(، گرفتم.
  آمــار پروانه هــای صــادره از ســال ۶۹ تــا ۹۸ را 
گرفتم. مثا در ســال ۶۹ کل پروانه های صادر شده 
کشور غیر از تهران ۱۰۳ هزار و 5۱ پروانه بوده است. 
در ســال ۹۸ در تهران ۹۰5۳ پروانه و در کل کشــور 

تعداد ۱5۰ هزار و 55۸ پروانه صادر شده است.
  مــن اگــر سیســتم داشــتم، دیگر نیــازی نبود 
مراجعه کنم به مرکز آمار و اگر سیستم داشتم با 
توجه به اینکه ۹ ماه از سال گذشته من با این آمار 
۹ ماهه می توانســتم تصمیم درست  تری بگیرم، 
ولی ندارم و باید صبر کنم سال تمام و آمار جمع 
بشــود تا بتوانم تصمیم درســتی بگیــرم، ولی اگر 
سیســتم داشته باشم، در خود ســازمان می توانم 
ایــن آمــار را بــه روز از سیســتم بگیریــم و این می 
توانــد قدرت انتقال اطاعات و مفاهیم ســازمان 
نظــام مهندســی از رئیــس و مدیران ســازمان به 

مقامــات باالتر را چندیــن برابر کند. نــه تنها آمار 
پروانه ها بلکــه متراژ های آنها را هم می توانیم به 
روز بدهیم و ما در این بحث گزارشات می توانیم 

انواع گزارشات را استخراج کنیم.
  ببینید االن شــما می خواهید آمار از اســتان ها 
بگیرید. اگر روابط عمومی آماری نیاز داشته باشد 
و شــما بعد از درخواســت، خوب پیگیــری کنید و 
اســتان ها هم خــوب همکاری کننــد؛ حداقل یک 
ماه طول می کشــد تا این آمار به دست شما برسد 
در صورتی که  اگر اطاعات یکپارچه و الکترونیکی 
باشد، آن وقت یک داشبورد به شما داده می شود 
و شما با زدن یک دکمه، به لحظه می توانید آمار 

مورد نیازتان را از سیستم بگیرید.
  نکتــه بعــدی در گــزارش گیــری، مربــوط به 
مالکیــن اســت. همــه مالکیــن، ســازمان نظــام 
مهندسی را از زاویه اینکه فقط یک پولی می گیرد 
تا گزارش بدهد، می بینند. از نظر آن ها، سازمان 
کاری نمی کنــد و اعتمــادی نســبت بــه ســازمان 
ندارنــد و خیلــی بدبیــن انــد، ولی اگر سیســتمی 
داشــته باشــیم که شــما به مالکین هم اطاعات 
بدهید. یکی شناســنامه ملک مالــک هزینش را 
می دهــد و گواهینامــه فنی ملکــش را می گیرد و 
این برایش یک امتیاز اســت. کســی که خوب کار 
می کنــد، امتیاز خوب و برای کســی کــه خوب کار 
نمی کنــد، امتیــاز بد می گیــرد. در ایــن وضعیت 
قیمت گذاری ساختمان هم منطقی تر می شود، 
یعنی معیاری برای قیمت ساختمان ها براساس 
و بر مبنای اطاعات مندرج در شناسنامه و ارزش 

فنی می شود.
  بنابرایــن در مــاژول گزارش گیری، گزارشــات 
متعــدد برای مدیران در ســطوح مختلف مرکز و 
روسای اســتان ها و امثالهم ارائه می کند به طوری 
کــه با اســتفاده از ایــن آمار در جلســات بــا وزارت 
کل  ادارات  شــهرداری ها،  و  وشهرســازی  راه 
راه وشهرســازی اســتان ها و امثالهــم می تواننــد 
امورات شــان را پیــش ببرنــد. مــا بایــد معاونــت 
مســکن وزارت راه و شهرســازی یعنی آقای دکتر 
محمــودزاده را تغذیــه آمــاری اطاعاتــی کنیــم. 
وقتی سیســتم راه بیفتد، یک داشــبورد هم برای 
آقای محمود زاده تخصیص می دهیم تا ایشــان 
هــم بتواننــد از آمــار و اطاعــات سیســتم، بهــره 

مدیریتی خودشان را داشته باشند.
 ماژول دیگر، ماژول نشــریات و اطاع رســانی 
اســت کــه روابــط عمومــی می توانــد توســط آن 
نشریات متعدد الکترونیکی را تولید و منتشر کند.

 ما در این ســامانه به دنبال این هدف هستیم 
کــه ایــن دیتابیــس مرتب در حــال افزایــش و به 
هنگام شدن باشد. به عنوان مثال، در سال جاری 
۱۰۰ هــزار پروانه صادر شــده و هر پروانه ای فرض 
کنیــم پنــج مالک داشــته باشــد که این می شــود 
۵۰۰ هــزار مالک و ۵۵۰ هــزار اعضا داریم، یعنی 
بیــش از یک میلیون رکورد و ســال بعــد ۱۰۰ هزار 
پروانــه کــه داریــم، یــک ۵۰۰ هزارتایــی بــه ایــن 
دیتابیس اضافه می شــود. به عبارت دیگرۀ بعد 
از 7-۸ سال تبدیل به غول اطاعاتی می شود که 
دیتابیسی از فعاالن اقتصادی را در خود جا داده 
و خود این دیتابیس، ارزش بســیار زیادی دارد که 
دیتابیسی هســت که مرتب در حال افزایش و به 

هنگام شدن است.
ســامانه  ایــن  بــر  سیســتم   ۳۰ بــر  قریــب    
ســوارخواهد شــد و ایــن سیســتم بــه شــکل اپــن 
طراحی شــده اســت. طــوری کــه این امــکان هم 
هســت برای مثال شما یک تفاهم نامه با شرکت 
گاز منعقد می کنید، یک سیستم برای گاز طراحی 
و بر روی آن اضافه می کنید و همین طور می شود 
سیستم ها توسعه پیدا کند؛ مثل ابر های مختلف 

که بیایند از یک دیتابیسی اطاعات بگیرند.
ســامانه  ایــن  در  را  پاســخگویی  نظــام  آیــا     

دیده اید؟
 نظــام پاســخگویی مثــل بقیــه سیســتم ها 

ما قصد داریم صندوق مشــترک را تبدیل به یک شرکت 
تعاونی سهامی عام با عضویت سازمان نظام مهندسی کشور 
به عالوه ۳۱ سازمان اســتانی کنیم. اگر موفق به این کار 
شویم، آن وقت صندوق تبدیل به یک شرکت با شخصیت 

حقوقی می شود. خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



ایــن  بــر  و  نوشــته  عمومــی  روابــط  توســط 
پایــه  واقــع،  در  مــا  می شــود.  ســوار  ســامانه 
فعالیت هــای الکترونیکــی ســازمان را آمــاده 
می کنیــم و ســازمان و مدیریت هــای مرتبــط، 
سیستم هایشان را بر این سامانه سوار می کنند. 
شــما مــی توانید سیســتم نظــام پیشــنهادات، 
نظــام پاســگویی و یــا هر سیســتمی را کــه ابزار 
کارتان اســت، بنویسید و بیاورید و روی سامانه 

سوار کنید.
  خدمات رفاهی رو چطور؟ 

دارد.  را  خــودش  روش  رفاهــی،  خدمــات   
ســازمان هایی کــه مــا بــا آن هــا ســر و کار داریــم، 
یکــی از کار هایــی کــه انشــااهلل انجام خواهد شــد، 
این اســت کــه دیتابیس هــای مــا، دیتابیس هایی 
باشــد کــه بتوانیم روی آن قســم بخوریــم، یعنی 
دیتابیس های راســتی آزمایی شــده باشــند. برای 
ایــن کار باید اطاعاتمان را با ســازمان هایی که با 

آن ها سرو کار داریم، تبادل کنیم.
 اول - ثبــت احــوال: اطاعات مــان را با ثبت 
احــوال تبادل می کنیم به منظور اطمینان از دیتا 
اینتری و ورود اطاعات دقیق افراد. ما این لینک 
را بــا ثبــت احوال برقــرار می کنیم کــه تمام ۵۵۰ 
هزار اعضا و همه مالکین اطاعات شان به ثبت 
احــوال ارســال و چک بشــود و اگر خطایــی دارد، 
خطــا اصاح شــود و ایــن اصــاح، خیلی مهمی 

است.
  چند ســاله ما با یک آســیب و یــک پدیده ای 
مواجــه ایــم، مهندس هایــی کــه به رحمــت خدا 
رفته اند و مهرشــان پیش خانواده هایشان است و 

می آیند مهر می زنند.
 بله، می خواستم اشاره کنم، ما وقتی اطاعات 
را به ثبت احوال می فرستیم، ثبت احوال می گوید 
این اطاعات درســته، ولی این آقا فوت شده یا از 
کشــور خارج شده و یا شناسنامه شان سال هاست 
باطل شــده و بافاصله این ها را از سیستم حذف 
می کنــد و دیگــر بــه این فــرد، کار تخصیــص پیدا 
نمی کند،گزارش های بی خــود نمی دهد و جلوی 

سوءاستفاده ها گرفته می شود.
 دوم - وزارت آمــوزش عالــی و ســازمان فنــی 
حرفــه ای: اینجا چــرا؟ اینجا خطــای عمد خیلی 
زیاد است. در اطاعات هویتی خطای عمد خیلی 
کــم اســت، ولــی در اطاعات تحصیلــی، خطای 
عمــد خیلــی زیاد اســت. وقایــع اش را هــم دیده 
ایم تا ســطوح وزیــر هم جعل مــدرک تحصیلی 
کشــیده شــده اســت. خیلی فرق می کنــد که من 
یک فوق دیپلم در نظام مهندســی باشــم یا یک 
فوق لیســانس. خوب مدرک فوق لیســانس من 
را چطــوری می خواهیــد چک بکنیــد؟ حاال وقتی 
وزارت علوم و آموزش عالی یک بانک اطاعاتی 
مدارک صحیح دارند، من این مدارک تحصیلی 
را به آنجا می فرســتم تــا آنها چک کنند و برای ما 
برگرداننــد و وقتــی برگشــت، تمام مــدارک فاقد 
اعتبــار را کنــار می گــذارم. حاال ممکن اســت این 
فاقد اعتبار به دلیل جعل یا امثالهم باشد. به هر 
دلیل که باشــد، باید کنار گذاشــته بشود، بنابراین 
باز یک تصفیه در بانک اطاعاتی سازمان انجام 

می شود.
امــاک: در مــدارک  و  اســناد  ثبــت   ســوم - 
کاداســتری خیلــی جعل کم شــده اســت ولی باز 
وجــود دارد. مــن اطاعــات مالکیــن و اطاعــات 
اســنادی را بــه ثبــت اســناد و امــاک می فرســتم 
و ثبــت اســناد چــک می کنــد و نتیجــه را بــه مــن 
برمی گرداند و بعد ما اصاحش می کنیم و موارد 
ناقصــی را بــه مالــک برمی گردانیم که بــرود رفع 
نقص کند و یا اینکه اقدامات الزم را برایش انجام 

می دهیم.
 چهارم – اداره پســت: ارسال مراسات برخی 
از مدارک مالکین توســط پســت انجام می شــود. 
مــن آدرس مالــک را از کجا گیر بیــاورم. من اگر با 
پســت که اطاعــات قــوی از آدرس مالکین دارد، 

ارتبــاط برقــرار کنــم، اطاعــات مالکیــن، اعضا و 
امثالهم می فرســتم و آخریــن آدرس آن هــا را از 

اداره پست می گیرم.
 پنجــم – مخاربــرات: اداره مخابرات االن یک 
سیســتم دارد بــه نام شــاهکار که آخرین شــماره 
تلفــن هر کــدام از ما در آن اســت. خــوب اگر یک 
کسی به من اطاعات موبایلش را ناقص، اشتباه 
و یا عمدا غلط داد، من اطاعاتش را می فرســتم 
شــاهکار و آخریــن شــماره موبایــل او را می گیرم. 
برای احراز هویت، آخرین شــماره یکی از بهترین 

راه هاست.
 ششم – تامین اجتماعی: برای استعام های 

بیمه.
شــهرداری ها  شــهرداری ها:  بــا   – هفتــم   
همــه  مــا  چــون  می کنــد،  فــرق  وضعیت شــان 
معمــوال  و  نیســتند  الکترونیکــی  شــهرهایمان، 
شــهرداری شــهر های بزرگ، الکترونیکی شــدند. 
شــهر های کوچــک داریــم کــه هنوز سیستم شــان 
دســتی اســت. حــاال بــرای آنهــا بایــد راهکارهای 

خودش را پیدا کنیم.
شــهرداری ها  از  زیــادی  بخش هــای  بــا  مــا    
می توانیــم تبــادل الکترونیکی کنیم که بســترش 
االن در شــهرداری ها بــه دلیــل وجــود ایــن دفاتر 
نیســت.  فراهــم  شــهر  الکترونیکــی  خدمــات 

شــهرداری ها بایــد در یــک گام، این هــا را جمع و 
سیســتم را الکترونیکی کنند تا بتوانیم این تبادل 
الکترونیکی را داشته باشــیم. همین االن ناظران 
ما را اجبار می کنند که ریپورت و گزارش هر مرحله 
ساخت را باید شخصا ببرند و تحویل بدهند. این، 
بــرای این اســت که سیســتم ندارند. اگر سیســتم 
احــراز هویــت و امثالهــم به صــورت الکترونیکی 
داشته باشند، دیگر نیازی نیست ناظر ما  به اونجا 
برود. ناظر ما می تواند گزارش هایش را کپی پیس 
کند و از طریق سیستم با همان موبایلش بفرستد 
برود؛ همان کاری که ما انشااهلل می خواهیم انجام 

بدهیم.
  ما اقدامات این کار را  انجام دادیم و مهندس 
خرم در تاریخ بیستم آبان ماه امسال،  نامه آن را 
نوشت و به گروه تعامل پذیری دولت الکترونیک 
فرستاد. خوشــبختانه ســازمان فناوری اطاعات 
ایــران  این موضوع را تصویب و به ســازمان نظام 
اعــام کــرده اســت امــکان تبــادل اطاعــات در 
ســامانه الکترونیک برای آن سازمان فراهم شده 

است.
  بعد از اینکه سیستم هایمان در شش ماه آینده 
الکترونیکی شد، دیگر همه دیتابیس هایمان را بر 
این اساس باید اصاح کنیم. من به این گروه آقای 
جی افرام که زحمت کشیده بودند، این دیتابیس 
را درســت کــرده بودنــد - گروه توســعه نــرم افزار 
آذربایجان شــرقی- گفتم شــما ایــن دیتابیس را 
جمع کردید، چه طوری می فهمید این دیتابیس 
درست است یا نه؟ گفتند می خواهیم یک مرحله 
برگردانیم به خود ناظران و آنها اصاحات را روی 
آن انجام بدهند و برگردانند. گفتم آن روز اول هم 
که آنها انجــام داده بودند، دیگر وقتی آنها انجام 
دادنــد، دیگــر دوبــاره برگردانند، تضمینــی برای 

اصاح دقیق نمی شود.
  جناب مهندس، براســاس موارد و آیتم هایی 
که برای الکترونیکی شدن سازمان ها و دستگاه های 
که با نظام مهندسی ارتباط داشته باشند، مهمترین 

آن تســریع در فرآیند صدور پروانه پایان کار خواهد 
بود؟

 بلــه، بــه طــور عجیبــی در ســرعت عملیــات 
تاثیر خواهد داشت. در جمع بندی به این نتیجه 
می رســیم کــه روان شــدن و تســریع در فرآینــد 
عملیــات، مــردم را در ســرمایه گــذاری در بخش 

مسکن تشویق خواهد کرد.
 مــن فقــط آخریــن نکتــه ام، همــون طرحــی 
اســت که گفتم آن نقشــه راهی اســت که انشــاهلل 
طــرح تحقیقاتــی اش در آمــد، بــه عنــوان محور 
فعالیت های صندوق به تصویب مراجع مربوطه 

صندوق خواهیم رساند.
  لطفا بفرماییــد کدام برنامه ها جــزو اولویت 
اولویت هــای  جــزو  برنامه هــا  کــدام  و  نخســت 
دوم و ســوم صنــدوق مشــترک قــرار دارد. البته در 
صحبت هایتــان اشــاره کردید ولی می خواســتم 
دقیق تــر بدانم، بــا اقداماتی که آغــاز کردید، تا چه 

زمانی باید منتظر تحول در صندوق باشیم؟ 
 طرح ها را که توضیح دادم. در شش ماهه دوم  
ســال آینده خروجی های سامانه یکی یکی بیرون 
مــی آید و ظرف مــدت کوتاهی همــه خروجی ها 

مشخص خواهد شد.
    در مــورد ســاخت پروژه شــهرک غــرب باید 
عــرض کنــم ایــن پــروژه، پــروژه ای طوالنی مدت 

است و با اهدافی که آقای مهندس خرم گذاشتند 
که اهداف خیلی بلندی است؛ یک پروژ ه ای است 
که خوش بینانه اش پنج ســاله و متوسط ده سال 

طول می کشد.
 در مــورد محور هــای کاری صندوق مشــترک 
هــم ما ظرف یک تــا دو ماه آینده طــرح به اتمام 
می رســد و ارائــه می دهیــم. در ارتبــاط بــا ثبــت 
شــرکت ظرف  ماه آینده انشــااهلل بتوانیم به ثبت 
برســانیم و بعد از آن دست مان برای فعالیت ها 

باز می شود.
  جناب مهندس حاجعلی فرد برای سال های 
دوم و ســوم فعالیــت در صنــدوق مشــترک چــه 

برنامه هایی در دستور کار دارید؟   
 ما اگر موفق شــویم انشااهلل این صندوق را به 
صورت یک شــرکت تعاونی سهامی عام به ثبت 
برســانیم، همان طور که عرض کردم، به ســمت 
هلدینگ شــدن خواهیم رفت. با این کار، ساختار 
تشــکیاتی مناســب تر می شــود ولــی در کنارش، 
فعالیت هایی می شود کرد که بتوانیم مثا شرکتی 

تشکیل دهیم که کار های اعتباری انجام بدهد.
  خــوب، بــرای تشــکیل یک شــرکت کارگزاری 
خیلی ســاده است. فقط کافی اســت برویم برای 
آن شــرکت یــک مجــوز از بانک مرکــزی و بورس 
بگیریــم و یک فرآیند اعتباری راه بیندازیم. زمان 
هــم نمی خواهــد، چون ســاخت و بنــا و امثالهم 
ندارد. خیلی سریع می توانیم یک شرکت اعتباری 
راه بیندازیم و بعد شروع به فعالیت کردن کنیم. 
زود هم به نتیجه می رسد. اینها کاری است که االن 
نمی توانیم انجام بدهیم. اگر من می توانستم این 
کار را انجــام بدهم، تا حاال شــرکت کارگــزاری راه 
افتــاده بــود و کلی هم کار کرده بــود، ولی من االن 

نمی توانم آن را  تاسیس کنم.
   جناب مهندس، حال اگر بخواهید به عملکرد 
گذشته صندوق مشــترک نمره بدهید، چه نمر ه ای 

می دهید؟
 گذشته ها را که من بلد نیستم نمره بدهم. من 

اصا نمی توانم نمره بدهم. آقای مطهری حرف 
خوبــی می زند. می گوید هر کســی را باید ببرید تو 
ظرف زمان خودش. من برای اینکه بتوانم خوب 
نمــره بدهــم، بایــد بروم مثــا ظرف زمــان آقای 
مهندس ترکان و در مورد مدیر صندوق آن زمان 
نمره بدهــم ولی چون نمی توانم بــروم تو ظرف 
آن زمان، پس بنابراین نمی توانم نمره بدهم، اما 

برای خودم از بیست، نمره دو را می دهم.
  در پایان اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید؟

 امیــدوارم این کار هــا را بتوانیم انجام بدهیم. 
اینکه من هیــچ وقت تمایل به مصاحبــه ندارم، 
به این دلیل اســت که می خواهم یــک کاری را به 
انجام برســانم و بعــد بگــذارم روی زمین بگویم 
این کار انجام شــده است. اینکه بنشینیم در مورد 
آینــده صحبت کنیــم و بگوییــم می خواهیم این 
کار را بکنیــم، من خودم نمی پســندم و تا حاال در 
کارهایم این طوری پیش نرفتم. حاال شــما اصرار 

داشتید، یک بخشی از موارد را عرض کردم.
 بــه هر حــال، امیــدوارم این کار ها کــه گفتیم، 
انجــام دهیم و بتوانیم یــک گام مثبتی برداریم و 
ســازمان را از بن بست اطاعاتی و مالی که وجود 

دارد، خارج کنیم.
 بــه نظــر مــن، ســازمان االن بــا دو بــن بســت 
اساسی مواجه شــده که مهم تر از همه، بن بست 
اطاعاتی و دوم بن بســت مالی اســت. بن بست 
مالی نه به معنای اینکه پول ندارد. نه، پول دارد، 
ولــی پولــی کــه شــما نتوانیــد در فرآینــد کار از آن 

استفاده کنید، معنا ندارد.
 ما همش می گوییم فان استان فان میلیارد 
تومــان پول دارد که دارد، این چــه فاید ه ای دارد؟ 
پول زمانی فایده دارد که تبدیل به ســرمایه شود، 
چون فرآینــد تبدیل پول به ســرمایه، یک فرآیند 
طوالنی است. وقتی پولی نتواند تبدیل به سرمایه 

شود، هیچ خاصیتی ندارد.
 پــول را یا در متکا می گذارند و یا در بانک. پول 
وقتــی وارد فرآینــد تولید و ســرمایه گذاری شــود، 
اشــتغال ایجــاد می کنــد. این، در حالی اســت که 
شــما وقتی پول را در بانک می گذارید، هیچ کدام 
از این ها انجام نمی شود، اشتغال ایجاد نمی کند 

و فقط حساب بانکی باال می رود.
 برهمین اســاس، مــا باید این دو بن بســت را 
از بین ببریــم. درباره بن بســت اطاعاتی همین 
بس که به عنوان مثال، من االن که اینجا نشستم 
بایــد بدانــم مهنــدس مــن در علــی گــودرز، چه 
ســاختمانی و با چه مشــخصاتی و در کدام نقطه 
جغرافیایــی کار براش ایجاد شــده اســت. اگر این 
کار بشــود، می توانیم بگوییم سازمان از بن بست 

اطاعاتی و بن بست مالی خارج شده اند.
 خــدا کند ما بتوانیم این کار هــا را انجام دهیم 
و ســازمان را از بن بســت مالی و اطاعاتی خارج 
کنیم. به نظر من، این بن بســت، بن بستی است  
کــه ســازمان در ســال های گذشــته با آن دســت و 
پنجــه نرم کرده و هیچ موقعی هم نتوانســته این 
مشــکات را برطــرف کنــد، یعنــی نتوانســته انــد 
پول هایشــان را تبدیــل به ســرمایه های اقتصادی 

کنند و منابع اطاعاتی شان را به روز نمایند.
اعضــای  ســازمان،  رئیــس  امیــدوارم  مــن    
شــورای مرکزی و روسای سازمان استان ها در این 
موضــوع به ما کمک کنند. کمــک کنند تا بتوانیم 
این کار را ســریع تر انجــام دهیم. من همه برنامه 
ریزی هایمــان انجــام دادم کــه ایــن کار ســریع تر 
پیش بــرود. البته اگــر حمایت نکننــد، قطعا این 
کار بــه نتیجــه نخواهــد رســید. بنــده در انتهــای 
مصاحبــه از شــما می خواهــم پیغام مــرا به تک 
تــک اعضای شــورای مرکزی، روســای اســتان ها ، 
هیات عمومی ها، اعضای هیات مدیره ها و رئیس 
ســازمان برســانید که این ها نیاز بــه یک حمایت 
همــه جانبه، چه پشــتیبانی دســتورالعملی و چه 
دادن مجوز هــای الزم و حمایت های مالی دارد تا 

بتوانیم این کار ها را انجام بدهیم.

به نظر من، ســازمان االن با دو بن بســت اساسی مواجه 
شده که مهم تر از همه، بن بست اطالعاتی و دوم بن بست 
مالی است. بن بست مالی نه به معنای اینکه پول ندارد. نه، 
پول دارد، ولی پولی که شما نتوانید در فرآیند کار از آن 

خبــــــــــرنامهاستفاده کنید، معنا ندارد.
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



گفتگــوی  نقــل  و  حمــل  روز  مناســب  بــه 
متفاوتــی با دکتر مهــدی جمالی نژاد معاون 
عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی 
وزیر کشــور و رئیس ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری هــای کشــور و رئیــس شــورای عالی 
ترافیــک کشــور  داشــتیم. گفتگو با شــهردار 
پیشــین شــهرهای اصفهان و یــزد در فضایی 
صمیمانه و صریح انجام شــد. حال گفتگوی 

خبرنگار ما با او را بخوانید:

  جناب دکتــر جمالی نــژاد، به مناســبت روز 
حــوزه  نســخه های  چــرا  بفرمائیــد  نقــل  و  حمــل 
ترافیــک  از جملــه طرح هایــی مثل طــرح کاهش 
آلودگی هوا یا طرح زوج و فرد خودروها  تا به امروز 

نتوانسته به حل معضل ترافیک کمک کند؟
 امروزه ترافیک در بســیاري از کان شــهرهاي 
کشــور به بزرگترین معضل شــهر نشــیني تبدیل 
شده است. در آسیب شناسي معضل ترافیک که 
منشــا خیلي از مشکات امروز شــهرها محسوب 
مــي شــود، بــه مــواردي بر مــي خوریم که نشــان 
مي دهد ریشــه هاي حل ترافیک بســیار عمیق و 

گسترده است.
 در بررســی ریشــه هاي افزایــش حجم رفت و 
آمد مردم و وســائط نقلیه شان در شهرها به این 
نتیجــه می رســیم کــه رفــت  و آمدها در شــهرها 
اکثــرا براي مراجعــه به دفاتــر، بانک ها، مدارس 
و دانشــگاهها، ادارات گوناگــون، مراکــز خریــد و 
... صــورت مــي گیــرد کــه ایــن مراجعــات باعث 
حجــم فزاینــده ترافیــک در خیابان هــاي اصلــي 
و مرکزي شــهرها می شــود. در این راه بن بســت 
گونه معضل ترافیک توجه به ســه موضوع حائز 
اهمیــت اســت؛ برآیند ایــن اقدامات بــه صورت 
جامع، هماهنگ و متداوم منتج به رفع معضل 

ترافیک می شود.
و  الکترونیــک  خدمــات  ارائــه  اول  موضــوع   
توســعه آن در کان شهرهاســت تــا بــا ایــن مهم 
بخشی از ســفرهای روزانه شهروندان حذف شود. 
خدمــات الکترونیــک می تواند در ابعــاد گوناگون 
زندگي یک شــهروند ساکن شهرهاي بزرگ نقش 
ایفا مي کند و به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت 
فیزیکــی شــهروندان برای دسترســی بــه خدمات 
دولتــی و نهادهــای خصوصی نیســت. بــه عبارت 
دیگــر، ادارات دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی 

می شوند و از تردد خودروها کاسته خواهد شد.
ترافیــک  فرهنــگ  بهبــود  دوم،  موضــوع   
نقــل  و  از حمــل  اســتفاده  فرهنــگ  و گســترش 
همگانی و پاکروها در یک جامعه می تواند نقش 
بــه ســزایی در چگونگــی عملکــرد سیســتم کلی 
حمل و نقل شــهر داشــته باشــد. موضوع سوم و 
نهایــی نیــز انجــام مجموعــه اقدامــات در قالب 
مهندســی ترافیک شامل توسعه زیرساخت های 
حمــل و نقل عمومــی، افزایــش تعداد نــاوگان، 
ســاخت و توســعه راه هــای اســتاندارد، مدیریت 
پارکینگ هــای حاشــیه ای،  اجــرای همــه ابعــاد 
طــرح جامــع حمــل و نقــل شــهری، تقاطع های 
مناســب، چراغ قرمزهای منطقی، سیســتم های 
هوشــمند راهبری، توزیع مناسب تردد در معابر 
و ســایر اقداماتــی که می توانند منجــر به افزایش 
آرامــش رانندگان و کاهــش رانندگی های پرخطر 

شود.
    باتوجه به بحث داغ آلودگی هوا در روزهای 
اخیــر، لطفا از چالش هــا و راهکارهای رفع معضل 

ترافیــک بگویید و اینکه چطور مــی توان راهکاری 
عملی برای حل این معضل پیدا کرد؟

 در شــرایط حاضر، یعنــی اختاط دو معضل 
ترافیــک و شــیوع بیمــاری مهلــک کرونــا؛ پیــاده 
ســازی هر اقدام برنامــه محور ترافیکــی صرفاً با 
عامــل حمــل و نقل عمومی میســر اســت که در 
شــرایط فعلی، تضمیــن موفقیــت آن برنامه، با 
شــاخص ضمانــت ســامت شــهروندان، مواجه 
اســت کــه یافتن حــد اعتــدال به مفهــوم کاهش 
حجــم تــردد و افزایــش ســامت مــردم، تنهــا با 
اقدامــات توأم حــوزه فرهنگ ترافیــک و فرهنگ 
بهداشــتی در چارچوب دو اقدام محوری شــامل 
رعایــت پروتکل های مصوب ســتاد ملــی مبارزه 
بــا بیمــاری کرونا در حــوزه حمل و نقــل عمومی 
و توزیــع حجــم تردد در ســاعات از ایــام بوده که 
این مهم منوط به پذیرش جامعه کســب و کار و 

فرهنگ اشتغال است.
 بــا توجــه بــه ظرفیــت نــاوگان حمــل و نقــل 
مســافر،  تقاضــای  کاهــش  ســبب  بــه  عمومــی 
ضمانــت مدیریــت ســامانه های حمــل و نقــل 
درون شــهری به رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
امری دســت یافتنی اســت؛ اگر عمــوم مردم نیز 
در اســتفاده از نــاوگان موجود، نســبت به رعایت 

پروتکل های بهداشــتی در زمینه بهداشت فردی 
مبادرت کنند.

  آیا استفاده از متخصصان امر یا همفکر و هم 
رای شدن نهادهایی چون شهرداری و شورای شهر 

می تواند کمک کننده باشد؟
و  همدلــی  بــه  نیــاز  ترافیــک  مشــکل  حــل   
همــکاری میــان بخشــی دارد. هــم فکــری و هم 
افزایی کلیه عوامل دست اندرکار حوزه مدیریت 
ترافیــک شــهری، امــری ضــروری اســت. باید از 
تک تــک ظرفیت ها در این حوزه اســتفاده کرد و 
حل مشــکات حوزه حمل و نقــل نیاز به یک کار 
تیمــی دارد و منــوط به بکارگیری اســتراتژی های 
همــه جانبه و با همراهی کارشناســان رشــته های 
حقوق دانــان،  روانپزشــکان،  ماننــد  تخصصــی 
مهندســان راه و شهرسازی و متخصصین نیروی 
راهنمایی و رانندگی خواهد بود و پشتوانه جمیع 
ایــن اقدامــات مبتنی بر برنامه ریــزی و مدیریت 
واحد، مشــروط به تأمین منابع مالی پیاده سازی 
و اجرا تا دســتیابی به اهداف حوزه ترافیک یعنی 

ایجاد رفاه و آسایش در شهروندان، است.
 همچنین نظر به اینکه شورای شهر از پشتوانه 
مردمی برخوردار بوده و شــهرداری نیز یک نهاد 
عمومــی غیردولتــی کــه با هــدف ارائــه خدمات 

مطلــوب در حوزه هــای مختلــف بــه شــهروندان 
ایجاد شــده اســت، لذا تاش و هماهنگی این دو 
نهــاد برای تامین مالــی پروژه هــا، ارتقاء فرهنگ 
مدیریــت  زیرســاختها،  توســعه  شــهروندی، 
مراکــز  ســاز  و  ســاخت  بــر  نظــارت  کاربری هــا، 
پرجمعیــت و ... مــی توانــد اقدامــی مؤثــر تلقی 

شود.
    شــورای عالــی ترافیــک برای حــل معضل 

آلودگی چه برنامه هایی در دستور کار دارد؟
 شــورای عالــی هماهنگــی ترافیک شــهرهای 
کشــور،  وزارت  جملــه  از  آن  اعضــای  و  کشــور 
ســازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، نیروی انتظامی و شــهرداری ها، سعی 
اطاعــات   جمــع آوری   و  تهیــه   ضمــن  تــا  دارد 
بــرای  بخــش  حمــل  و نقــل  و ترافیــک  در  الزم  
ســطح  ملــی شــامل طرح هــا، لوایــح ، مصوبــات  
الزم   هماهنگی هــای   آیین نامه های مربوطــه،  و 
بیــن  حوزه های مختلــف حمل  و نقــل  و ترافیک  
را انجــام داده و برحســن  اجرای  آنهــا به صورت 

کان نظارت کند.
 عملکرد و اقدامات شاخص :

# ارائه لوایح مهم و اساسي در حوزه مدیریت 
شهري :

• قانون ساماندهي مديريت پسماند عادي با 
اولویت مشارکت بخش خصوصي

• اليحــه درآمــد پايدار و هزينه شــهرداري ها و 
دهیاري ها پس از ۳7 سال

• اليحــه اصــاح و الحــاق مــوادي بــه مــاده 
واحــده قانون تأســیس دهیاري هــاي خودکفا در 

روستاهاي کشور
• اليحــه اصــاح قانــون اداری و اســتخدامی 

کارکنان شهرداری های سراسر کشور
• اليحه قانون تشــكيات، وظايف و انتخابات 

شوراهاي اسامي و انتخابات شهرداران
• تهيــه و اصــاح اليحــه مديريــت شــهري بر 
اســاس بررســي تطبیقــي بــا طــرح مطروحــه در 
مجلس با عنوان »قانون جامع مدیریت شهري«
• اليحه مديريت يكپارچه ايمني شهر و روستا

• اليحــه اصاح ماده ۱۰۰ قانون شــهرداري ها 
)الیحه بسیار مهم در حوزه ساخت و ساز(

   بــراي حمایــت از بخش هایــي مثــل نظــام 
مهندســي هــم برنامــه اي در دســتور کار دارید؛ در 

واقع به منظور توانمندسازي چه خواهید کرد؟
از نظــام  بایــد  از حمایت هایــي کــه   بخشــي 
مهندسي به عنوان یك تشکل حرفه اي و صنفي 
انجام شود، در حوزه پشتیباني هاي حقوقي است 
کــه این مهم از طریق اصــاح قوانین و مصوبات 
اصــاح  ایــن خصــوص  در  گیــرد.  مــي  صــورت 
مــاده صــد قانون شــهرداري بــه ایــن حمایت ها 
مي پــردازد. همچنیــن طرح اصــاح قانون نظام 
مهندســي و کنتــرل ســاختمان  که در دســتور کار 
مجلــس شــوراي اســامي قــراردارد، مــي توانــد 
جنبه هــاي حمایــت حقوقــي و قانونــي از نظــام 

مهندسي را تقویت کند.
   در حــال حاضر چرا صدور پایان کار توســط 
شــهرداري بــدون درنظر گرفتن صدور شناســنامه 

فني و ملکي صورت می گیرد ؟
و  فنــی  شناســنامه  صادرکننــده   مرجــع   
ملکی ســاختمان ســازمان های نظام مهندســی 
ســاختمان در اســتان ها هســتند. این ســازمان ها 
وظیفه دارند تا به درخواست مجریان پروژه های 

 تقویت جنبه هاي حمایت حقوقي و قانوني
 از نظام مهندسي با اصالح قانون 

پیگیری مطالبات مهندسان در گفتگو با دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور

طــرح اصالح قانون نظام مهندســي و كنترل ســاختمان  كه 
در دســتور كار مجلس شوراي اســالمي قراردارد، مي تواند 
جنبه هاي حمایت حقوقي و قانوني از نظام مهندسي را تقویت 

كند.

متاسفانه ساختمان سازی که هم اکنون در شهرهاي كشور اتفاق 
می  افتد، با ساختمان سازی که منطبق با اصول فنی و مقررات 

ملي ساختمان باشد فاصله زیادی دارد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
1 3 9 9
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ســاختمانی برای صدور شناســنامه فنی و ملکی 
رســیدگی کرده و پــس از ثبت مشــخصات ملک 
توســط  کــه  خامــی   شناســنامه های  در  مربوطــه 
وزارت مســکن و شهرســازی در اختیار آن ها قرار 

داده شده، آن را صادر کنند.
و  فنــي  شناســنامه  صــدور  حاضــر  حــال  در   
ملکي با ابهامات حقوقي و اجرایي مواجه است. 
بــه عنــوان مثــال، در ســنوات گذشــته بــه علــت 
ابهــام در خصــوص مهنــدس مجری و شــکایت 
بــه دیــوان عدالــت اداری تهیــه شناســنامه فنــی 
ملکــی ســاختمان به مشــکل خورد و صــدور این 
شناســنامه با توجــه به رای دیــوان عدالت اداری 
جزو الزامــات صدور پروانه قــرار نگرفت. یکی از 
اســتدالل های شعب دیوان عدالت اداری در این 
خصوص این بود که نمی توان مالک را ملزم کرد 

حتما با یک مهندس کار اجرا شود.
 در بحــث شناســنامه فنــی ملکی ســاختمان 
رکــن اصلــی چــه در شــهرداری و چــه در نظــام 
مهندسی، مهندس مجری است که باید تعهد و 
اخاق را ســرلوحه کارش قرار دهد. در سال های 
گذشــته در بســیاری از شــهر ها شناســنامه فنــی 
ملکــی صــادر می شــد، ولــی آیا ایــن شناســنامه 
همان چیزی اســت که قانون گــذار تعریف کرده 

است.
 در حــال حاضــر در شــهر تهــران و برخــي از 
کانشــهرهاي کشــور بــا تعامــل مثبت و ســازنده 
فیمابیــن مجموعــه مدیریت شــهري و ســازمان 
نظام مهندســي ســاختمان بــراي رفــع ابهامات 
اجرایي توافقات خوبي حاصل شــده است. براي 
رفع مشــکل مجري ســاختمان، شــهرداري ها به 
مهندس ناظران برای شروع عملیات ساختمان 
کــه  می خواهنــد  مالــک  از  و  داده  شــروع  برگــه 
کنــد.  معرفــی  را  ســاختمان  مجــری  مهنــدس 
در ادامــه هــم یک نفــر از مهندســانی کــه پروانه 
اشــتغال بــه کار از نظــام مهندســی دارد معرفی 
شده و در نهایت شناسنامه فنی ملکی ساختمان 

توسط این مهندس مجری تهیه می شود.
 اگــر در زمــان بهــره بــرداری مشــکلی بــرای 
ســاختمان ایجاد شــود کــه ناشــی از مصالح غیر 
استاندارد باشد، یا در حین گودبرداری خساراتی 
بــه همســایگان وارد شــود مهندس مجــری باید 
پاســخگو باشــد. این ها موارد مهمی اســت که در 
ارتقا کیفیت ساخت و ساز اهمیت دارد. در بحث 

ســاختمان ســازی بایــد به ســمت اصــاح پیش 
رویــم و امیدواریم با همکاری نظام مهندســی و 
وزارت راه و شهرسازی بتوانیم ایرادات موجود را 

برطرف کنیم.
  آیا به طور کلي نیاز به اصالحات ساختاري و 
تحول در فرایندها احساس مي شود؛ سازمان شما 

چگونه در این خصوص اقدام خواهد کرد؟
 متاســفانه ســاختمان ســازی کــه هــم اکنــون 
در شــهرهاي کشــور اتفاق می  افتد، با ســاختمان 
ســازی که منطبق بــا اصول فنی و مقــررات ملي 
ســاختمان باشــد فاصله زیــادی دارد و بــا وجود 
ســال های  در  ســاز ها  و  ســاخت  کیفیــت  اینکــه 
گذشــته تفاوت هــای زیادی کرده اســت، اما هنوز 
بــه  کــه نمی تــوان گفــت  خا هایــی وجــود دارد 
صــورت ۱۰۰ درصد همــه فرآیند هاي مهندســی 
طبق اســتاندارد های تعریف شــده در ساختمان 
ســازی پیش رفته است. یکي از مهمترین اموري 
کــه در این خصوص باید عملیاتي شــود موضوع 
مجري ذیصاح است که مي تواند تحول اساسي 
در کیفیــت ســاخت و ســاز ایجاد کنــد. همچنین 
موضوع بیمه کیفي ســاختمان توســط شرکتهاي 
ذیصاح مــي تواند در اولویت امــور قرار گیرد که 

نیازمند اصاح قوانین و مقررات است.
نظــام  قانــون   ۴ مــاده  برحســب  همچنیــن   
مهندســی و کنتــرل ســاختمان، الــزام فراگیــری 
آموزش فنی حرفه ای برای اشتغال به کار توسط 
ســازندگان ذی صــاح یکــي دیگــر از حلقه هــاي 
مفقوده موضوع ســاخت و ســازهاي کنوني است 
که یقینا اجراي آن به ارتقاء کیفي ساخت و سازها 

کمك خواهد کرد.
نشــده  انجــام  کارهــاي  از  فهرســتي  آیــا     
شــهرداریها در بخــش مســکن و ســاختمان که به 
سازمان نظام مهندسي ساختمان مربوط مي شود 

دارید؟
بــه  از قوانیــن و مقــررات  ۱. اصــاح برخــي   
صورت همکاري مشترك ) از جمله قانون نظام 

مهندسي و قانون پیش فروش ساختمان(
2. همکاري مشــترك در اجراي صحیح طرح 
رصد و پایش زنجیره فوالد )رصد تولید و توزیع و 

مصرف مصالح فوالدي(
ملــي  مقــررات  دوم  مبحــث  اصــاح   .۳
ســاختمان )نظامــات اداري( بــا رویکــرد تقویت 

کیفي ساخت و ساز در کشور

الزامات قانونی و لزوم پر رنگ شدن نقش 
مهندسی ترافیک در نظام مهندسی

بــه  همــواره  ترافیکــی  مســائل 
اساســی ترین  از  یکــی  عنــوان 
چالش های شــهری بــه ویژه در 
کانشــهرها مطرح بوده اســت. 
بخشی از این مشکات ناشی از 
عــدم رعایت الزامــات ترافیکی و ابعاد حمل و نقلی 
در حوزه ساخت و سازهای شهری است به گونه ای که 
بــدون  ســازهای  و  ســاخت  و  بی رویــه  توســعه های 
مطالعه در سالیان اخیر لطمات سنگینی را بر پیکره 
شهرها وارد ساخته و منجر به افت کیفیت زندگی در 
جوامع شده است.   احداث ساختمان های بلندمرتبه 
و بــزرگ مقیــاس، تغییــرات کاربری هــا و تراکم های 
سنگین نســبت به توان عملکردی شــبکه پیرامونی، 
نظام ارتباطی ناصحیح و توســعه نامتوازن با شــبکه 
معابــر شــهری و نتیجتــاً ایجــاد گره هــای ترافیکــی، 
راه بندان هــا، تخلفــات، تصادفــات شــهری، اتــاف 
وقت و انرژی، آلودگی های زیست محیطی و سامت 

شهروندان تنها گوشه ای از آسیب های وارده است.
 لــذا بنابر ضــرورت و اهمیــت، تدوین ضوابط 
و مقــررات مربوط به توســعه شــهری و ســاخت و 
سازها در مراحل مختلف اعم از طراحی، احداث، 
بهره بــرداری و .. ، رعایــت الزامــات حمــل و نقلی 
و ترافیکــی بــه عنوان یــک دغدغه جــدی همواره 
مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، از ابتدای 
تصویب قانون نظام مهندســی، رشــته مهندسی 
ترافیــک نیــز به عنــوان یکــی از رشــته های اصلی 

معرفی شد.
بــا تصویــب »آیین نامــه طراحــي  از طرفــی   
راه هــاي شــهري« در مــورخ هفتــم آذرمــاه ســال 
۱۳7۳، مبنایي براي اعام و اعمال سیاســت هاي 
بــا کیفیــت و  حمــل و نقلــي صحیــح، طراحــي 
منســجم و بســتري براي نشــر و انتقــال تجربیات 
مهندســي ایجــاد گشــت. در متن مصوبــه مذکور، 
ضمن الزام کلیه تهیه کنندگان طرح هاي توســعه 
و عمران شهري و طرح هاي ساختماني به رعایت 
مفاد آیین نامه، وزارت مســکن و شهرسازي وقت، 
مســئول ارائه تســهیات الزم براي اعطاي گواهي 
صاحیــت طراحــي راه هــاي شــهري بــه واجدین 
شرایط شد و مقرر گردید از تاریخ یکم دی ماه سال 
۱۳7۴ طرح هــاي مرتبط به امضاء مهندس داراي 

پروانه اشتغال و صاحیت الزم برسد.
 از ســوی دیگــر، ســهم قابــل توجــه مصــرف 
ســوخت ناشــي از تقاضــاي بخــش حمــل و نقــل 
بــر  خودرویــي  ترافیــك  انکارناپذیــر  عــوارض  و 
زیســت پذیري شــهرها موجب شــد تــا نمایندگان 
مجلس شوراي اســامي در ماده ۳2 فصل هشتم 
قانــون اصــاح الگــوي مصــرف انــرژي )مصــوب 
۱۳۸۹(، وزارت مســکن و شهرســازي را موظــف به 
تهیــه آیین نامــه الزم بــراي اســتفاده از مهندســان 
ترافیــك داراي پروانــه اشــتغال در امــور طراحــي 
و نظــارت مربــوط بــه ســاخت و ســازهاي شــهري 
نماینــد. همچنیــن، بند آخــر مــاده 4 مبحث دوم 
مقررات ملي ســاختمان لزوم استفاده از تخصص 
مراجــع  توســط  شهرســاز  و  ترافیــك  مهندســان 
صــدور پروانــه را گوشــزد نمــوده و نظــارت عالیــه 
اجــراي آن مقــررات طبــق مــاده ۳5 قانــون نظام 
مهندســي و کنتــرل ســاختمان به وزارت مســکن و 
شهرســازي ســپرده شــده اســت.  در این راســتا، در 
ســال ۱۳۹5 پیش نویــس مبحث2۳ مقــررات ملي 
ســاختمان با عنوان الزامات ترافیکي ساختمان ها 
در مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازي تدوین 
و در اختیــار عمــوم قــرار گرفت و تاش هــاي قابل 
توجهــي در ایــن زمینــه صــورت پذیرفته اســت. در 

برخي اســتان ها از قبیل مازندران، خراسان رضوي 
و قزویــن با هماهنگي هاي صورت گرفته از خدمات 
مهندســین ترافیك در موضوعات عارضه سنجي و 
تغییر کاربري ساختمان ها استفاده مي شود. عاوه 
بر این، می توان از تصویب »راهنماي ملي توســعه 
مبتنــي بر حمــل و نقل همگاني« در شــوراي عالي 
شهرســازي و معمــاري، »طــرح جامــع مدیریــت 
شــهري و روســتایي« در مجلس شــوراي اسامي و 
پیشــنهاد ارائه همزمان »طرح هاي جامع شهري و 

مطالعات ترافیك« نام برد.
 با عنایت به پررنگ شدن پیامدها و چالش هاي 
حمــل و نقل شــهري، ضروري اســت ارتقاء نقش 
مهندســین ترافیك به عنوان یکي از هفت رشــته 
اصلــي مهندســي ســاختمان در تهیــه طرح هاي 
شــهري و مراحــل دریافــت پروانــه ســاختمان ها 
مدنظــر قرار گیــرد.   حضــور متخصصین حمل و 
نقل در وزارت راه و شهرسازي، تعامل و همراهي 
فرابخشــی بســیار خوب با دیگــر نهادهای مرتبط 
نظیر وزارت کشــور و همچنین دید روشــن و درك 
عمیــق دســت اندرکاران بخش هاي شهرســازي و 
ساختمان نسبت به معضات گریبان گیر ناشي از 
عــدم رعایت ماحظات ترافیکي و حمل و نقلی، 
فرصت مناســبي را براي سازمان نظام مهندسي 
ســاختمان فراهم کرده تــا به پیگیــري موضوع از 
طــرق مقتضــي بپــردازد.  در پایــان ضمــن اعام 
تصویب و اباغ نســخه جدیــد آیین نامه طراحی 

معابر شــهری در ســال ۱۳۹۹ توســط شــورایعالی 
شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع واحد 
و مبنای مشخص به منظور طراحی و ارزیابی کلیه 
طرح هــای مرتبــط بــا شــبکه معابر شــهری نظیر 
طرح های توسعه و عمران )جامع( شهری، هادی، 
تفصیلــی، طرح های ســنجش تاثیــرات ترافیکی 
توسعه، طرح های ساختمانی و ...، امید است نظر 
به وجود الزامات قانونی متعدد و نیز آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های تخصصی مرتبط برای ارائه 
خدمات مهندسی ترافیک در طرح های توسعه و 
ساخت و سازهای شهری، استفاده از ظرفیت های 

موجود به سر منزل مقصود برسد.

 مهندس
شهرام آدم نژاد
معاون حمل و نقل 
 وزارت 
راه و شهرسازی

باتوجه به پررنگ شدن 
چالش هاي  و  پیامدها 
شــهري،  نقل  و  حمل 
ارتقای  است  ضروري 
نقش مهندسین ترافیك 
به عنوان یكي از هفت 
رشــته اصلي مهندسي 
تهیــه  در  ســاختمان 
و  شــهري  طرح هاي 
مراحل دریافت پروانه 
مدنظر  ســاختمان ها 

قرار گیرد.

 ارتقای نقش مهندسین ترافیك
 در تهیه طرح هاي شهري مدنظر قرار گیرد؛

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
1 3 9 9
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره

ویژه روز حمل و نقل



بــه مناســبت 26 آذر مــاه، روز حمــل و نقــل، پایگاه 
اطالع رســانی ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
کشــور گفتگــوی اختصاصــی با دکتــر فرشــید رضا 
حقیقی، عضو شورای مرکزی داشته است که حال با 

هم آن را می خوانیم:
 

  26 آذرمــاه، روز حمل و نقل بــود. در ابتدا اگر پیامی 
دارید در این باره بفرمایید؟ 

 درواقع روز 2۶ آرذماه هر ســال، یادآور صدور فرمان 
امام )ره( در سال ۱۳۶2 در زمینه اعزام کامیون ها به بنادر 
جنوبی بــرای تخلیه کاال هــای وارداتی از مبــادی دریایی 
کشــور است. گویا در سال ۱۳7۶ به پیشــنهاد وزارت راه و 
ترابری و برای آگاه ســازی هرچه بیشــتر جامعه با نقش 
و جایــگاه بخــش حمــل و نقل، این روز ازســوی شــورای 
فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز حمل و نقل شناخته 
شــد، بــه همین مناســبت نیــز هفتــه 2۶ آذرمــاه تا یکم 
آذرماه به عنوان هفته حمل و نقل نامگذاری شده است.
 حقیقتــاً بــه نظر شــخص بنده، ایــن روز حمــل و نقل 
در اســم و ماهیــت و آنچــه که هر ســاله دیده می شــود، به 
"حمل و نقل" معطوف شــده اســت، ولی از لحــاظ ارتباط 
بــا صنــف فعالین علمــی و مهندســی حمــل و نقل کمی 
بی ارتباط اســت و یا بی توجهی شــده است؛ شاید نیازمند 
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی مبنی بــر اختصاص یک 
روز از این هفته به فعالین علمی و مهندســی حمل و نقل 
باشــد تا بــه بحث های رشــته حمل و نقــل و مرتبطین آن 
شــامل مهندســین برنامه ریزی حمل و نقل، مهندســین 
راه و ترابری، مهندســین ریل و راه آهن، مهندســین بنادر، 
مهندســین فــرودگاه، مهندســین ایمنــی و تصادفــات و 
امثالهم پرداخته شود تا این روز و هفته صرفاً به روز/هفته 

راهداری و حمل و نقل جاده ای تقلیل نیابد.
  مضافاً اینکه به دلیل آمار باالی تصادفات در ایران و 
روند مرگ و میر در کشور و تصادفات رانندگی اختصاص 
یک روز ملی ایمنی حمل و نقل جاده ای یا تصادفات نیز 
صرفــاً به صورت نمادیــن از همه روز های ســال که باید 
ایمنی حمل و نقل )خصوصاً جاده ای( در اولویت باشد، 

مدنظر قرار گیرد.
 مرتبــط بــا این گفتگــو، خاصــه اینکــه روز 2۶ آذر را 
خیلی متناســب با روز مهندســی حمــل و نقل و صنف 
مهندســین ترافیــک در نظــام مهندســی ســاختمان و 
فعالیــن علمــی شــامل اســاتید و دانشــجویان مرتبــط 

نمی دانم.
   نقش مهندسین ترافیک در ساختمان را به صورت 

خالصه چطور بیان می کنید؟
 در ســاختار نظــام مهندســی ســاختمان، مهندســین 
ترافیک به عنوان یکی از هفت رشته مهندسین عضو نظام 
مهندســی ســاختمان با توجه به تعداد کــم و نوظهور بودن 
رشــته در ایران به نســبت ســایر رشــته ها کمــی از نظامات و 
مقــررات رایج مرســوم در دیگر رشــته های هفت گانه عقب 
مانده اند. این عقب ماندگی در تعداد مهندسین نتیجه اش 
را در عدم توجه به نقش مهندسین ترافیک در ساختمان در 
قبل، در حین و بعد  نشــان داده است که موجب مشکاتی 

در شهر ها شده است.
 بــه زبــان ســاده، اگــر ترافیــک را معلــول عوامــل 
فعالیت هــای اجتماعــی و تفاوت هــای کاربــری زمیــن 
بدانیــم، از یــک ســو بــه اجتمــاع و از ســوی دیگــر بــه 
شهرسازی و نحوه استفاده از زمین در شهر ها برمی گردد. 
اگــر یــک یــادآوری ابتدایی به مقوله شهرســازی داشــته 
باشیم، شهرساز براساس استقرار بنا و جمعیت و پیش 
بینی های اقتصادی و اجتماعی و البته سایر متغیر های 
دیگــر شهرســازی، شــهر را می ســازند و به اصطــاح به 

طراحی شهر می پردازند.
  بــار ترافیکــی این پیشــنهاد های طراحی شــهری از 
خروجــی مدل های مهندســین برنامه ریــز حمل و نقل 
است که مشخص می کند بار طراحی هر خیابان )لینک( 
مدنظر شهرساز و هر گره )تقاطع( در نظر شهرساز به چه 

مقدار خواهد بود و این یک همکاری دو طرفه و تکراری تا 
رسیدن به تعادل مطلوب است. همانطور که در طراحی 
اولیه ســازه، بــار طراحی از بارگذاری حســب نوع کاربری 
ســاختمان و زلزله و بــاد و امثالهم به دســت می  آید، در 
اینجــا هم با توجه به ورودی های مدنظر شهرســاز برای 
طراحی شهری، بار طراحی معابر و تقاطعات و مناطق 

بصورت جزء و کل محاسبه و ارائه می شود.
  حــال اینجــا دو مبحــث کاربــرد و زمینــه مهندســی 
ترافیک به وجود می آید که در کشــور تقریباً مغفول مانده 
است؛ اول آنکه تقریباً هیچ مطالعات ترافیکی مناسب و 
متناسبی در شهر های کشور )به جز اندک شهر های بزرگ 
و مراکــز اســتان ها( به مفهــوم مطالعات جامــع حمل و 
نقل و ترافیک با توجه به شــرایط اقتصادی- اجتماعی و 
کاربری زمین های پیشــنهادی شهرســاز تهیه نشده است 
تــا بتوانــد ورودی مناســبی برای مهندســین شهرســاز در 

طراحی های شهری باشد.
  دوم آنکه هرگاه بحث تغییر کاربری مطرح می شود 

یا تغییــر در مشــخصات طراحی های اولیه شهرســازی 
انجام شــود )شــامل تراکم و استقرار بنا و بار جمعیتی و 
کاربری(، مسلماً ورودی های مدل شهرسازی و ترافیکی 
تغییر می کنــد و این نقش ترافیک نیز دیده نمی شــود. 
در واقع، حتماً نیاز اســت تا بار دیگر اثرات این تغییرات 
پیــش فرض هــای شهرســازی در مدل هــای ترافیــک و 
برنامه ریزی های حمل و نقل ترافیک دیده شــود که در 
حدود چند ســالی است در ســاختار نظام مهندسی این 
مهم با عنوان »عارضه سنجی اثرات ترافیکی احداث بنا 

و ساختمان« در حال پایه ریزی است.
 نقش مهندسان ترافیک در نظام مهندسی ساختمان 
در ایــن دو مــورد حداقــل نقــش صنفــی و علمــی آن ها در 
جهت تأمین ایمنی، بهره دهی مناســب، آســایش، صرفه 
اقتصــادی، حفاظــت محیــط زیســت و صرفــه جویــی در 
مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی کشور و در خدمت 
اجتماع اســت؛ تا به طور مثال، نه در طرح اولیه شهرسازی 
منجر به احداث یک مجتمع تجاری با جذب کاربری باال در 
یک خیابان فرعی شــود و نه در حالــت دوم در یک خیابان 
اصلی شــهری بزرگترین مجتمع تجاری منطقه ای احداث 
گــردد که در هــر دو حالت، اثرات پایــدار منفی روی منطقه 
خواهند گذاشــت کــه مثال هایی از آن نه فقــط در تهران که 

تقریباً در تمامی شهر های کشور قابل یافت است و همگان 
درگیر آن هستند.

 صرفاً جهت اطاع و یادآوری اینکه مطالعات جامع 
حمــل و نقل و ترافیــک مدنظر در حالــت اول و عارضه  
ســنجی احداث ســاختمان  ها در حالت دوم بیش از ۶۰ 
ســال اســت که در کشــور های دیگــر دنیا در حــال انجام 
توســط مهندســان ترافیــک و حمــل و نقل اســت و پایه 
مطالعــات و بارگزاری جمعیتــی و اقتصادی منطقه  ای 

است.
   چــه اقداماتــی در زمینه حمــل و نقل و ترافیــک در این 

سال ها انجام شده است؟
 گروه تخصصی ترافیک شــورای مرکزی از دور اول تا 
هفتم و گروه های تخصصی ترافیک استان ها و اعضای 
هیات مدیره مهندسان ترافیک در استان ها سال هاست 
که بر نقش مهندسان ترافیک در ساختمان )قبل/حین/ 
بعــد( اصرار دارند و به صورت جزیره ای این تاشــها، در 
اســتان های مختلف به نتایج بســیار خوبی منجر شــده 

اســت کــه می توان بــه اســتان های مازنــدران، خراســان 
رضــوی، اردبیل، اصفهان، قزویــن و اخیراً مصوبه مهم 
و بســیار مفید شورای اسامی شــهر تهران اشاره کرد که 
همگی بر انجــام »مطالعات عارضه ســنجی ترافیکی/ 

اثرسنجی احداث بنا« صحه گذاشته و تأکید کرده اند.
 در گامی دیگر، نتایج تاش های گروه های تخصصی 
ادوار شــورای مرکــزی و خصوصــاً دوره هفتــم در قالــب 
در  ترافیــک  مهندســی  ســاختمان-  ملــی  »مقــررات 
ســاختمان« در حــال پیگیــری و طرح و بررســی در دفتر 
تدویــن مقررات ملی ســاختمان اســت کــه می تواند به 
عنوان »ماک عمل« واحد و مقررات کشــوری مناســب 
بــرای انجــام مطالعــات و نحوه انجــام آن و رویــه واحد 
در ســطح کشــور باشــد که مورد حمایت مدیران شورای 
مرکزی دوره هفتم و خصوصاً دوره هشتم و مدیران دفتر 
مقررات ملی و معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 

شهرسازی نیز قرار گرفته است.
  بدینوســیله ضمن تشــکر از حمایت های جنــاب آقای 
دکتــر محمودزاده، معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی و جناب آقای مهندس مانــی فر، مدیر کل دفتر 
مقررات ملی ســاختمان، امیدوارم تصویب و اباغ مقررات 
ملی به صورت »ماک عمل« واحد در سراســر کشور بتواند 

نقطــه عطفی در به کارگیری علم مهندســان حمل و نقل و 
ترافیک در جهت کاهش مشکات یاد شده باشد.

 در ادامه این بحث مقررات ملی و منجر به ایجاد تحول، 
توجه شــود که بحث ارائه خدمت توسط مهندسان ترافیک 
و اصوالً ارائه خدمات دوطرفه اســت؛ یک طرف مهندســان 
ترافیــک ارائه خدمت دارنــد و طرف دیگر به عنوان مطالبه 
خدمــت )خواه کارفرما باشــد یا مســئول شــهری یــا متولی 

ضوابط شهرسازی استانی(.
  اینکــه »مقــررات ملــی ســاختمان مبحث مهندســی 
ترافیک در ســاختمان« به عنوان ماک عمل موجود باشد 
و اصوال ارایه خدمات مهندسی ترافیک در ساختمان )قبل/
حین/بعد( براســاس شــرح خدمات انجام شود، محدوده 
وظایــف و نحــوه عمــل را توســط مهندســان ترافیــک در 
ساختمان )قبل/حین/بعد( مشخص می کند و از شخصی 
نگری و ارائه خدمات صرفا تئوری و یا کتابخانه ای جلوگیری 
می کند، اما تحول اساســی در مبحث مطالبه گران خدمت 
است. آیا کارفرما نتایج مطالعات را می پذیرد؟ آیا مسئول 
شــهری نتایــج عارضــه ســنجی را در کفــه اقتصاد شــهری 
کوتاه مدت می ســنجد یــا اثرات مطالعــات در عارضه های 
بلند مدت آن را می ســنجد و می پذیرد؟ آیا متولی ضوابط 
شهرســازی اســتانی در تصمیم نهایی به نتایج مطالعات 
مبتنــی بــر مطالعــات مهندســی ترافیک توجــه می کنند؟ 
مجموعه ســواالتی اســت کــه در میزان تحول مورد ســئوال 

نقش دارند.
 امــا آنچه مشــخص اســت مطالبــه ای عمومــی در 
همه طرف های شهری از مهندسین، مسئولین شهری، 
استانی و مردم و خصوصا وزارت راه و شهرسازی مبنی بر 
ضابطه مندشدن هرگونه ساخت و ساز از دیدگاه ترافیک 
و حمــل ونقل شــهری موثر در شهرســازی و نیــز پس از 
ســاخت شــهر وجود داد که در نهایت منجــر به نتایج و 

تحوالت مثبت خواهدشد.
   عــالوه بــر تاکیــد بــر نقــش مهندســان ترافیــک در 
ســاختمان، آیا اقدامات دیگری در زمینه های خدمات قابل 

ارایه توسط مهندسان ترافیک در جریان است؟
 عــاوه بر مبحــث عارضه ســنجی ترافیــک و موارد 
مرتبط با ســاختمان، زمینه دیگری از طرف مهندســان 
ترافیک و گروه تخصصی شــورای مرکــزی دوره هفتم و 
باحمایت مجدانه شورای مرکزی دوره هشتم و ریاست 
سازمان جناب آقای مهندس خرم و نیز حسب مطالبه 
ســازان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد »ایمنی 
دسترســی های اختصاصی« در حال نهایی سازی است 
که تحت عنوان »شــیوه نامه اجرایی نحوه ارائه خدمات 
مهندسی ترافیک در احداث دسترسی های اختصاصی 
راه های برون شــهری« جریان دارد و با حمایت سازمان 
راهداری و وزارت راه و شهرسازی در مبحث ایمنی حمل 

و نقل جاده ای و طراحی اصولی بسیار موثر خواهد بود.
 در بحــث ایمنی نیــز اتفاقاً در گروه تخصصی هفتم 
یک بحثی پیگیری و با پیشگامی نظام مهندسی تهران 
آغاز شــد، با عنوان "ایمنی عملیات اجــرا در کارگاه های 
ســاختمانی از منظــر ترافیکی" هــم در محــدوده درون 
کارگاه ها و هم در حوزه بافصل کارگاه که در حال نهایی 
ســازی نحــوه انجام و شــرح خدمات مطالعه و بررســی 

می باشد.
 مجموعه این اقدامات ذکر شده اخیر در حد ۹۰ درصد 
پیشرفت دارد که قطعاً به حمایت ریاست سازمان جناب 
آقــای مهنــدس خرم و آقــای دکتر قناعت، عضو شــورای 
مرکزی رشــته ترافیک و همکاری اعضای گروه تخصصی 
هشتم )آقایان دکتر/مهندس شیران از اصفهان، زندی از 
قزوین، رضوی از تهران، مبصر از گیان، ســاجد از اردبیل، 
معتمدنیا از آذربایجان شرقی، شیرمحمدی از آذربایجان 
غربــی، زوربخش از فــارس، ذوقی از تهــران و معظمی از 
خراســان رضوی( پیگیری و به امید خدا در اولین فرصت 
نتایــج به صــورت شــیوه نامــه در اختیــار اعضای شــورای 
مرکزی به منظور بررســی و تصویب و اباغ نهایی توســط 

ریاست سازمان به استان ها برای اجرا قرار خواهدگرفت.

ضابطه مندشدن هرگونه ساخت و ساز از دیدگاه ترافیک 
گفتگو با دکتر فرشید رضا حقیقی ، عضو شورای مرکزی

آنچه مشــخص اســت مطالبه ای عمومی در همه طرف های 
شــهری از مهندسین، مســئولین شهری، اســتانی و مردم و 
خصوصا وزارت راه و شهرســازی مبنی بر ضابطه مندشــدن 
هرگونه ساخت و ساز از دیدگاه ترافیک و حمل ونقل شهری 
موثر در شهرسازی و نیز پس از ساخت شهر وجود داد که در 

نهایت منجر به نتایج و تحوالت مثبت خواهدشد.
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دکتر محمدرضا 
جواهری تفتی
رئیس دفتر 
نظارت بر عملکرد 
استان  ها

از جمله اهداف تشکیل دفتر نظارت بر عملکرد استان  ها، تالش 
برای اجرای اهداف مندرج در قانون، برقراری نظارت مستمر 
به منظور حسن جریان امور، توصیه و راهنمایی به منظور نظام 
مندبودن، وحــدت  رویه و هماهنگی اقدامــات و فعالیت ها، 
افزایش رضایت و اعتماد عمومی، شناسایی اقدامات ارزشمند 

استان ها و انتقال آن به سایر استان ها است.

  تشكیل كمیته ویژه برای افزایش
راندمان سازمان نظام مهندسی 

 دیدار معاون عمرانی وزیر كشور 
با مهندس خرم

جلســه شــوراى مدیــران ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با 
حضور مهندس خّرم، رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 

در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
  مهندس خّرم در این جلسه ریشه همکارى و هماهنگی و انسجام 
را در همدلی دانســت و گفت: موتور حرکت به ســمت توســعه، 
عشــق است.برهمین اساس، باید عاشق سازمان و مردم باشیم, 
ضمن اینکه انسانها وقتی عاشقانه با همدیگر کار کنند، به یکدیگر 

گیر نمي دهند.
  وی با اشاره به اینکه راهکار حل اختالف نظرها این است که نظر 
مخالــف را تحمل کنیــم، اظهارداشــت: به دنبال منافــع مادى و 

سیاسي در کار نباشیم.
  رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در پایان بر ضرورت 
تشــکیل کمیته ویــژه براى افزایــش راندمان ســازمان تاکید کرد و 
 دســتور داد ســاختار ســازمانی بافوریــت طراحی و پیاده ســازی

شود.

در دیدار مشــترک دکتر جمالی نــژاد، معاون 
عمرانی وزیر کشور و مدیرکل دفترفنی وزارت 
کشــور با مهندس خرم، رییس سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان بر توسعه همکارى هاى 
مشــترك  کارگــروه  در  شــد.   تاکیــد  مشــترك 
مهندسی  نظام  و  شــهردارى ها  ســازمان هاى 
بــا فوریــت به مســائل و مشــکالت مشــترك 
پرداختــه مي شــود. مهنــدس خــرم در ایــن 
جلســه تاکید کــرد: آمادگی داریم با ســازمان 
شــهردارى ها و دهیارى هاى کشــور براســاس 
یك برنامه ریزى مشــخص، کارها را به بخش 
مهمتریــن  وی،  کنیــم.  واگــذار  خصوصــی 
وظیفه ســازمان شــهردارى ها را ســاماندهی 
اســتانداردها  و  معیارهــا  مقــررات،  اجــراى 
در امــور زیربنایــی و خدمات شــهرى و ایجاد 

هنجارها و مقابله با ناهنجارى هاى اجتماعی 
عنــوان کــرد. در ادامه این جلســه مشــترک، 
دکتــر جمالی نژاد معاون وزیر کشــور و رییس 
ســازمان شــهردارى ها و دهیارى هــاى کشــور 
اظهارداشــت: از لینك نظام مهندسی کشور 
و شــهردارى ها بــراى پرداختــن بــه کارهــاى 
مشترك اســتفاده خواهد شــد. وى با تاکید بر 
اســتمرار و گســترش ارتباطات دو ســازمان، 
همکارى در امر ارتقا و تسریع و دقت خدمات 
را مورد اشــاره قرار داد. در همیــن حال، دکتر 
قربانی مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور گفت: 
با توجــه بــه رویکردهاى جدید، یك آســیب 
شناسی جدى مورد انتظار است. وى بر لزوم 
بازنویســی قانون نظام مهندسی و همچنین 

توجه به بخش خصوصی تاکید کرد.

گزارش عملکرد 6 ماهه دفتر نظارت بر عملکرد استان ها
دفتری که با هدف نظارت و پایش عملکرد سازمان های نظام مهندسی راه اندازی  شد؛

عملکــرد  بــر  نظــارت  دفتــر 
تابســتان  اوایــل  از  اســتان ها 
را  خــود  رســمی  فعالیــت 
از  براســاس صــدور حکمــی 
ســوی رئیــس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان کشــور 

آغاز کرد.
  این دفتر بــا هدف نظارت و 
پایش عملکرد ســازمان های 
نظام مهندســی و در راســتای اجــرای بند های 
اجرایــی  نامــه  آییــن   ۱۱۶ مــاده  »ت«  و  »پ« 
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
تشــکیل شــده تــا عــاوه بــر نظــارت بر حســن 
جریــان امور و حفــظ حقوق، منافــع، حیثیت، 
شــئونات حرفه ای و اموال ســازمان، نسبت به 
ارائــه نظــارت، پیشــنهاد ها وتوصیه هــای الزم 
به نظام مهندســی اســتان ها اقدامــات الزم را 

به عمل آورد.
  در ایــن راســتا اولین قدم تهیه دســتورالعمل 
تشــکیل  بــا  کــه  بــود  نظــارت  دفتــر  تشــکیل 
کارگروهی متشــکل از خبرگان نظام مهندسی 
و طــی جلســات متعــدد در تاریــخ 2۱ تیرمــاه 
امســال اتمــام و در شــهریورماه ســال جــاری 
ایــن  شــد.  ابــاغ  ســازمان  ریاســت  توســط 
دســتورالعمل حــاوی اهــداف، ســاختار دفتر، 
وظایــف و اختیــارات کمیتــه نظــارت و روش 
و فرآینــد انجام کار توســط دفتر بــوده که در ۵ 

ماده و 2۵ بند برای اجرا اباغ شده است.

 ازجملــه اهــداف تشــکیل ایــن دفتــر، تــاش 
در جهــت اجــرای اهــداف منــدرج در قانــون، 
برقــراری نظــارت مســتمر بــه منظــور حســن 
جریــان امــور، توصیــه و راهنمایــی بــه منظــور 
نظــام مندبــودن، وحــدت  رویــه و هماهنگــی 
و  رضایــت  افزایــش  فعالیت هــا،  و  اقدامــات 
اعتماد عمومی، شناســایی اقدامات ارزشمند 

استان ها و انتقال آن به سایر استان ها است.
  در ایــن راســتا، اقدامــات زیر توســط این دفتر 

صورت پذیرفته است:
 برگزاری ۱۰ جلسه کمیته نظارت بر عملکرد

 تهیــه و تدویــن دســتورالعمل تشــکیل دفتر 
نظارت بــر عملکرد ســازمان نظام مهندســی 

استان ها

شــورا های  جلســات  برگــزاری  و  هماهنگــی   
منطقــه  ای رؤســای اســتان  ها به ریاســت آقای 
مهنــدس خــرم و بــا دبیــری دفتــر نظــارت بر 
عملکرد که تاکنون ۸ جلســه از آن برگزار شده 

است.
  احصــاء ۱۰۶ مورد از مشــکات مطرح شــده 
توســط اســتان و حــذف مــوارد تکــراری به ۶2 
بــا  مشــکات  از  مــورد   2۰ اســتخراج  و  مــورد 
اولویت اول از دیدگاه رؤســای اســتان ها و ارائه 

گزارش آن به ریاست سازمان
ماننــد  ارجاعــی  مــوارد  از  پــاره ای  پیگیــری   
تفکیک درصد حق الزحمه های مهندســی در 
رشــته  های مختلــف، تعــارض منافــع، اصاح 
تعرفه ســال ۹۹، بیمه مهندسان )بیمه تأمین 
مــوارد  کمیتــه  تشــکیل  پیگیــری  اجتماعــی(، 

خاص مبحث 22 مقررات ملی
 تهیــه فرم هــای ۳۳ گانــه جهــت نظــارت بر 
عملکرد اســتان ها با توجه به شــرایط کرونایی 
به منظور بررسی مرحله اول عملکرد استان ها 

بصورت مجازی
اســتان   ۳ کــه  اســتان   ۱۰ عملکــرد  بررســی   
بــه صــورت  اســتان  و 7  به صــورت حضــوری 
مجازی که هم اکنون در مرحله اخذ اطاعات 

درخواستی برمبنای فرم های سه گانه است.
 بررســی شــکایت های ارســالی بــه ایــن دفتر 
و بررســی مــوارد حائــز اهمیــت و پیگیــری از 
طریق رؤسای اســتانها، که در این زمینه اعام 

رضایت بسیار خوبی از مراجعین داشته ایم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با برگزاری یک مسابقه، 
یاد ســردار شهید قاسم ســلیمانی را گرامی داشت. این مسابقه که »یک 
ســال با سردار« نام داشــت، حول محور وصیتنامه سردار، بین کارمندان 

ســازمان در اســتان برگــزار و بــا اســتقبال خوب کارمنــدان روبرو شــد. در 
پایان و پس از داوری آثار رســیده به روابط عمومی ســازمان، به شش اثر 

برگزیده جوایز ارزنده ای اعطا شد.

برگزاری مسابقه یادواره سردار شهید قاسم سلیمانی در کرمان

 در جلسه شوراى مدیران سازمان با رئیس سازمان
نظام مهندسی تاکید شد؛

 بر لزوم بازنویسی قانون نظام مهندسی 
تاکید شد؛
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دومین دوره جلســات شــورای منطقه ای رؤســای ســازمان های نظام 
مهندســی به ریاســت مهندس خرم رئیس ســازمان نظام مهندســی 

ساختمان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی آغاز شد. 
 در نخســتین جلســه بــا حضــور مهندس خــرم رئیس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان، رئیــس دفتــر نظــارت بر عملکــرد اســتان ها و 
تعــدادی از مدیران ســازمان و روســای اســتان های تهران، البــرز، قم، 

قزوین، مازندران و اردبیل تشکیل شد.
 در این جلســه رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، گزارشی از 

اقدامات انجام شده برای رفع مشکات استان ها را ارایه کرد.
   هدف از برگزاری دومین دوره از جلسات شورای منطقه ای روسا

 در ادامــه دکتــر جواهــری رئیــس دفتــر نظارت بــر اســتان ها، هدف از 
برگزاری دومین دوره از جلســات شــورای منطقه ای روســا را شناسایی 
اقدامــات و فعالیت هــای ارزنــده اســتان ها و اطــاع رســانی بــه ســایر 
اســتان ها برای بهره برداری و الگوگیری از تجارب استان ها عنوان کرد.  
در این جلسه روسای استان های تهران، قم، قزوین و اردبیل، اقدام به 
ارائه گزارش عملکرد و فعالیت و اقدامات ویژه و ارزشمند استان خود 
پرداختند. آنان همچنین درباره مهمترین مشکات استان ها از جمله 
تعــداد کار در پروژه هــای کوچــک و پروژه هــای شــهرک های صنعتی، 
مطالعات ژئوتکنیک و هزینه های آن و تعارض منافع، نکاتی را مطرح 

کردند.
    سالمت در ارائه خدمات مهندسی اولویت ماست

 دومین دوره جلســات شورای منطقه ای رؤسای استان های سیستان و 
بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی 
و گلســتان به ریاســت مهندس خرم رئیس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی 

و آناین برگزار شد.
 در این جلسه ابتدا دکتر محمدرضا جواهری تفتی، دبیر جلسه ضمن 
ارائــه گــزارش کوتاهی از اقدامات دفتر نظارت بر عملکرد اســتان ها از 
اهداف برگزاری دومین دوره از جلسات شورای منطقه ای سخن گفت.
 در ادامــه رؤســای اســتان ها بــا ارائه گزارشــی از مهمتریــن اقدامات و 
دســتاورد های نظــام مهندســی در اســتان ها، رئیــس شــورای مرکزی، 
مدیــران ســازمان و دیگر رؤســای اســتان ها را از اقدامــات خود مطلع 

کردند.
 در پایــان جلســه مهنــدس خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان با ارائه گزارشــی از اقدامات انجام شــده، توصیه هایی الزم 
برای اجرای اهداف و ماموریت ها و خط مشی سازمان را ارائه کرد.  وی 
با بیان اینکه ســامت در ارائه خدمات مهندســی و شــفافیت در تمام 
ارکان سازمان جزء اولویت های کاری است، تاکید کرد: متأسفانه بعضاً 
چهره نامناسبی از نام مهندسی در ذهن جامعه نقش بسته است که 
باید این ذهنیت را با اقدامات مؤثر و اطاع رسانی های به جا برطرف 

کرد.
   خبر خوش از توافق با سازمان امور مالیاتی

دومین دوره جلسات شورای منطقه ای رؤسای استان های آذربایجان 
شــرقی، آذربایجــان غربی، زنجان، کردســتان، کرمانشــاه و همدان به 
ریاســت مهندس خرم رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و 
بــا رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی بــه صورت مجــازی و آناین 
برگزار شد.  در این جلسه رؤسای استان ها با ارائه گزارشی از مهمترین 
اقدامات و دســتاورد های نظام مهندســی در اســتانها، رئیس شــورای 
مرکزی، مدیران ســازمان و دیگر رؤســای اســتان ها را از اقدامات خود 

مطلع کردند.
 مهندس خرم در ابتدای جلسه با تبریک انتخاب هیات رییسه جدید 
اســتانها، ابراز امیدواری کرد که ســال پایانی دوره هشــتم سازمان را به 

خوبی پشت سر بگذاریم.

 وی با اشــاره به شــعر حافظ که می گوید »بیا تا گل برافشانیم و می در 
ســاغر اندازیــم، فلــک را ســقف بشــکافیم و طرحــی نــو در اندازیم«، 
اظهارداشت: موتور اینکه طرحی نو ایجاد کنیم، عشق به کار، میهن و 
تخصص است.  مهندس خرم با طرح این پرسش که آیا تاکنون در 2۴ 
ســال گذشته استان خودتان را آسیب شناسی کرده اید؟ گفت: توصیه 
می کنم این کار را حتما صورت دهید. وی از دکتر جواهری، دبیر جلسه 
خواســت تا ایــن موضوع را حتما پیگیــری کند.  رئیس ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان همچنین خاطرنشــان کرد: متاسفانه بیش از 5۰ 
درصد مهندســان بیکارند یا در شــغل حرفه ای خود کار نمی کنند؛ به 
ایــن دلیــل که مــا خوب عمــل نکردیم و امــروز من خودم را پاســخگو 
می دانم.  مهندس خرم در ادامه ساختار سازمانی در نظام مهندسی 
را نیازمنــد مطالعــه دانســت و تاکیــد کرد: تهیــه مقررات باید توســط 
سازمان نظام مهندسی انجام شود و دولت نباید این کار را انجام دهد، 
ضمن اینکه ما با یک لشــگر 55۰ هزار نفــرى آماده ایم کار ها را انجام 

دهیم.
   تشکیل ستاد مدیریت بحران در سازمان نظام مهندسی

  وی از تشــکیل ســتاد مدیریــت بحــران در ســازمان نظــام مهندســی 
خبر داد و خاطر نشــان کرد با پیگیرى هاى انجام شــده، سازمان نظام 
مهندسی ساختمان به زودى به عضویت رسمی ستاد مدیریت بحران 

کشور  درخواهد آمد.

 مهنــدس خــرم در پایــان بــا اشــاره بــه دغدغــه مالیاتــی مهندســان، 
اظهار داشــت: با پیگیرى هاى انجام شــده، توافقات خوبی با ســازمان 
امــور مالیاتی حاصل شــده اســت و این ســازمان درخصــوص مالیات 
مهندسی، درصدى را که سازمان نظام مهندسی اعام می کند، خواهد 
پذیرفــت، همچنیــن با تعامــات دوطرف، مالیات ســال ۹۸ شــوراى 

مرکزى سازمان نظام مهندسی صفر شده است.
    ارائه گزارش از پیگیری مطالبات استانی

  جلسه شــورای رؤسای نظام مهندسی اســتان ها به ریاست مهندس 
خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا رعایــت کامل 

پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 
 مهنــدس خرم در این جلســه ضمن ارائه گزارشــی از اقدامات انجام 
شــده توســط ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و شــورای مرکزی، 

مهمترین موضوعات کاری سازمان را حل و فصل پاره ای از مشکات 
اســتان ها ماننــد برگــزاری مجامــع عمومــی، تعــارض منافــع، ارجاع 

نظارت و طرح اقدام ملی مسکن عنوان کرد.
 وی، فعال کردن صندوق مشترک استانها، عملیاتی کردن مبحث 22 
مقررات ملی ســاختمان، نظارت بر عملکرد استانها، بیمه مهندسان 
و آمــوزش را از جملــه محور هــای راهبردی ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اعــام و اظهــار امیــدواری کــرد تا پایــان هفته جــاری طی 
جلســه ای که بــا دکتر محمــودزاده، معاون امور مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی برگزار می شــود، نزدیک به ۱۰ مورد از مسائل و 

مشکات موجود استانها، حل و فصل شود.
 در ادامه جلسه دکتر جواهری، رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان ها 
از آغاز دور دوم برگزاری جلسات شورای مرکزی و منطقه ای رؤسا خبر 
داد و گفت: برگزاری موفقت آمیز دوره اول جلسات شورای منطقه ای 
رؤسا و شورای رؤسای نظام مهندسی کشور منجر به احصاء ۱۰٦ مورد 
از مشــکات و مسائل موردنظر ســازمان های نظام مهندسی استان ها 
شــده اســت.  وی اظهارداشــت: از این تعداد پس از بررســی و تحلیل 
مــوارد با اهمیت، 2۰ مورد در اولویت اول کاری ســازمان قرار گرفته که 
بیش از ۱۰ مورد از آن ها توســط کارگروه ها و کارشناســان خبره منتخب 
از شــورای مرکزی و ســازمان به نتایج نهایی رســیده و توســط ریاســت 
ســازمان یا اباغ شــده و یا در حال اقدام نهایی برای اباغ به استان ها 

اســت.  رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان ها همچنین توضیحاتی 
در خصوص فرآیند نظارت بر عملکرد استان ها در جلسه ارائه کرد.

   مهم ترین درخواست ها از ریاست سازمان
  در ادامه جلسه رؤسای استان های همدان، خراسان شمالی، لرستان، 
البــرز، قــم، تهــران، زنجان، مازنــدران، کرمانشــاه و آذربایجــان غربی 
صحبت هــای خــود را پیرامون موضوعات و مســائل اســتان ها مطرح 
کردند که مهم ترین درخواست های آنان از ریاست سازمان و وزارت راه 
و شهرســازی، حل و فصل مشــکات تعارض منافع، برگزاری مجامع 
عمومی، ســاختار ســازمانی اســتان ها، اصاح تعرفه ســال ۹۹، مجوز 

فعالیت و اعطای صاحیت طرح و ساخت بود.
 مهندس خرم در پایان درخصوص تعیین تکلیف مهمترین مواردی 
کــه در دســت اقدام ســازمان و وزارت راه و شهرســازی اســت، گفت با 
هماهنگــی مدیــرکل دفتر توســعه مهندســی وزارتخانه، مقرر شــد به 
برخــی موضوعــات از جملــه »تعــارض منافــع«، »مجمــع عمومی، 
ترازنامه و بودجه اســتانها«، »تعرفه ۱4۰۰«، »شکســت کار بین رشــته 
ای«، »تصمیــم گیــری پیرامون تفاهــم نامه با بنیاد مســکن«، »ماده 
27«، »اصــاح تفاهــم نامــه طرح اقــدام ملی مســکن«، »اباغ آئین 
دادرسی«، »دخالت های شرکت شهرک های صنعتی و سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی«، »تعیین تکلیف آزمون ها و آموزش« و »بحث و 

بررسی پیرامون تشکیل هیات عمومی« با اولویت پرداخته شود.
    ایجاد و توسعه خانه مهندس در خور شأن مهندسان

 در ادامه دومین دوره جلســات شــورای منطقه ای رؤســای استان های 

ارائه گزارش عملکرد از پیگیری مطالبات استانی 
در دومین دوره جلسات شورای منطقه ای رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها  با رئیس نظام مهندسی چه گذشت؟

هدف از برگــزاری دومین دوره از 
با  روسا  منطقه ای  شــورای  جلسات 
ریاست ســازمان، شناسایی اقدامات 
و فعالیت هــای ارزنده اســتان ها و 
اطالع رسانی به سایر استان ها برای 
بهره برداری و الگوگیری از تجارب 

استان ها عنوان شده است
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به منظور توســعه همکاری های مشــترک و 
اتخاذ تدبیر و انجام اقدامات موثر و کارآمد 
بــرای ترویج فرهنگ خیر و احســان و نشــر 
ســنت های حســنه اســامی، کاهــش فقر و 
نابرابری و توســعه کمی و کیفی خدمات به 
گروه های هــدف، تفاهم نامه  همکاری بین 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و کمیته 
امداد امام خمینی )ره( منعقد  خواهد شد.
خدمــات  ارائــه  نامــه،  تفاهــم  ایــن  در   
مهندســی، طراحــی و نظــارت رایــگان بــرای ســاختمان های 
مســکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و ایجاد مراکز 

نیکوکاری برای جذب مشارکت خیرین پیش بینی شده است.
 مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء و تبادل آن دو سال 

شمسی است که با تفاهم طرفین قابل تمدید  خواهد بود.
 براســاس ایــن تفاهم نامه، کمیتــه امداد اســتانی، مددجویان 
واجد شرایط را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به 

صورت کتبی معرفی خواهد کرد.
 از دیگر اقدامات کمیته امداد، ارائه گواهی مشارکت مهندسان 
نیکــوکار ارائــه دهنــده خدمــات مهندســی رایــگان در فرآینــد 
احداث مسکن مددجویان و فراهم آوردن هماهنگی الزم بین 
دســتگاه های اجرایی به منظور همکاری و هم افزایی بیشتر در 

ارائه  خدمت به مددجویان خواهد بود.

 در همیــن حــال، »معرفــی مهندســان داوطلــب بــرای ارائــه 
خدمات مهندســی رایگان برای مددجویان کمیته امداد واجد 
شــرایط توســط کمیتــه امــداد اســتانی از طریق ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان« و »ارائه تشــویق های الزم برای 
اخذ داوطلبانه طراحی و نظارت بر ساختمان های مددجویان 
کمیته امداد« جزو اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان 

در این تفاهم نامه است.
  البتــه ارائــه خدمــات مهندس رایــگان صرفاً تا مســاحت ۱۰۰ 
مترمربــع خواهد بــود و مازاد بــر آن، براســاس تعرفه های روز 

توسط مددجو پرداخت خواهد شد.
  برای اجرای مناســب این تفاهم نامــه، طرفین حداکثر ظرف 
یــک هفته پــس از امضا و تبــادل این تفاهم نامــه، نمایندگان 

خود را کتباً به طرف دیگر معرفی می  کنند.
 ایــن تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی و حقوقی برای طرفین 
ایجاد نمی ن کند و تعهدات حقوقی و مالی، در صورت تفاهم 
طرفین و پس از تنظیم قرارداد جداگانه طبق قوانین و مقررات 
ایجــاد می  شــود.  این تفاهــم نامه در نه ماده، دو نســخه واحد 
تنظیــم و بــه امضــای مهنــدس خــرم، رئیــس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان و ســید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته 

امداد امام خمینی )ره( خواهد رسید.

ایــام، چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان، کهگیلویــه و بویــر احمد، 
لرســتان و مرکــزی بــه ریاســت مهنــدس خرم رئیــس ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت 

مجازی و آناین برگزار شد.
 مهندس خرم در این جلسه با اشاره به موارد قانون و آئین نامه، گفت: 
در مــاده 2 قانــون ارکان ســازمان شــامل هر یک از ســازمان اســتان ها، 
هیــات عمومی، شــورای مرکــزی، رئیس ســازمان و شــورای انتظامی 
اســت، بنابراین مطابق آن با احتســاب ۳۱ استان، ما در سازمان نظام 
مهندســی ۳۵ رکــن داریــم. وی افــزود: در مــاده ۸ قانون هر ســازمان 
استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان 
است و آن ها هم از ارکان استان ها تلقی می شوند، ضمن اینکه رئیس 
ســازمان اســتان برای اداره از هیــات مدیره اختیار می گیــرد که به نظر 

می رسد این موضوع کفایت نمی کند.
 رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با یادآوری اینکه قوه های 
قضاییه، مجریه و مقننه مســتقل هســتند، در این باره توضیح داد: به 
عنوان مثال، مجلس عاوه بر قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون را 
به عهده دارد، لذا در قانون نیز وظیفه نظارتی سازمان مشخص شده 
است. مهندس خرم در ادامه جلسه ماده ۱۱۴ قانون درباره تاش برای 
جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری در طرح های مسکن را مورد 
اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: مدیریت منابع و ساخت مورد توجه 

است.
 وی با تاکید بر اینکه خیلی کار عظیمی در پیش داریم، اظهار داشت: 
برای انجام یک اقدام کارشناســی، مطالعه و آســیب شناســی گذشته 
ضرورت دارد. برهمین اســاس از روســای ســازمان ها خواستار آسیب 
شناسی هستم. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه 
ما باید با یک دید تحول گرا به مسئله نگاه کنیم، تصریح کرد: مدیریت 
کشور ما مدیریت دولتی است، این در حالی است که مدیریت دولتی، 
وظیفه گرا و رفع تکلیفی اســت، اما مدیریت نتیجه گرا   از فرمایشــات 
پیامبــر اکرم نشــأت می گیرد کــه بیان می فرمایند ماک و درســتی هر 

کاری نتیجه آن است. البته نتیجه برگرفته از مطالعه بر مبنای علم.
 مهنــدس خرم درخصوص خدمات رفاهی گفت من توصیه می کنم 

که توجه به ایجاد و توســعه خانه مهندس در خور شــأن مهندســان را 
فراموش نکنید. به عنوان مثال، مهمترین پروژه ای که وزارت آموزش 
و پــرورش در ایــن راســتا بعــد از انقاب داشــته، احــداث خانه معلم 
بوده اســت. وی خاطرنشــان کرد: ما برای نفع اعضا و پرسنل روی این 
صندلی نشستیم و هرکاری که باعث توسعه معیشت پرسنل و اعضا 
محترم ســازمان باشــد، اجــر دارد، ضمن اینکه اعضای ســازمان حق 
دارند بگویند سازمان چه گام هایی از جمله در اشتغال، مسکن و بیمه 

تکمیلی برای آنان برداشته است؟ 
 در همین حال، دکتر جواهری رئیس دفتر نظارت بر عملکرد اســتان ها، 
یکــی از اهــداف برگزاری این جلســات را بیــان عملکرد های ویــژه و ارائه 
تشریح اهم اقدامات استان ها با وقت کافی به منظور جلوگیری از موازی 
کاری ها و صرفه جویی در هزینه های مادی و معنوی سازمان عنوان کرد. 
در ادامه جلسه گزارش عملکرد استان های ایام، چهارمحال و بختیاری، 

کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و مرکزی ارائه شد.
  آسیب شناسی استانها

 دومین دوره جلســات شــورای منطقه ای رؤســای استانهای اصفهان ، 

 نظام مهندسی و کمیته امداد
به توافق اولیه دست یافتند؛

ارائه خدمات مهندسی 
رایگان برای مددجویان 

کمیته امداد

ارائه خدمــات مهندس رایگان 
صرفًا تا مســاحت ۱۰۰ مترمربع 
خواهد بــود و مــازاد بر آن، 
براســاس تعرفه های روز توسط 

مددجو پرداخت خواهد شد

بوشــهر ، ســمنان ، فارس ، هرمــزگان و یزد به ریاســت مهنــدس خرم 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی به صورت مجازی و آناین برگزار شد.
دکتر جواهری با اشاره به انتخابات پیش روی هیات مدیره سازمان ها 
در ســال آینده، بر لزوم اهمیت پیشــگیری از تفرقه و چند دســتگی در 
استانها تاکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر الزم در راستای همدلی هرچه 
بیشــتر اعضا سازمان و هیات مدیره شد. وی همچنین از فراهم شدن 
بســترهای توجه به اعضای هیات مدیره و اســتفاده از ظرفیت آنها در 

سازمان سخن گفت.
در این جلســه رؤســای اســتانها با ارائه گزارشــی از مهمترین اقدامات 
و دســتاوردهای نظــام مهندســی در اســتانها، رئیس شــورای مرکزی، 
مدیران سازمان و دیگر رؤسای استانها را از اقدامات خود مطلع کردند.
مهندس خرم در ادامه جلسه با خداقوت به روسای استانها، از گزارش 
اقداماتــی کــه آنها در جلســه ارایه کردند، تقدیر و تشــکر کرد و در عین 
حال، آسیب شناسی استانها را از روسا خواستار شد و اظهارداشت: اگر 
می خواهیم تحولی ایجاد کنیم، به برنامه ریزی منســجم، یکپارچه و 

هوشمند نیاز داریم.
وی خواســتار ایجــاد خانــه مهنــدس در تمام اســتانها بــا کاربری های 
متنوع از جمله اقامتی، تاالر، تجاری متناســب با محیط ، فضای بازی 
و تفریحات کامپیوتری ، ورزشــی ، کترینگ و همچنین محیط مناســب 

برای برگزاری همایش ها و مسائل فرهنگی و هنری شد. 
مهندس خرم با اشاره به سفر اخیر استانی خود به قم ، مجموعه خانه 
مهندس این اســتان را الگویی برای ســایر استانها دانست و تاکید کرد:  
البته ما یک چیزی باالتر از سطح خانه معلم در استانها مدنظر داریم.
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، همــکاری بــا اداره کل 
آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان ها را مــورد تاکید قــرار داد و برهمین 
اساس خواستار آموزش مهارتی استاد کاران و کارگران، تعیین تکلیف 
گواهینامــه، ارتقــای ســطح مهارتــی اســتاد کاران و کارگــران و تعییــن 
استاندارد مهارت شد و گفت: با کمک معاونین عمرانی استانداری ها 

می توانیم مسائل را در استانها سامان دهیم.
وی در خصوص مشکات مربوط به برگزاری مجمع عمومی و تعویق 
آن تاکنون، اظهارداشت: به زودی نتیجه هماهنگی با وزارتخانه در این 
باره اباغ خواهد شد. البته استانهایی که می توانند بصورت حضوری 
یــا مجــازی، بایــد مجمــع عمومی را برگــزار کننــد و در غیــر اینصورت 
کمیتــه ای متشــکل از 5 نفــر اعضای شــورای مرکزی، رییس ســازمان 
استان ، یک بازرس ، خزانه دار و یک نماینده از وزارتخانه تصمیم می 

گیرند.

  اتخاذ تدابیر ویژه برای خانه دار کردن مهندسان
مهنــدس خــرم همچنین از اتخــاذ تدابیر ویژه برای خانــه دار کردن 
مهندسان با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اظهارداشت: 
بــا هماهنگــی وزیــر محتــرم راه و شهرســازی, قــرار اســت در تمــام 
استانها، زمین هایی تحت عنوان شهرک های مهندسی ویژه اعضای 

سازمان اختصاص یابد تا مهندسین را خانه دار کنیم.
رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با تاکید بر تشکیل دفاتر 
مشــاوره و راهنمایی و پاســخگویی به ســواالت اعضا و مردم، دستور 
داد تــا گــزارش کامل برگزاری این جلســات در ســایت و شــبکه های 
مجازی به منظور فراهم کردن زمینه های مختلف همکاری اســتانها 

منتشر شود.
مهنــدس خــرم در ادامه با اشــاره به مشــکات و دخالت هــاى اخیر 
برخــی ارگان هــا در موضوعــات مربــوط با ســازمان نظام مهندســی 
خراسان رضوى، تاکید کرد: هر موضوع مهمی که در خصوص نظام 
مهندســی اتفاق مي افتد، رییس سازمان باید در جریان امور باشد و 

رعایت سلسله مراتب ادارى، ضرورى است.
وی افــزود: ایــن موضــوع بایــد از مســیر قانونی خــود یعنی شــوراى 
انتظامــی پیگیــرى و روال آن طــی شــود، ضمــن اینکــه درصــورت 
لــزوم، اگر در این موضــوع جرم عمومی اتفاق افتاده باشــد و خارج 
از اختیــارات شــوراى انتظامــی باشــد، از طریق مراجــع قضایی باید 

پیگیرى و راى صادر شود.
مهندس خرم گفت بنده از وزیر محترم راه و شهرسازی مي خواهم 
موضوع را دنبال کنند و از اینگونه اقدامات جلوگیرى به عمل آورد.

با پیگیري هاي انجام شــده، توافقات 
خوبی با سازمان امور مالیاتی حاصل 
شده است و این سازمان درخصوص 
مالیات مهندســي، درصــدى را که 
سازمان نظام مهندسي اعالم می کند، 

خواهد پذیرفت.

مهندس بهمن 
مومنی مقدم
مدیر اجرایی 
سازمان نظام 
مهندسی ساختمان
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



به مناســبت پنجم دی ماه، ســالروز زلزله 
بم در سال ۱۳۸2 و به عنوان روز ایمنی در 
برابر زلزله و کاهش اثرات بایای طبیعی، 
نظــام  ســازمان  رســانی  اطــاع  پایــگاه 
مهندسی ساختمان گفتگویی اختصاصی 
بــا مهنــدس خرم، رئیــس ســازمان نظام 
مهندســی ساختمان داشــته است.  گفتگو 
بــا فــردی کــه در ۴۵ روز اول حادثــه زلزله 
به عنوان مامور ویــژه رئیس جمهور وقت 
در شــهر بم حضور داشته است، می تواند 
خواندی، جــذاب و در عین حال، آموزنده 

باشد. حال این گفتگو را بخوانید:

   جنــاب مهندس خرم، به مناســبت پنجم 
دی مــاه، ســالروز زلزلــه بــم در ســال ۱۳۸2 و بــه 
عنــوان روز ایمنــی در برابر زلزلــه و کاهش اثرات 
بالیــای طبیعــی، بفرمایید که در بازســازی شــهر 
بــم چگونه عمل شــد؟ در آن ســال ها جنابعالی 
مســئولیت هایی نیز داشــتید و لطفــا از ناگفته ها 

هم بگویید؟
بنــده در ابتــدا ضایعه درگذشــت نزدیک به 
۴۰ هزار هموطن را در حادثه غم انگیز زلزله بم 
تســلیت عرض می کنم. زلزله در ســاعت پنج و 
بیســت و شش دقیقه اتفاق افتاد. در همان روز 
از طرف رئیس جمهور وقت، به عنوان نماینده 
دولــت مامور شــدم در بم اســتقرار پیدا کنم که 
برهمیــن اســاس، بنــده در ۴۵ روز اول زلزله در 

بم بودم.
زلزلــه بــم، فاجعه بزرگی بــود، چراکه از ۸۵ 
هزار نفر جمعیت نزدیک به ۴۰ هزار نفرقربانی 
این حادثه شــدند. اگر زلزله بم را با آمار و ارقام 
واقعــی بررســی کنیــم، مشــخص می شــود کــه 
حداقــل ۴۰ هــزار میلیارد تومان خســارت مالی 

این زلزله به قیمت روز است.
 زلزلــه بــم، خیلی اســف بار بود. بنــده زلزله 
طبــس را کــه قبــل از انقــاب رخ داد در جریان 
بودم تا ســیل اســتان گلســتان، ســیل ســال 7۸ 
یــا 7۹ آق قــا. همچنین در آن زمان یک ســیل 
مهیبــی آمد و ســیل خانمان برانــدازی بود. در 
آن ســیل هم مسئولیت داشــتم و مسئول ستاد 

حوادث غیرمترقبه بودم.
 در زلزلــه رودبــار و منجیــل بــه دســتور وزیر 
کشــور در روز دوم اســتقرار پیــدا کــردم و ۴۵روز 

در آن زمان مســئول اســکان موقت و بازســازی 
بودم. یک مســئول امداد نجات داشتیم، آقای 
مرعشــی اســتاندار کرمان بود و من هم مسئول 

اسکان و بازسازی بودم.
 زمانــی کــه اســتاندار هرمــزگان بــودم، اون 
اســتقرار  از طــرف دولــت  بــم هــم  موقــع، در 
پیداکــردم و همــه نامایمات و تبعــات روحی، 
روانی، مالــی، جانی و ناهنجاری های اجتماعی 
راکــه این حــوادث به دنبــال دارد، به طور عینی 
بــه چشــم دیــدم. در ایــن دو زلزلــه مهیــب که 
هــردو زلزله بین ۳۵ تا ۴۰ هزار قربانی داشــت، 
آمــار تلفات به تنهایــی بیشــتر از کل زلزله های 

صدسال گذشته است.
 در بم 2۰ هزار واحد مسکونی و ۳ هزار واحد 
تجاری تخریب شــد. حدود 2۵ تا 2۶ هزار واحد 
مســکونی، تجاری و اداری وجود داشت که بعد 
از زلزلــه، چیــزی از آن هــا باقی نمانــده بود. در 
زلزلــه، قســمت عمده شــهر تخریب شــد. چرا 
تخریــب شــد؟ چــون چهارچوب هــا و الزامــات 
ســاختارایمنی یعنــی فهــم و درک ایمنی را به 
جامعه پمپاژ نکردیم و در واقع، در اجرا ســهل 

انگاری کردیم.
 در آن زمــان، بخــش عمــده شــهر بــم روی 
گســل ســاخته شــده بــود که بــا زلزلــه ۶.۶ دهم 
ریشــتری، بیــش از ۹2 درصــد آن تخریب شــد، 
یعنــی فروریخت. یکــی از دالیلش ایــن بود که 
بم را روی گســل ساخته بودند. دلیل دوم اینکه 
می خواهــم در یک کلمه بگویــم، مقررات ملی 

ساختمان را پشت گوش انداختند.
 دو درصد ســاختمان نمی تــوان پیدا کرد در 
شــهر بم که شــناژ افقی عمودی داشــته باشــد. 
ســاختمان های یک و دو طبقه حتما باید شــناژ 
افقی عمودی داشــته باشند که در مواقع زلزله، 
خســارات مالــی داریــد، ولــی خســارت جانــی 
نداشــته باشــید یا در حداقل ممکن باشــد، این 
در حالی اســت که بــا زلزله ۶.۶دهم ریشــتری، 
بیش از ۹2 درصد شــهر نابود شــد و آن هشــت 
درصــد هــم که باقی مانــده بود، قابل اســتفاده 
شــهر  بقیــه  و  می خواســت  بازســازی  و  نبــود 

نوسازی می خواست.
 این چه تفکری، چه برنامه ای و چه طراحی 
اســت که اگر یک بای طبیعی نازل شود، بیش 

از ۴۰ درصــد مردم قربانــی و بیش از ۹۰ درصد 
مال مردم نابود می شــود. در این روز، یعنی روز 
۵ دی مــاه، ســالروز زلزلــه بم باید بــه خودمان 
و بــه آن هایــی کــه مقــررات را رعایــت نکردند، 
تخلــف را برتافتند و چشــم پوشــی کردند، ایراد 
گرفت و مسئولشــان دانســت و در این قربانگاه 
جانــی و مالــی بایــد در پیشــگاه خــدا پاســخگو 
باشــند. اگــر یک انســان بــه تعبیرقــرآن به قتل 
برسد، مثل اینکه تمام انسان ها به قتل رسیدند 
و اگر یک انســان زنده شــود، مثل این اســت که 

تمام انسانیت در طول تاریخ بشر زنده شدند.
 ببینید این فاجعه یقه ی همه ما را می گیرد. 

فاجعه هــای دیگــری کــه بر اثــر نادیــده گرفتن 
مقررات، ندیدن ایمنی، ندیدن یک بایی مثل 
کرونا، ندیدن بهداشــت، ندیدن سرمایه مردم، 
صرفه اقتصادی ســاخت و ســاز؛ ایــن ندیدن ها 

یقه گیری خدا را به دنبال خواهد داشت.
 در این روز، یعنی روز پنجم دی ماه، سالروز 
زلزله بم به خودمان و همه دســتاندرکاران باید 
هشــدار بدهیم که مراقب باشید جان و سرمایه 
مــردم در دســت شماســت. از مقــررات ملــی 
کــه تضمیــن کننــده ایمنــی، صرفــه اقتصادی، 
بهداشــت، بهــره وری مــواد و منابــع و انــرژی 
خواهدبــود، بــر می تابیم به عنــوان یک فریضه 

روایت مهندس خرم از روزی که شهر بم نابود شد
به مناسبت پنجم دی ماه، سالروز زلزله بم در سال ۱۳۸2 ؛
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انســانی، یــک تعهد بشــری، یک الــزام قانونی 
و یــک تکلیــف الهی بــه آن باید نــگاه کنیم. اگر 
در دســت راســت مان قــرآن اســت، در دســت 

چپ مان مقررات ملی و استاندارد باید باشد.
امیدواریــم ایــن روز، پنجــم دی مــاه، باعث به 
خــود آمــدن بهــره بــرداران، ســازندگان، ناظران، 
واقــع، حیثیــت،  باشــد. در  و کنترلر هــا  طراحــان، 
منزلت، شــان و حرمت تولیدکنندگان، مهندسان، 
تکنسین ها و کارگران با شرافت صنعت ساختمان 

به رعایت مقررات و استاندارد است.
برهمین اســاس، روز پنجم دی ماه، سالروز 
باعــث  کــه  می شــماریم  بــزرگ  را  بــم  زلزلــه 
تجدیدنظــر از »حــاال چــه کنیــم« و پرهیــز »از 
حاال چه کنیم« می شــود. االن این موضوعی که 
پیــش آمده، چه کنیم تــا از این وضعیت خارج 
شــویم، به طراحــی جامع فکر کنیــم. ایمنی در 
زلزله، ایمنی در ساخت و ساز، ایمنی در مقابل 
حوادث ســیل، رانش وغیره باید براســاس یک 
طراحــی جامع دیده شــود نــه اینکه امــروز این 
مشکل پیش آمد، بگوییم چیکار کنیم. ۴۱ سال 
اســت داریم می گوییم حاال خــوب چیکار کنیم 
و آن حــاال راهــم تا فرصــت هســت، ببینیم. به 

ســرعت باید طــرح جامع ایمنــی و طرح جامع 
مدیریــت بحران را درنظر بگیریــم که به دنبال 
آن طرح ها، برنامــه عملیاتی ایمنی و مدیریت 
بحــران بنــا خواهنــد شــد، ضمــن اینکــه ایــن 
برنامه هــا براســاس طــرح جامــع اســتاندارد ها 

تعریف خواهند شد.
مقررات و دســتورالعمل ها در همین شــرح 
جامع مشــخص خواهد شــد و گام هایی که باید 
برداشــته شــود. در افق طرح جامع که 2۰ تا 2۵ 
ســال اســت، باید هر ســال قدم به قــدم بدانند 
چیــکار می کننــد و در هر قدمی کــه برمی دارند، 
چــه نتایجــی را در بر دارند و چــه اصاحاتی در 

عملکردشان می توانند داشته باشند.
امیدواریــم کــه ایــن زلزله ها و ســیل ها، یک 
شــیپوری برای به خــود آمدن و علمی بررســی 
کــردن، علمی مطالعــه کردن، طراحــی جامع 
کــردن، برنامه ریــزی عملیاتی دقیــق و مهارت 
آمــوزی بــه انســان ها بــرای پیشــگیری، مقابله، 

امداد و نجات و بازسازی خرابی ها باشد.
   االن وضعیت ســاخت و ســاز ها در سراسر 
کشــور از نظر ایمنی و مقاوم سازی در برابر زلزله، 
ســیل و ســایر بالیــای طبیعــی چگونــه اســت؟ 

آیــا آمــاری از نــا ایمن ها داریــد و ســازمان نظام 
مهندسی دراین زمینه چه نقشی می تواند داشته 

باشد؟
ویــژه  اخیــر در ســاختمان های  در دو دهــه 
مثــل برج هــا، بیمارســتان ها و اســتادیوم ها تــا 
حــدود زیــادی مقررات ملــی اجــرا و آیین نامه 
عمــوم  ولــی  می شــود،  رعایــت   ۴ ورژن   2۸۰۰

ساختمان ها نه.
یک داســتانی در کشــور داریم که فراگیر است 
و آن هم داســتان »دو نقشــه ای ها« نــام دارد؛ در 
واقــع یــک نقشــه بــرای ســاختمان تهیــه و بــرای 
آن، پروانــه گرفتــه می شــود، امــا یک نقشــه دیگر 
اجــرا می گــردد. در آن نقشــه دوم، مقــررات زیــر 
پا گذاشــته می شــود؛ این اپیدمی هســت. بعضی 
شــهر ها بیش از 7۰ درصد ساختمان هایشان، دو 
نقشه ای هستند که این، ضایعه بزرگی است. من 
نمی گوییم همه مهندســین ناظر و همه مجریان 
ذیصــاح تخلــف می کننــد، ضمن اینکــه تخلف 
از طــرف مالکیــن هم وجــود دارد و باید سیســتم 
نظارتی و بازرســی را اصاح کرد. با این سیستمی 
کــه االن داریــم، نمی شــود مقررات شهرســازی و 
مقرارت ملی ساختمان را دقیقا به اجرا در آورد.

دنیا به این نتیجه رسیده است که از مقررات 
و ضوابط و طراحی های شهرسازی به هیچ وجه 
کوتــاه نیایــد. امروز در یــک شــهر اروپایی وقتی 
بخواهیــم درخواســت تغییر کاربــری بدهیم یا 
محــدوده قانونــی و توســعه آن رادنبــال کنیــد، 
می خندنــد به آدم، می گویند ایــن مثل اینکه از 
ُکرات دیگر آمده اســت. امــا اینجا هفته ای هزار 
مورد کاربــری تغییر می کننــد! می دانید درآمد 
از  شــهرداری های کشــور میانگیــن 7۰ درصــد 
فروش کاربری اســت. تراکم در کمیسیون ماده 
۵ و تغییــر کاربــری درکمیســیون های ۹۹ و ۱۰۰ 

شهرداری داده می شود.
باید ابتدا مسئوالن دســتاندرکارقانون مدار، 
مقررات مدار، ضابطه و اســتاندارد مدار باشند. 
و  گرایــی  اســتاندارد  گرایــی،  قانــون  متاســفانه 

ضابطه گرایی حاکم نیست.
   اگر گسل های تهران در بخش های مختلف 
فعال شوند، با چه وضعیتی روبرو خواهیم شد؟

ببینیــد تهران دو دســته گســل دارد. یک دســته 
گســل های قدیمی و بلوک های بسیار بزرگ که یک 
ســرش در دماونــد و ســر دیگــرش خارج شــهر ری 
می رود و تا جاده کرج هم ادامه دارد؛ این بلوک های 

بزرگ اســت. به مرور زمان این ها به گســل های کم 
عمــق و کوچک تبدیل می شــوند. می دانید که مرکز 
عمق زلزله تا ســطح زمین ۸ کیلومتر، ولی تخریب 
وحشتناک است. در این حالت و ما گسل های جوان 
و پیــر درتهران و شــهر های دیگر داریــم که هر چند 
وقــت یکبار بعضی از این گســل های پیــر و یا جوان 

فعال می شوند.
 اگــر یــک زلزله 7 ریشــتری در تهــران بیاید، 
با بررســی هایی که مشــاور ژاپنی کــرده، حداقل 
کــه  کــه در آن موقــع  ایــن اســت  بینــی  پیــش 
جمعیــت تهــران ۵ تــا ۶ میلیون نفر بــود، یک 
هــم  تخریــب  و  شــد  خواهنــد  کشــته  میلیــون 
بسیارســنگین خواهــد بود. االن کــه جمعیت از 
۱2 میلیــون عبور کرده، بیش از 2 میلیون کشــته 

خواهیم داشت.
 بــا شــبکه ای کــه داریــم و بــا برج هایــی کــه در 
برشبکه های نامناسب تنگ و تاریک ساخته شده، 
دیگــر ارتبــاط مان را هــم قطع می کنــد. همچنین 
پروانه هایــی که در گذشــته برای بیــش از ۱۵۰ برج 
ســاختمان بیــش از ۱۱ طبقه درتهران داده شــده، 
متاســفانه روی گسل اســت. در واقع، می دانستند 
این برج ها روی گســل هســتند، اما پروانه ســاخت 
دادنــد. البته در ســال های اخیر جلــوی این قضیه 
گرفته شــده اســت. االن دقــت جدی می شــود که 
برج ها روی گســل ساخته نشود. به هرحال، تهران 
یک بمــب هیدروژنی اســت، یعنی گســل ها مثل 
بمب هیدروژنی عمل می کنند. خیلی سریع طرح 
جامع مقاوم ســازی شــهر تهران را باید تهیه کرد. 
مطالعات امکان ســنجی آن توســط مشــاور ژاپنی 
شــده، آمــاده اســت کــه این طــرح تهیــه و تکلیف 

مقاوم سازی روشن شود.

کشــور  در  داســتانی  یک 
داریم که فراگیر است و آن 
هم داستان »دو نقشه ای ها« 
نــام دارد؛ در واقــع یک 
نقشه برای ســاختمان تهیه 
و بــرای آن، پروانه گرفته 
می شــود، امــا یک نقشــه 
اجــرا می گــردد.  دیگــر 
 ۷۰ از  بیش  شــهر ها  بعضی 
ساختمان هایشــان،  درصد 
این،  که  هستند  نقشه ای  دو 

ضایعه بزرگی است
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یکــی از مهمتریــن دغدغه های حــال حاضر 
مهندســان ناظــر و طــراح در کشــور، طول مدت 
 ۱۳ مــاده  براســاس  اســت.  ایشــان  مســئولیت 
از فصــل چهــارم مبحــث دوم مقــررات ملــی، 
شــروع پروســه نظــارت از زمــان صــدور پروانــه 
آغــاز و تــا زمان صــدور پایــان کار، بهــره برداری 
بــه طول می انجامد که پــس از صدور پایان کار، 
وظیفــه نظارت به انتها می رســد؛ لیکن در حال 
حاضر مســئولیت طراحی و نظارت تا آخر عمر 
ســاختمان بر عهده طراحــان و ناظرین)و حتی 

در صورت فوت بر عهده وارث( است.
از  جعلــی  مصــدر  "مســئولیت،  لغــت  در   
مســئول، ضمانــت، ضمــان، تعهــد و مواخــذه 
اســت و آنچــه کــه انســان از وظایــف و اعمــال 
و افعــال عهــده  دار و مســئول آن باشــد" و در 
اصطــاح حقوقــی مســئولیت "تعهــد قانونــی 
شــخص بر رفع ضرری که به دیگــری وارد کرده 
اســت" آمــده و "در همیــن معنا لفــظ ضمان را 
بــه کار برده انــد و معنــی آن هر نوع مســئولیت 
اعــم از مســئولیت مالــی و مســئولیت کیفــری 
اســت". بنابراین در هرجایی که شخصی مکلف 
بــه جبــران خســارات دیگــری اســت، در برابر او 

مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد.
  معمواًل مســئولیت را به مسئولیت اخاقی، 
قانونــی، قراردادی، مدنی جزایی تقســیم بندی 
مــی  کننــد. عناصر مســئولیت قراردادی شــامل 
تخلــف از تعهد، ضــرری که از تخلــف مزبور به 
متعهــد لــه وارد می شــود و رابطه ســببیت بین 
تخلف و ضرر اســت. مفهوم مسئولیت از مبانی 
نظــام حقوقــی ماســت کــه بــا حــذف آن تمــام 

ساختار حقوقی آن فرو خواهد ریخت.
    براســاس قوانین و رویه ی قضایی ایران در 
قراردادهای بین کارفرما و مهندســان شــرط عدم 
مســؤولیت موجه نیســت و مهندس ساختمان 
با توجه به تعهدات خــود در چهارچوب مقررات 
ملی و آیین نامه های اجرایی و ابالغیه ها مسئوِل 
نتیجــه ی اقدامــات خــود اســت. حــال ســئوال 
زمینــه  در  مهندســان  تعهــدات  کــه  اینجاســت 
طراحــی، نظــارت و یا اجــرا در ســاختمانها تا چه 
زمانی و تحت چه شــرایطی معتبر اســت و آنان 
تا چه میزان باید پاســخگو و مســئول باشــند؟ در 
صورتی که عمــر مفید ســاختمان بــرای مثال 20 
تا 25 ســال اســت، چرا ایــن مســئولیت دائمی 
اســت و حتی پــس از فوت مهندس ســاختمان، 
وی  بازمانــدگان  بــرای  همچنــان  مســئولیت 

پابرجاست؟
 آنچه مســلم است؛ مهندســان بعد از اتمام 

ســاختمان بــر نحــوه اســتفاده و یا طریقــه بهره 
برداری از حاصل کار خود هیچ نظارتی نداشــته 
و در تغییــرات و یــا تعمیــرات احتمالــی بعدی 
ســاختمان نیــز نقشــی ندارنــد و نمی تواننــد بر 
صحــت و یــا ســقم رونــد آن کنترلــی را اعمــال 
کننــد، ضمــن این کــه در اجرای یک ســاختمان 
عناصــر و عوامــل نســبتاً زیادی مؤثر هســتند که 
کنترل بسیاری از آنها از عهده ی مهندسان ناظر 
خارج است و نیز حضور مهندس ناظر در پروژه 

بصورت منقطع و مرحله ای بوده و نه مقیم.
     آیا نباید این مســئولیت محــدود به دوران 
مشــخصی شــود؟ عموماً مــدت مســؤولیت باید 
تناســبی با مدت زمان بیمــه، عمر مفید مصالح 
و یا مدت توافق شــده در قرارداد داشته باشد. در 
حقوق ایران، طبق قاعده عقلی و فقهی الضرر و 
الاضرار، هر کس زیانی به دیگری وارد آورد، باید 
آن را جبــران کند. امــا برای جبران ضرر در بحث 
مسئولیت نظارتی، مرور زمان لحاظ نشده است.
کار  عواقــب  بایــد  مهندســان  اینکــه  در      
خــود را بپذیرنــد، جــای هیــچ ســخن و ســئوالی 
نیســت؛ منتها مســاله چالش برانگیز آن اســت 
که چرا زمانی کــه عمر مفید ســاختمان تقریبی و 
نامشخص اســت و مصالح متفاوتی در ساخت 
به کار برده شده ، مسئولیت نظارت کل ساختمان 

برای همیشه و مادام العمر تعریف می شود؟
 در حیطه مســئولیت حرفه ای، در هر صنف 
و هــر حرفــه ای کــه کنــکاش شــود، مســئولیت 
اقدامات صورت گرفته و یا خدمات ارائه شــده، 
در بــازه ای محــدود و مشــخص لحاظ می شــود 

و قانــون گــذار مســئولیت حرفــه ای بــرای هیچ 
صنفی را مادام العمر تعریف نکرده است، چرا 
کــه در همه  صنوف، کیفیت خدمات ارائه شــده 
برحســب نــوع مصرف و گذشــت زمــان کاهش 
مــی یابد که این منجر بــه کاهش عمر مفید کاال 

یا خدمات می شود.
 بــه عنوان مثال، هیچ کارخانه خودروســازی 
تعهد نمی کند که تا آخر عمر مســئول مشکات 
بــرای  و  باشــد  خــود  محصــول  فنــی  نقــص  و 
محصــوالت خــود آن هــم به شــرط اســتفاده از 
خدمــات نمایندگــی، دوره گارانتــی محــدودی 
تعریــف می کنــد. برهمین اســاس، مســئولیت 
مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  مهندســین  نظــارت 

شــده و عــاوه بــر اینکــه بــرای آن بازه ای بســته 
تعریف نشــده، حتی تا آخر عمر ســاختمان نیز 

مسئولیت با مهندس همراه است.
    مســأله  مهــم دیگر آنکــه در قانــون تعریف 
دقیقــی از عمــر مفیــد ســاختمان وجود نــدارد و 
مشخص نیست بر چه اساسی این مفهوم تفسیر 
می شــود و تا چه قدمتی از عمر ساختمان شامل 
این بازه می شــود. مبرهن است که ساختمان نیز 
از اجزا و مصالحی ســاخته شــده اســت که مانند 
هر کاالیی پس از گذشــت مدت زمانی، فرســوده 
و مســتهلک می شــود و این فرســودگی منجر به 
ایجاد خساراتی خواهد شد. مضافاً اینکه به دلیل 
تحریم هــای اقتصــادی که سالهاســت بر کشــور 
تحمیل شــده، کیفیت مصالح پایین آمده است 
که این خود منجر بــه کاهش عمر مفید مصالح و 
بالتبع کوتاه شــدن عمر مفید ساختمان می شود. 
حال پرســش این اســت که آیا باز هم مسئولیت 
مهندس ناظر باید مادام العمر باشد و نباید مرور 

زمان در آن گنجانده شود؟
 بــه همیــن منظــور در تمامــی سیســتم های 
حقوقــی دنیــا در زمینه  مســؤولیت مهندســان، 
مــرور زمان به نحوی در قوانین و یا رویه  قضایی 
پیش بینی شــده اســت. اگــر بخواهیــم تعریفی 
ســاده از مــرور زمــان ارائه دهیــم، بایــد بگوییم 
مرور زمان عبارت است از این که پس از گذشت 
مدتــی از وقــوع جــرم، تعقیب کیفــری یا صدور 
حکــم مجازات و یــا اجرای آن صــورت نخواهد 

گرفت.
 اما در قوانین مدنی، محدودیت زمانی برای 
مسؤولیت های ناشی از خدمات مهندسی پیش 
بینــی نشــده اســت. در واقــع، سیســتم حقوقی 
از یــک خــأل قانونی در ایــن زمینه رنــج می برد. 
مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان بدین 
معناست که مهندس پس از اتمام کار و تحویل 
آن تا زمان معینی مسؤول برطرف کردن عیوب 
ســاختمان و جبران خســارات است و پس از آن 

دعوی علیه مهندس قابلیت استماع ندارد.
    آیــا زمــان آن نرســیده تا برای خــأ قانونی 

فکری کرد؟
خصــوص  ایــن  در  مهــم  مــوارد  جملــه  از   
عمــر  ســاختمانها،  نگهــداري  بحــث  می تــوان 
مفیــد مواد و مصالح، اســتاندارد مصالح به کار 
رفتــه، تغییــرات اعمالــي در ســاختمان تحــت 
عنوان توسعه بنا، بازسازي و همچنین تغییرات 
آیین نامــه اي و مباحــث مقــررات ملــی، عــدم 
تناســب نیــروی کار متخصــص و ماهــر، عــدم 
اجــرای صحیــح مقــررات ملــی از جمله حذف 

دغدغه بزرگ حال حاضر مهندسان ناظر و طراح 
بررسی طول مدت مسئولیت مهندسان ساختمان و چالش های پیش رو ؛

مهندس کامران جنتی پور
عضو شورای مرکزی

باید  مهندســان  اینکــه  در 
عواقب کار خود را بپذیرند، 
جای هیچ ســخن و سئوالی 
چالش  مســاله  منتها  نیست؛ 
برانگیــز آن اســت که چرا 
زمانی که عمر مفید ساختمان 
تقریبی و نامشــخص است و 
مصالح متفاوتی در ســاخت 
به کار برده شــده ، مسئولیت 
نظارت کل ســاختمان برای 
همیشه و مادام العمر تعریف 

می شود؟
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مشکل اساسی در ساخت و ساز ها کجاست؟ 

 تعرفه پایین خدمات مهندسی
دغدغه جامعه مهندسی

یکی از حلقه های فراموش شده در زنجیره  مشاغل آسیب دیده از کرونا، مهندسی 
ساختمان است. شاغان این بخش که حتی قبل از بیماری کرونا هم اوضاع چندان 
مناسبی نداشتند، متاسفانه در این اوضاع سخت کرونا، وضعیت معیشتی دشواری 

را تحمل می کنند.
  اوضــاع نابســامان اقتصــادی حاکم بر کل کشــور همچون تورم ســنگین، ســقوط 
شــدید ارزش پول ملی و رکود ســنگین حاکم بر ساخت وســاز، شــرایط ناگــواری را بر 
این بخش از شــاغلین کشــور ایجاد کرده اســت. درد مضاعف آنجاست که بخشی از 

مســئولین هــم بــه غلــط ایــن 
جامعــه  مرفهیــن  از  را  قشــر 

می پندارند.
البتــه تعــداد مهندســین    
بســیار بیشــتر از حجم کار های 
در  متاســفانه  اســت.  موجــود 
حــق  انــدک،  حجــم  همیــن 
مهندســی  خدمــات  الزحمــه 
نســبت به هزینه های ســاخت 

و ســاز حدود ۴۰ درصد نرخ واقعی اســت که باید ابتدا فکر معیشت مهندسان بود و 
بعد انتظار می رود رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان در طراحی و نظارت و اجرا 
اعمال شــود؛ چرا که نظارت بر کیفیت ســاخت براساس استاندارد ها و مقررات ملی 

ساختمان همواره از مهمترین دغدغه های مردم بوده است.
  اجــرای کامــل قانــون از وظایــف جامعه اســت و موضــوع اجرای مقــررات ملی 
ســاختمان ارتبــاط مســتقیم با جــان و مال مــردم دارد که کم بــودن تعرفه خدمات 
مهندســی باعث صرفه جوئی و کم کاری در اجرای مقررات ملی ساختمان می  شود 

که باید دید مشکل اساسی در ساخت و ساز ها کجاست؟ 
 افزایــش تعرفه خدمات مهندســی با تــورم موجود در جامعه هم خوانــی ندارد. به 
همین دلیل، جامعه مهندسی نمی پذیرد و تعرفه پایین این نگرانی را به وجود می آورد 
که افراد براســاس هزینه هایی که می گیرند، خدمــات ارائه دهند و این موضوع می تواند 
مهندســانی که دغدغــه اجرای صحیح قانــون را دارند، از حرفه مهندســی دور کند. این 

موضوع همکاری تنگاتنگ مسئولین با سازمان نظام مهندسی ساختمان را می طلبد.

اســتفاده  عــدم  ســاختمانها،  اکثــر  در  مجــری 
صحیــح از ظرفیــت و پتانســیل کاردانهــا، عدم 
کنترل صحیح بر نحوه ارائه خدمات مهندسی، 
نحوه و ســر فصل هــای آموزشــی ورود به حرفه 

مهندسین، را عنوان کرد.
 با مقایســه ای تطبیقی بین میزان مسئولیت 
جملــه  از  مختلــف  کشــورهای  در  مهندســین 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا، انگلســتان، آمریــکا، 
اســترالیا و حتــی کشــورهای نزدیــک بــه ایــران 
می تــوان به معیــاری برای لــزوم تعریف چنین 
دســت  ایــران  حقوقــی  نظــام  در  زمانــی  بــازه 
یابیــم. در اتحادیــه اروپــا مدت دوره  مســئولیت 
مهندســان بســته به کشــور و وضعیــت متفاوت 
اســت. این دوره عبارت اســت از یک تا دو ســال 
در برخی از کشــورها برای عیوب خاص)اسپانیا 
و  دانمــارک  در  2ســال،  فنانــد  در  فرانســه(  و 
آلمــان و نــروژ 5ســال، در ایرلنــد و انگســتان٦ 
ســال، ترکیه 5 ســال و در  مجارستان در صورت 
قصور ســنگین2۰ ســال و5 تا 25 سال برای امور 

عمومی.
 در اکثر کشــورها مانند بلژیک، بلغارســتان، 
فرانســه، یونــان، مجارســتان، ایتالیــا، لیتوانــی، 
لوکزامبــورگ، هلنــد، اســلونی و اســپانیا، دوران 
مسئولیت۱۰ ســاله را که از تاریخ قبول یا تحویل 
آغــاز می شــود، به خصوص در مــورد عیوبی که 
بر قســمت های اساسی و یا ثبات ســاختاری کار 
تاثیــر مــی گذارنــد، اعمال مــی کننــد. در مالت 
در  و  ســال   ۱5 بــرای  ثابــت  عیــوب  مســئولیت 
رومانــی ایــن مســئولیت بــه انــدازه عمــر مفید 
ســاختمان اســت. این امر بســیار رایج اســت که 
مهندســان عیوبــی را کــه در ایــن دوران ظاهــر 

می شود، برطرف سازند. 

 دوره "تضمیــن عیــب"  از ۳ مــاه تــا 5 ســال 
متفاوت اســت. در بسیاری از کشورها مسئولیت 
ســازنده در طی این دوران محکم و موکد اســت 
و صــرف نظــر از خطــا و قصور اعمال می شــود. 
در امــارات متحــده عربــی نیــز مطابــق قانــون 
مهندســان و مقاطعه کاران مشترکاً و منفرداً در 
دوران ده ساله پس از خرابی جزیی و یا کامل بنا 
مســئولیت دارند)و نه مادام العمر( و محدوده 
این مســئولیت شــامل خرابی کامــل بنا، خرابی 
جزیــی بنــا و هــر عیبی که ثبــات یا امنیــت کار را 

تهدید نماید، می شود.
 بنا به مقایسه هایی که انجام شد، از کشورهای 
اتحادیــه اروپــا تــا انگلیــس، امریــکا و کشــورهای 
خاورمیانه، قراردادن دوران مســئولیت در قانون 
و یــا قــرارداد جزیــی از نظــام حقوقــی کشــورها 
به شــمار مــی آید. راه حلــی که بایــد در قوانین و 
مقررات ما نیز به صورت تعریف محدوده زمانی 
برای مسئولیت مهندســان )ناظر یا طراح( بسته 
بــه عمــر مفید مصالــح، عمر ســاختمان یــا بازه 
زمانــی به مدت۳تا5 ســال و یا مــدت طوالنی تر 
برای عیوب و خســارات جدی تر پس از اتمام کار 

پیش بینی شود.
مســئولیت  میــان  تفکیــک  دیگــر  حــل  راه   
مهنــدس ناظر و مهنــدس مجری و قــرار دادن 
مسئولیت به میزان سهم مهندسین در ساخت 
و ســاز و میــزان نظــارت و حضــور آنهــا در طول 
پــروژه اســت. از آنجایــی کــه مهنــدس ناظــر در 
تمام دوران ســاخت نمی تواند در ســایت پروژه 
حضــور داشــته باشــد، قانــون می توانــد تکلیف 
بیشــتری بــر دوش مهندس مجری کــه همواره 

باید در پروژه حضور داشته باشد، بگذارد.
  شــاید یکی از دغدغه های مسئولین در بحث 
اعمــال مرور زمــان در مســئولیت مهندســین که 
باعــث شــده تــا امــروز، بحــث مســئولیت مــادام 
العمــر بــه قــوت خــود باقــی بمانــد، گزارشــاتی 
باشــد که در محاکم قضایی و شــوراهای انتظامی 
مبنــی بر عــدم انجــام تعهدات و وظایف توســط 
مهندســین ناظــر رخ مــی دهــد. بدیــن معنی که 
مهندســین در عمــل بــه وظایــف خــود کوتاهــی 
می کنند و این شــائبه به وجود می آید که چنانچه 
مســئولیت مهندســین ناظــر و طــراح، مشــمول 
مرور زمان گردد،  شــاید دیگر نظارتی هم صورت 
نپذیــرد. لذا باید به دنبال راهــی بود تا غربالگری 
خوبــی در این خصوص رخ دهــد و خدای ناکرده 
همه به یک چشــم ســیاه یا ســفید دیده نشــوند و 
حذف مســئولیت مــادام العمر منجــر به قصور و 
کوتاهی در وظایف مهندسین ناظر و طراح نشود.

دکتر مهران کوهی کمالی
عضو شورای مرکزی و رئیس نظام مهندسی چهارمحال وبختیاری

پاییــن  متأســفانه تعرفــه 
دغدغه  مهندسی،  خدمات 
جامعه مهندســی است که 
با تورم موجود و شــرایط 
کنونی بیمــاری کووید ۱۹ 

هم خوانی ندارد

شــاید یکی از دغدغه های 
اعمال  مســئولین در بحث 
مــرور زمان در مســئولیت 
مهندســین که باعث شده تا 
امروز، بحث مسئولیت مادام 
العمــر به قوت خــود باقی 
بماند، گزارشاتی باشد که در 
شوراهای  و  قضایی  محاکم 
انتظامی مبنی بر عدم انجام 
توســط  وظایف  و  تعهدات 
مهندسین ناظر رخ می دهد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



نخستین نشســت خبری مهندس احمد خرم، 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع 
لــزوم اجــرای مبحــث 22 مقررات ملی ســاختمان 
بــه منظــور مراقبــت و نگهــداری از ســاختمان ها و 
پیشــگیری جدی از تکــرار وقوع حواث تلــخ و ناگوار 
از جمله ســاختمان پاســکو و کلینیک ســینا اطهر، 
باحضــور اعضــای هیــات رئیســه شــورای مرکزی و 
بــا رعایت تمــام پروتکل های بهداشــتی به صورت 
حضــوری و مجازی در محل موسســه ایــران برگزار 

شد.
 در ایــن نشســت مطبوعاتــی، عــاوه بــر رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس حامد 
مانــی فــر مدیــرکل دفتر مقــررات ملی ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی و مهنــدس مهــرداد تقــی 
زاده رئیس ســتاد اجرایی مبحــث 22 به بیان نقطه 
نظرات خــود پرداختنــد و در پایان به پرســش های 

خبرنگاران پاسخ دادند.
    رهاسازی موضوع نگهداری ساختمان

  در ابتــدای ایــن نشســت مهنــدس خــرم، بــا 
انتقاد از رهاســازی موضوع نگهداری ســاختمان، از 
تشــکیل ســتاد اجرایی مبحث 22 در سازمان نظام 
مهندســی با حضور نمایندگان ۱۵ نهــاد و تعدادی 
از متخصصــان، اســاتید و کارشناســان حــوزه نظام 
مهندســی در گروه هــای مختلــف در امــر مدیریت 
و نگهــداری بــرای نخســتین بــار در کشــور خبــر داد 
و گفــت: ایــن نشســت، اولیــن نشســت ملی اســت 
که بــرای مهندســان و بهــره بــرداران از ســاختمان 
فکری شده اســت. به عبارت دیگر، هدف مهم این 
نشســت ایجاد اشتغال و فرصت شغلی برای فارغ 
التحصیان و مهندســان ســاختمان اســت.   وی در 
ادامــه با اشــاره به اینکــه در حال حاضر حــدود 27 
میلیون واحد ســاختمانی در ایــران داریم که حدود 
۱۰ میلیــون آن هــا آپارتمــان و بلنــد مرتبه هســتند، 
خاطرنشان کرد: تمامی ساختمان های با عمر بیش 
از ۳۰ ســال در ایران نیازمند بازســازی کلی هستند.  
وزیــر اســبق راه توضیــح داد: اگر مدیریــت تعمیر و 
نگهداری هر دســته ۵۰ تایی از آپارتمان های کشــور 
را به یکی از فارغ التحصیان رشته مهندسی واگذار 
کنیــم، بــرای 2۰۰ هزار فارغ التحصیل این رشــته ها 
فرصت شــغلی ایجاد کرده ایم تا مســئول بازرسی 
دوره ای و نظارت بر عملکرد تأسیسات فنی ابنیه را 
به عهده بگیرند و به طور مداوم اجزای ساختمان ها 
را پایــش کننــد و عمــر آن هــا را بــاال ببرنــد. در واقع 
بــا عملیاتی شــدن این برنامــه و با ایجــاد 2۰۰ هزار 
فرصت شــغلی جدید برای مهندســان ساختمان، 

تحولی در اشتغالزایی آن ها رخ خواهد داد. 
   نــرخ بیــکاری فــارغ التحصیــالن را بــه صفــر 

خواهیم رساند
  در همین حال، مهندس خرم تاکید کرد طی دو 
برنامه توسعه عاوه بر اینکه می توانیم نرخ بیکاری 
فــارغ التحصیــان را بــه صفر برســانیم، می توانیم 

اشتغال مولد هم برای سایر رشته ها ایجاد کنیم.
 وی بــا یــادآوری اینکــه در گذشــته کاری بــرای 
اعضای نظام مهندسی انجام نداده ایم، اظهار کرد: 
ســازمان نظــام مهندســی ۵۵۰ هزار عضو هســتند 
کــه ۶۰ درصــد از این تعداد یــا در تخصص خود کار 
نمی کنند، یا بیکار هستند و یا در اسنپ کار می کنند. 
به عنوان مثال، فوق لیســانس معماری از دانشگاه 

اســنپ کار می کنــد. برهمیــن  شــهید بهشــتی در 
اساس، باید فکری به حال مهندسان و بهره برداران 
بهره بــرداری،  اینکــه  ضمــن  کنیــم،  ســاختمان 
مقاوم ســازی  و  نوســازی  و  بازســازی  نگهــداری، 

ساختمان های بزرگ را رها کرده ایم.
 مهنــدس خرم به اســتناد گزارش های شــورای 
اســامی شــهر تهران یادآور شــد: هم اینک هزاران 
در  پایتخــت  در  بلندمرتبــه  قدیمــی  ســاختمان 
معــرض بروز ســوانح مرگبار هســتند کــه اگر فکری 
بــرای بازرســی دوره ای و نگهداری تأسیســات آن ها 
نکنیم، با فجایع بزرگی روبرو خواهیم شــد. در سایر 
کانشــهر ها و مناطق مسکونی کشــور نیز وضعیت 
ســاخت و ســاز ســاختمان های جدید بــه دلیل بی 
توجهی به مقررات ملی ســاختمان نگران کننده تر 

است.
 رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
کشــور بــا تاکید بــر اینکه اکنــون در صنعتی ســازی، 

هوشمندســازی و بهــره بــرداری از ســاختمان ســبز 
عقب هستیم، اظهارداشت: در نسل سوم ساخت و 
ساز در جهان قرار داریم درحالی که جهان در نسل 

ششم ساخت و ساز است.
 وی بــا بیان اینکه به شــدت از ســاخت و ســاز از 
جهــان عقــب ماندیــم، گفــت: این عقــب ماندگی 
حل نمی شــود مگر اینکه متولی مسکن )وزارت راه 
و شهرسازی( با متصدی ساختمان )سازمان نظام 

مهندسی کشور( با هم همراه و هم عرض شوند
 بــه گفتــه مهنــدس خــرم، اکنــون ایــن اراده در 
وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا با تشکیل ستاد 

صنعتی سازی عقب ماندگی در کشور جبران شود.
 رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
خاطرنشــان کرد: حداقــل بایــد 4۰ درصد صنعتی 
ســازی در کشور داشــتیم در حالی که اکنون زیر پنج 

درصد به روش صنعتی سازی عمل شده است.
 مهنــدس خرم گفــت: بــا حمایــت وزارت راه و 
شهرســازی با تشــکیل ســتاد، صنعتی ســازی برای 

هوشمند سازی و ساختمان سبز به سرعت عملیاتی 
خواهد شــد که تحــت فعالیت این ســتاد هم برای 
فارغ التحصیان صنعت ســاختمان، شغل ایجاد 
خواهد شــد و هم برای مقاوم ســازی ساختمان ها و 

ساخت و ساز صنعتی گام بر می داریم. 
   واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی

 وی در پاســخ به پرســش خبرنگاران، خواســتار 
واگــذاری امــور تصــدی گــری به بخــش خصوصی 
شــد و گفت: در کشــور از بخــش خصوصی حمایت 
جدی نمی شــود، البتــه بخش خصوصــی هم باید 
پرقدرت وارد میدان شــود. دولــت خودش را از امور 
تصدی گری کنار بکشد و امور را به بخش خصوصی 
بســپارد، البته تقویت و توســعه بخش خصوصی و 
حمایت همه جانبه مادی و معنوی باید در دســتور 

کار دولت قرار گیرد. 
 وی در ادامه با اظهار تأسف از وجود نگرش های 
بدبینانه نســبت بــه فعالیت بخــش خصوصی در 

حوزه های ســاخت و ساز اظهارداشــت: بالغ بر یک 
قــرن از شــروع برنامه هــای مهندســی ســاختمان و 
شهرسازی در ایران می گذرد و ده ها دستگاه اجرایی 
نظیر دولت، شهرداری ها، بنیاد و نهاد های مختلف 
در ایــن بخــش مســئولیت دارنــد، اما هنــوز مرجع 
نظارت، بازرســی و کنترل آن ها مشــخص نیســت و 
همچنان از فقدان برنامه جامع صنعت ساختمان 

در کشور رنج می بریم.
 وزیر اسبق راه و ترابری گفت: همین کم توجهی 
بــه مطالعــه در صنعــت ســاختمان و ورود افــراد 
غیرحرفه ای و کم تجربه به این حوزه باعث شده تا 
عمر مفید ابنیه در ایران به شــدت کاهش یابد و هر 
از گاهی شاهد بروز سوانح مرگبار در ساختمان های 
ایران باشیم.  خرم گفت: کوتاهی در ترویج و رعایت 
ضوابط مهندســی در ســاخت و ســاز باعث شده تا 
عمر مفید ابنیه ایران از ۳۰ سال در دهه ۵۰ شمسی 
بــه کمتــر از 22 ســال در حــال حاضر برســد، این در 
حالی اســت که عمر مفید ساختمان ها در آمریکا از 

۳۵ سال در دهه ۵۰ شمسی به بیش از ۱2۰ سال در 
شرایط حاضر رسیده است. 

   چرا ستاد اجرای مبحث 22 تشکیل شد؟
 مهندس مهرداد تقی زاده رئیس ســتاد اجرایی 
مطبوعاتــی  نشســت  ایــن  ادامــه  در   22 مبحــث 
اظهارداشت: ضوابط نگهداری ساختمان ها تحت 
عنوان مبحث 22 در سال ۱۳۹2 تدوین و اباغ شده، 
اما این مبحث در این سال ها هرگز اجرا نشده است. 
 وی گفــت: طــی ســالیان گذشــته شــاهد وقــوع 
در  پاســکو  ســاختمان  همچــون  ناگــوار  حــوادث 
ســال ۹۵ و ده هــا اتفاق ناگوار در شــهر های مختلف 
بوده ایــم. حتــی چنــد مــاه قبــل شــاهد اتفاق هایی 
ماننــد کلینیــک ســینااطهر و ده ها فاجعــه دیگر در 
تهران و ســایر شهر ها بوده ایم که متأسفانه عده ای 
از هموطنانمان و سرمایه های ملی خود را از دست 

دادیم.
 مهنــدس تقــی زاده تصریح کــرد: تاکنون هیچ 
فرد و سازمانی مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته 
اســت و اگــر اقدامــات جــدی صــورت نگیــرد، بروز 
اتفاق های مشــابه دور از ذهن نیست، این در حالی 
است که ضوابط نگهداری ساختمان ها تحت عنوان 
مبحــث 22 در ســال ۱۳۹2 تدوین و اباغ شــده، اما 

هرگز اجرا نشده است.  
وی اظهارداشــت: علــت اصلــی اینکــه تاکنــون 
مبحث مهم 22 اجرایی نشــده، فرابخشی بودن آن 
اســت، چرا که نگهــداری و تعمیرات ســاختمان ها 
صرفــاً یک موضوع فنــی نبوده و ابعــاد مدیریتی و 
حقوقــی آن از پارامتر های اثرگذار اســت و به حدود 
۱۵ نهاد کشور شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
نظام مهندسی، سازمان شهرداری ها، شهرداری ها، 
قــوه  نشــانی،  آتــش  شــهرها،  اســامی  شــورا های 
قضائیــه، مجلس شــورای اســامی، صدا و ســیما، 
ســازمان ملی اســتاندارد، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت بهداشــت، انجمن حرفــه ای صنعت بیمه، 
صنف مشــاورین اماک و صنف ســردفتران ارتباط 

دارد.
 رئیس ستاد اجرایی مبحث 22 خاطرنشان کرد: 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور به سبب 
ضــرورت خروج این موضوع از بن بســت از ابتدای 
تیرماه امســال تصمیم گرفت تا نســبت به اجرایی 
ســازی مبحــث 22 اقدام کند. در این راســتا، "ســتاد 
اجــرای مبحــث 22" با حضــور نماینــدگان ۱۵ نهاد 
فوق و تعدادی از متخصصان، اساتید و کارشناسان 
حــوزه نظــام مهندســی در گروه هــای مختلــف در 
امــر مدیریت و نگهداری و بعد از تحلیل و بررســی 

کارشناسانه تشکیل شده است.
   تهیه نقشه راه با حدود ۵2 فعالیت

  مهندس تقی زاده اعام کرد: در این ستاد یک 
نقشــه راه با حدود ۵2 فعالیت تهیه شــده است که 
توســط متولیــان امــر در حوزه هــای فنــی، حقوقی، 
مدیریتی، فرهنگی، رســانه ای، آموزشــی و ... دنبال 
می شــود و قصــد بــر ایــن اســت تا ایــن امــر مهم و 

ضروری در کشور اجرایی شود.
 بــه گفته وی، ســتاد اجــرای مبحــث 22 دارای ۴ 
کمیته با نام های کمیته اجرای موارد خاص، کمیته 
تخصصــی، کمیته رســانه و کمیته آمــوزش هر ماه 
تشــکیل و موارد مورد بررســی قرار می گیرد. رئیس 
ســتاد اجرایی مبحث 22، از حمایت مســئوالن قوه 

مهندس خرم: منتظر تحول در اشتغالزایی فارغ التحصیالن باشید
برگزاری نشست خبری رئیس نظام مهندسی ساختمان با موضوع »نگهداشت ساختمان«؛

مهندس مانی فر: پیش نویس نظام نامه اداری مبحث 22 آماده شده است.
مهندس تقی زاده: نقشه راه مبحث 22 تهیه شد.

اگر مدیریت تعمیر و نگهداری هر دسته ۵۰ تایی از آپارتمان های 
کشــور را به یکی از فارغ التحصیالن رشــته مهندسی واگذار 
کنیم، برای ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل این رشته ها فرصت شغلی 
ایجاد کرده ایم تا مسئول بازرسی دوره ای و نظارت بر عملکرد 

تأسیسات فنی ابنیه را به عهده بگیرند

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان کشــور از شرط پیاده 
کردن الگوی ایرانی اسامی در معماری سخن گفت.

دکتــر طاهره نصر، عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
کشور، سازگاری با قانون را نخستین ضرورت بازبینی در ساخت و ساز ها بر اساس 
الگــوی ایرانی اســامی دانســت و گفت: آنچه حائز اهمیت اســت اینکــه در بند ۱ 
مــاده 2 قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان به صــورت قاطع به »تقویت و 
توســعه فرهنگ و ارزش های اســامی در معماری و شهرســازی« اشــاره شده که 

کامًا همراستا با اهداف سند الگوی ایرانی اسامی پیشرفت است.
 وی، ســازگاری با امکانات در دســترس کشــور را در حال و آینده یک ضرورت 
دیگر در بازبینی شــیوه معماری شــهری، عنوان کرد و اظهارداشــت: در راســتای 
الگــوی یــاد شــده باید بــه »توســعه پایدار« نیــز به عنــوان یکی از اصــول مهم در 
شهرسازی امروز توجه کرد، ضمن اینکه در آموزه های دینی و تاریخی ما، شهری 
خوب توصیف شــده اســت که بــاری از دوش مردمــان را بــردارد و بتواند امنیت، 

آسایش و رفاه را به همراه داشته باشد.
 این عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســامی شیراز با اشاره به اینکه پیوست 
فرهنگــی را نمی تــوان فقــط بــرای معماری دانســت بلکــه در نگاهی گســترده تر 
باید برای شهرســازی، مدنظر قرار گیرد، افزود: ضرورت حرکت به ســوی مفهوم 
»فرهنگ در شهرســازی« در برنامه های اول و دوم توســعه کشــور به صورت کلی 
و در برنامه هــای ســوم و چهارم توســعه به تفصیل مورد توجه قرار گرفته اســت. 
مؤلفه های کالبدی شــکل شهر به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر عموماً 

تحت تأثیــر نیاز های مختلف به 
وجود آمــده؛ بنابراین به عنوان 
شــهری  ویژگی هــای  از  یکــی 
می توانــد نمایانگــر شــخصیت 

واقعی شهر تلقی شود.
و  منظــر  وی،  گفتــه  بــه   
از شــهر  مــردم  تصویــر ذهنــی 
بــه تعامــل میــان آنــان و مکان 
بنابرایــن  برمی گــردد؛  خلــق 
می تــوان چنیــن تلقــی کــرد که 
از  قــوی  ذهنــی  تصویــر  وجــود 

مکان خالق و پشــتیبان هویت شــهر خواهد شــد. از ســویی دیگــر در تبیین عنصر 
»هویــت«، توجــه به مقولــه فرهنگ دارای اهمیت بســزایی اســت، زیــرا فرهنگ 
و محیــط، هویت ســاِز زندگی انســان اســت، به نحوی کــه هرکدام نقش اساســی 
در تشــکیل هویــت برعهــده دارنــد. همچنیــن قابــل ذکــر اســت فصل مشــترک 
 هویــت انســانی محیــط و هویــت فرهنگــی انســان، هویــت محیــط را تشــکیل 
می دهد.  وی درباره امکان پیاده کردن الگوی ایرانی اســامی در معماری شهری 
با توجه به رشــد روزافزون بلندمرتبه سازی ها و پایین آمدن مساحت خانه ها هم 
گفــت: اگر نگاهی واقعی به موضوع داشــته باشــیم در شــرایط موجــود نمی توان 
الگــوی ایرانی اســامی را در معمــاری شــهری رعایت کــرد مگر اینکــه طرح های 
توســعه ای شــهری مورد بازنگری قرار گیرند. یعنی در طرح های توسعه ای که هر 
چند سال یک بار اتفاق می افتد باید مؤلفه های مختلف از جمله مؤلفه هویتی و 
فرهنگی را رعایت کنیم. یعنی اول بســتر شهرسازی باید مورد توجه قرار گیرد نه 
تک بنا هــا تا به هدف مورد نظر که رســیدن به الگوی ایرانی اســامی در معماری 
شهرهاســت، دســت یابیم. وقتی متأســفانه بستر شــهری ما به این صورت شکل 

گرفته نمی توانیم به تک بنا اهمیت بدهیم.

قضائیه از برنامه های تدوین شده در این راستا خبر 
داد و ابــراز امیدواری کرد، سیســتمی طراحی شــود 
کــه امــکان سوءاســتفاده از آن نباشــد و جلوی تمام 

روزنه های تخلفات گرفته شود. 
ملــی  مقــررات  اجــرای  آغــاز  ؛   ۱400 خــرداد     

ساختمان
  مهنــدس تقــی زاده گفــت: براســاس برنامــه 
ریزی هــای انجــام شــده، کل پروســه اجــرای کامــل 
خواهــد  طــول  ســال  چهــار  حــدود   22 مبحــث 
کشــید، ضمــن اینکه اجــرای ایــن مقررات بــر روی 
ســاختمان های اولویت یک از خردادماه سال ۱۴۰۱ 

یعنی حدود یک سال و نیم دیگر آغاز خواهد شد.
 وی در ادامــه خواســتار فرهنگ ســازی موضوع 
نگهداشــت ســاختمان در کشــور شــد و بیــان کــرد: 
مدیریت ســاختمان ها بــه معنای پیگیری اســت و 
اقدامات در حوزه رسیدگی و نگهداری ساختمان به 

وسیله این مدیریت اجرا شده است.
 مهندس تقی زاده اظهار کرد: مسئله نگهداری 
ســاختمان را باید بر عهده مدیریت ساختمان قرار 
دهیم و نقشــه راه هــا را در این زمینه فعال کرده ایم 
تا با برگزاری دوره های آموزشــی خاص در یک بازه 

زمانی مثا 2 تا ۶ ساله این موضوع را اجرا کنیم.
 رئیس ســتاد اجــرای مبحث 22 بیــان کرد: باید 
مدیران ســاختمان در این موضوع مسلط شود و در 
این بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، 
ســازمان نظام مهندســی، قــوه قضاییه و بازرســان 
در ایــن زمینه همکاری هــای الزم را انجــام دهند تا 
بتواننــد در موعد مقرر به این موضوعات رســیدگی 

کنند.
 وی بیــان داشــت: در یک فرایند زمانی 4 ســاله 
بایــد مدیریت ســاختمان ها را تقویــت کنیم و مقرر 
شــد در قالب دو زمانبندی به این موضوع رسیدگی 

کنیــم و امیدواریــم در خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۱ ایــن 
مبحث به مرحله اجرایی و الزامی برسد. 

   مزایای اجرای مبحث 22
  وی در ادامه بیان کرد: افزایش ایمنی بهداشت 
و محیــط آســایش ســاکنان، بهــره دهــی مناســب 
ســاختمان، جلوگیــری از هدر رفتن ســرمایه ملی و 
اشتغال زایی از مهم ترین مزایای اجرای مبحث 22 

قانون مقررات ملی ساختمان است.
 مهنــدس تقــی زاده دربــاره ضوابــط اجرایــی 
تعمیــر و نگهداری ســاختمان ها اظهارداشــت: در 
نظر داریم زمینه تأســیس شــرکت های نگهداشت 
ســاختمان ها در محــات شــهری را فراهــم کنیــم. 
ایــن شــرکت ها موظــف خواهنــد بــود در دوره های 
معین از تمامی اجزای فنی و الکتریکی ابنیه تحت 
مسئولیت خود بازدید کنند و نتیجه بازرسی ها را در 
یــک ســامانه ویژه که قابل دســترس شــهرداری ها، 
ایســتگاه های آتش نشــانی، وزارت راه و شهرسازی 

و ســایر دســتگاه های متولی اســت، بارگذاری کنند. 
مسلما این دستگاه های متولی با دریافت اطاعات 
بازرسی ادواری از ساختمان ها می توانند، در صدور 
پروانه هــای نظارتی دقت بیشــتری کــرده و مالکان 
را به ســمت تعمیر به موقع خرابی های ساختمان 

تشویق کنند.
 وی گفــت: اطاعــات در این ســامانه بر اســاس 
داده های موجود در شناســنامه ساختمان و هرگونه 
تغییرات فنی اعمال شــده در ابنیه در سنوات بهره 
بــرداری، بارگذاری و پایش خواهند شــد. همچنین 
گــزارش تعمیرات ضــروری بــرای نگهــداری ابنیه 
بــه مدیــران ســاختمان ها داده می شــود تــا آن ها را 
مجاب به ســرمایه گذاری در نگهداشت ساختمان 
خود کنیم. حتی دفاتر مشــاور اماک و مراکز نقل و 
انتقال مســکن نیز می توانند به بخشی از اطاعات 
موجود در این ســامانه دسترســی داشــته باشــند تا 
هنــگام معامات ملکی، داده های الزم را در اختیار 

خریداران قرار دهند. 
   پیش نویس نظام نامه اداری مبحث 22 آماده 

شد
 در ادامــه ایــن نشســت مطبوعاتــی، مهنــدس 
ملــی  مقــررات  دفتــر  مدیــرکل  فــر  مانــی  حامــد 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اهمیت اجرایی 

شدن این مبحث سخن گفت.
 وی از ســاختمان بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه 
در کشــور یاد کرد و اظهارداشــت: بیشــترین ســرمایه 
گــذاری در حــوزه ســاختمان رخ می دهــد، بنابرایــن 
ضــرورت دارد تــا از ایــن ســرمایه ها حفاظــت شــود.  
مهندس مانی فر با تاکید بر اینکه موضوع نگهداری 
ســاختمان ها برای وزارت راه و شهرسازی از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت، تصریح کرد: ســازمان های 
نظــام مهندســی ســاختمان در سراســر کشــور هــم 

باید به موضوع نگهداشــت ســاختمان های موجود 
اهتمام بیشتری داشته باشند.  مدیرکل دفتر مقررات 
ملــی ســاختمان وزارت راه و شهرســازی بر موضوع 
اهمیــت و توجه به بحــث بیمه  ســاختمان ها تاکید 
کرد و در ادامه از تدوین پیش نویس نظام نامه اداری 
مبحث 22 خبــر داد و گفت: نظام نامــه اداری آماده 
و در مرحله نظرخواهی کارشناســی اســت که پس از 
جمــع بندی نهایــی توســط وزارت راه و شهرســازی، 
برای تصویب به هیات دولت ارسال خواهد شد.  وی 
با تاکید بر اینکه ســامانه جمــع آوری تمام اطاعات 
ساختمان باید طراحی شود، اظهارداشت: شناسنامه 
فنــی و ملکــی ســاختمان هــم بایــد در این ســامانه 

بارگذاری شود.
 بــه گفته مهندس مانی فر، در نظام نامه اداری 
مبحــث 22 تکالیــف دســتگاه های مختلــف مثــل 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و شهرداری ها 

مشخص و آن ها مکلف به اجرای آن خواهند شد.

 دکتر طاهره نصر
عضو شورای مرکزی مطرح کرد:

شرط پیاده کردن الگوی ایرانی اسالمی 
در معماری

موجــود  شــرایط  در 
الگــوی  نمی تــوان 
در  را  ایرانی اســالمی 
رعایت  شهری  معماری 
کرد مگر اینکه طرح های 
مورد  شهری  توسعه ای 

بازنگری قرار گیرند.

براساس برنامه ریزی های انجام شده، کل پروسه اجرای 
کامل مبحث ۲۲ حدود چهار ســال طول خواهد کشید، 
ضمن اینکه اجرای این مقررات بر روی ساختمان های 
اولویــت یــک از خردادماه ســال ۱۴۰۱ یعنی حدود 

یک سال و نیم دیگر آغاز خواهد شد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
1 3 9 9

17

سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



 بــه مناســبت ۱۳ آذر مــاه، روز جهانــی معلــوالن، گفتگــوی 
اختصاصی با دکتر ســید مســعود موســوی، عضو علل البدل 
شورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان داشتیم. 
حــال گفتگــو خبرنگار مــا با دکتر ســید مســعود موســوی که 

دکترای شهرسازی دارد، بخوانید:
 

    ۱۳ آذر مــاه، روز جهانــی معلــوالن بــود. جنــاب دکتــر 
موســوی، بفرماییــد در معماری و شهرســازی چــه جایگاهی 

برای معلوالن در نظر گرفته شده است؟ 
  ضمــن گرامیداشــت روز جهانی معلــوالن، خدمت تان 
عــرض می کنــم که جایگاه معماری و شهرســازی در کشــور 
بــرای معلــوالن از دو منظــر جایگاه طراحــی و حقوقی قابل 
ارزیابی اســت. در این خصوص برای بهره مندی معلوالن و 
سالمندان و همچنین جانبازان بزرگوار کشور از حق طبیعی 
خدمــات و امکانــات زیســتی در زندگی طبیعــی و همچنین 
رعایت حقوق شــهروندی در چند دهه گذشــته تاش های زیادی انجام شــده اســت که متاســفانه با توجه 
به آمار باالی معلوالن پس از جنگ تحمیلی در کشــور از یکســو و همچنین گســتردگی تعریف معلولیت و 
ناتوانــی می تــوان گفت که ایــن تاش ها کافی و جامع نبــوده اند.   اما از جمله این تاش های بســیار خوب 
در حــوزه شهرســازی و معمــاری می تــوان بــه ضوابط و مقررات شهرســازی و معمــاری برای افــراد دارای 
معلولیت جســمی و حرکتی اشــاره کرد که به استناد یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از 
ســال ۱۳7۸ مد نظر قرار گرفته و تا ســال ۱۳۹۸ به ویرایش سوم نیز رسیده است. به استناد این مصوبه، در 
کلیه طرح های توسعه آتی و در دست تهیه در بخش های دولتی و خصوصی رعایت ضوابط فوق ضروری 

تلقی شده است
      آیا قوانین و مقررات مربوط به توجه به معلوالن در ساخت و ساز ها و در شهرسازی و معماری در اجرا 

مشکلی ندارند؟
  قطعــا بــرای پاســخ دقیــق به این پرســش باید بررســی جامــع و کاملی صورت گیــرد، اما بــا توجه به 
بازخورد وجود چنین ضوابطی در مرحله اجرا کاســتی ها و مشــکات متعددی هم در مرحله تفســیر این 
ضوابط در حین اجرا و هم در کیفیت موارد اجرا شــده قابل تشــخیص و رصد اســت. به عنوان مثال، اکثرا 
شــاهد هســتیم که معابر شــهری اجرا شــده در شــهر ها فاقــد کیفیت و کارآیی مناســب بــرای بهره مندی 
معلوالن هســتند؛ با وجود آنکه به ضرورت رعایت این ضوابط در طرح های شــهری حداقل در یک دهه 

گذشته بار ها تاکید شده است.
     سازمان نظام مهندسی در این راستا چه نقشی می تواند داشته باشد؟

 به اســتناد ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری، برای افراد دارای معلویت جسمی و 
حرکتی و بازنگری های صورت گرفته در آن اعضای ســازمان نظام مهندســی ساختمان موظف به رعایت 
ضوابــط پیوســت در تمــام زمینه های خدمــات مهندســی از قبیل طراحی، نظــارت، اجــرا، بهره برداری و 
نگهداری هستند. وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی بر عهده هیأت مدیره نظام مهندسی 
ســاختمان هــر اســتان اســت. همچنین در خصــوص نقش ترویجــی تعریف شــده در بند ۱۱ ایــن ضوابط 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در جهــت ارتقــای دانــش حرف های و کســب مهارت فنــی اعضای 

خــود باید نســبت بــه برگــزاری دوره های 
همــکاری  بــا  حرف هــای  تخصصــی- 
وزارت راه و شهرســازی در زمینــه ضوابط 
ومقــررات شهرســازی و معمــاری بــرای 

افراد دارای معلولیت اقدام کند.
     آیا شــهرداری ها در اجــرای مقررات 
همــکاری  معلــوالن  دربــاره  ســاختمان 
می کنند و موافق این موضوع هستند یا در 

این باره سنگ اندازی می کنند؟
  در خصــوص نقــش شــهرداری ها به 
اســتناد همین مصوبات، شــهرداری ها در 
مرحله صدور و بازســازی و پایان کار برای 
تمامــی ســاختمان ها و اماکــن بــا کاربری 
عمومــی بایــد ضوابط مربوطــه را رعایت 
کنند و بر حســن اجــرا و نظارت بر ضوابط 
توسط شهرداری ها تاکید و برای متخلفان 

نیز مجازات ســختی در قانون پیش بینی شــده اســت، ضمن انکه مناســب ســازی معابر و دســترس پذیر 
کردن سامانه های حمل و نقل درون شهری نیز بر عهده شهرداری هاست.

     برای رســیدن به جایگاه مطلوب درخصوص توجه ویژه به معلوالن در ســاخت و ساز ها و در معماری 
و شهرسازی، چقدر فاصله داریم؟

 بــرای رســیدن به جایگاه مطلوب در خصــوص توجه ویژه به معلوالن باید رعایــت ضوابط و مقررات 
توســط هر یک از متولیان امر در اولویت باشــد، ضمن آنکه ایفای نقش نهاد های نظارتی و ســازمان های 
ذیربــط کــه به صراحت تعریف شــده اســت، در کنــار این جایگاه هــای قانونی بایــد مدنظر قــرار گیرد. در 
کنــار ایــن موضوع جایگاه نظارت مردمی و ســاختار های مردم نهاد و مطالبه گــری به حق ذی نفعان نیز 

می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

بــه مناســبت 2۵ آذر مــاه، روز پژوهــش، 
نظــام  ســازمان  رســانی  اطــالع  پایــگاه 
مهندســی ســاختمان با دکتر طاهر کیافر، 
گفتگویی  مرکــزی  شــورای  اصلــی  عضــو 
داشــته اســت. حال گفتگوی خبرنگار ما 
بــا او را کــه دارای دکتری معماری اســت، 

بخوانید:
 

    2۵ آذر مــاه رو پژوهــش نامگذاری شــده 
اســت. جناب دکتر طاهر کیافر بفرمایید در این 

خصوص چه پیامی دارید؟ 
  بــا توجــه بــه اینکه قــدرت و اســتدالل هر 
اســتوار  علــم  تولیــد  و  پژوهــش  بــر  کشــوری 
اســت، لــذا اندیشــیدن، پژوهش و نــوع آوری 

اساســی ترین نیاز برای دســتیابی به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقال واقعی هر 
کشــور است. بنابراین ترغیب پژوهشگران و دانشــمندان به انجام فعالیت های پژوهشی 
مورد نیاز کشــور و مســائل مورد هدف از جمله توســعه دانش زیرســاخت ها، اقتصادی، 
فرهنگــی و هنــری و ... از مهم تریــن راه ها برای رســیدن به خودکفایی، رشــد و شــکوفایی 

میهن عزیزمان خواهد بود.
 بــر خــود وظیفــه می دانــم ایــن روز فرخنــده و جهانــی را خدمــت کلیه پژوهشــگران 
خصوصا تاشــگران حوزه ساخت و ســاز و جامعه بزرگ مهندســی، دانشمندان به ویژه 

اساتید و فرهیختگان و نخبگان مهندسی تبریک و تهنیت عرض می  کنم.
      پژوهش در حوزه مسکن و شهرسازی چه جایگاهی دارد؟

 پژوهش هــای حاصــل در حوزه هــای مختلف به ویژه مســکن و شهرســازی و توســعه 
ســاخت و ساز نه تنها در کشــور ما بلکه در کشور های توسعه یافته هم با توجه به اهمیت 
موضوعاتی، چون ارتقای کیفیت ســاخت و ســاز، فناوری و نوآوری در استفاده از مصالح 
نوین ســاختمانی و ارتقای جایگاه مهندسین در ایفای نقش فنی در ساختمان سازی، در 
مباحث معماری و شهرســازی از جایگاه واالیی برخوردار اســت، چرا که این امر موجب 
پایــداری ســاختمان ها، ارتقا ســیما و منظر شــهرها، افزایش اشــتغالزایی، بهبود اقتصاد 
شهری، افزایش فرهنگ شهروندی، توسعه شهرسازی و مواردی از این قبیل خواهد شد.

     سازمان نظام مهندسی درباره پژوهش چه برنامه هایی داشته و دارد؟
 ســازمان نظــام مهندســی در حوزه پژوهــش برنامه هــا و اقدامات زیــادی انجام داده 
اســت، ولــی اینکه ســازمان نظام مهندســی من بعد چــه برنامه هایی در حــوزه پژوهش 
خواهد داشــت را می توان در مواردی، چون امکان ســنجی سیستم های نوین ساختمانی 
از دیدگاه توســعه ســاخت و ســاز و صرفــه جویی در هزینه ها، آســیب شناســی مباحث و 
مقــررات ملــی ســاختمان و موضوعــات مرتبط براســاس نیاز های موجود در ســاختمان 

خدمــات  کیفیــت  ارتقــای  ســازی، 
فنی و مهندســی با رویکرد اســتفاده 
از متریال هــای نــو و فــن آوری هــای 
نوین در صنعت ساختمان، بررسی 
عوامــل موثــر بــر ترافیــک شــهری، 
در  شــهری  سیاســت  و  برنامه هــا 
کاهــش معضــات ترافیکــی ناشــی 
در  ریــزی  برنامــه  ســاختمان ها،  از 
مقــررات  افزایــش  بهبــود  راســتای 
بــا  آن هــا  ارتبــاط  و  شهرســازی 
منظرسازی ساختمان ها در مقیاس 
شــهری و توجه بیشــتر بر استفاده از 
منابــع بومــی ســاختمانی در جهت 
و  بومــی  ســازی  ســاختمان  احیــای 

پایداری ساختمان ها مطرح کرد.
     اگــر جایــگاه پژوهــش در حوزه 

مسکن و شهرسازی متحول شود، منتظر چه اتفاقاتی در این بخش می توانیم باشیم؟
 متحول شــدن جایگاه پژوهش در حوزه مســکن و شهرســازی عاوه بر ارتقای کیفیت 
ســاخت و ســاز ها و توســعه فرهنگ معماری و شهرســازی، منجر به اســتفاده از مصالح 
نویــن و ضوابــط و مقررات اســتاندارد در راســتای ایمن شــدن ســاختمان ها و در مقیاس 
باالتر ایمن شدن شهر را سبب می شود که نتیجه این تحول به حفظ حقوق شهروندی و 
مردم، افزایش کیفیت زندگی، رضایت مندی از شهر، توسعه بیشتر ساخت و ساز، صرفه 
جویی در هزینه های ساختمان، ارتقا فرهنگ ساختمان سازی و شهرسازی باعث خواهد 

شد.

 گفتگو با دکتر طاهر کیافر  
عضو شورای مرکزی

 گفتگو با دکتر سید مسعود موسوی
عضو شورای مرکزی

به مناسبت روز جهانی معلوالن

 جایگاه پژوهش در حوزه مسکن
و شهرسازی باید متحول شود

 مغفول مانده

جایگاه  شــدن  متحــول 
پژوهش در حوزه مسکن و 
شهرسازی عالوه بر ارتقای 
کیفیت ســاخت و ساز ها و 
توســعه فرهنگ معماری و 
شهرسازی، منجر به استفاده 
از مصالــح نوین و ضوابط 
اســتاندارد  مقــررات  و 
در راســتای ایمن شــدن 
ســاختمان ها و در مقیاس 
باالتر ایمن شــدن شهر را 

سبب می شود.

بســیار  از جملــه تالش های 
و  شهرسازی  حوزه  در  خوب 
معماری می توان به ضوابط و 
معماری  و  مقررات شهرسازی 
برای افــراد دارای معلولیت 
جســمی و حرکتی اشاره کرد 
که به استناد یکی از مصوبات 
شــورای عالی شهرســازی و 
معماری از سال ١٣٧٨ مد نظر 
قرار گرفته و تا سال ١٣٩٨ به 
ویرایش سوم نیز رسیده است

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
1 3 9 9
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اعضای گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان )شورای مرکزی(

اعضای کمیسیون های سازمان نظام مهندسی ساختمان )شورای مرکزی(

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
1 3 9 9
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گروه تخصصی عمران

استاننام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان غربیجعفر هاشم زاده1

اصفهانغالمحسین عسکری2

البرزفرهاد غالمی3

تهرانمجتبی صابر4

تهرانحمید اسماعیلی5

تهرانحمزه شکیب6

چهارمحال و بختیاريمهران کوهی کمالی7

 حسن 8
خراسان رضويجامی االحمدی

خراسان شماليعلی اکبر رمضانی9

سیدرضا 10
خراسان جنوبيسرافرازی

خوزستانکمال دویده11

زنجانحسن مجتبی زاده12

سیستان و بلوچستانکامبیز نرماشیری13

قمامین مقومی14

کرمانعلیرضا گلستانی15

كرمانشاهحمیدرضا کارگر16

گلستانسیدمجتبی موسوی17

مركزيسعید گازرانی18

مهدی 19
هرمزگانرضایی سردره

گیالنسینا مقدادی20

آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

استاننام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان غربيبهرنگ دیلمقانی1

اصفهانسید علی ثابت2

تهرانعلی کریمی آنچه3

شمس 4
تهراننوبخت دودران

محمدرضا موسوی 5
خراسان رضویتقی آبادی

سید رضا 6
خراسان جنوبيسرافرازی

قمکاوه نوری کوپایی7

زنجانیحیی نصیرا8

کرمانشاهحمیدرضا کارگر9

لرستانبهمن فرخی10

کرمانعلیرضا اوحدی11

گیالنهدی پورغفار12

گلستانعلیرضا ایومن13
عضو 
سیستان و بلوچستانمهدی اژدری مقدممدعو

گروه تخصصی شهرسازی
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذربایجان شرقيرسول وظیفه شناس1

سیدفتح اله 2
آذربایجان غربيفوادمرعشی

تهرانحمیده امکچی3
تهرانالهام امینی4
خراسان رضويعلی مقدم آریایی5
قزوینعباس وثیق نیا6
قمسیدمجید فارغیان7
گیالنسیدمسعود موسوی8
لرستانمحمد خدامی9

مازندرانشیرزاد یزدانی10
همدانخلیل البرزنیا11
عضو 
کردستانمحمدرضا جباریمدعو

نظام فنی اجرایی
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذربایجان شرقيغالمحسین بابایی1
آذربایجان غربیحسن زهی سعادت2
اردبیلجعفر لطفی3
البرزپیام طوافی4
ایالمغالمرضا رفیعی5
بوشهرمسعود راویان6
چهارمحال و بختیاریغالمرضا طالبی7
خراسان جنوبیبنفشه میرکاظمی8
سیستان و بلوچستانامان اله کردی9

قممحسن شیرمحمدی10
کردستانمصلح توحیدی11
کهگیلویه وبویراحمداحمدرضا خورشیدی12

مازندرانعلی محمدنیا13
عضو 
تهرانپروین غریب نوازمدعو

گروه تخصصی ترافیک
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذربایجان شرقيعلیرضا معتمدنیا1
آذربایجان غربيحمید شیرمحمدی2
اصفهانغالمرضا شیران3
البرزحسن ذوقی4
تهرانکامبیز رضوی5
خراسان رضویداریوش معظمی6
فارسمجتبی زوربخش7
قزوینکامران زندی8
کردستانجمال قناعت9

گیالنعلی مبصر10
مازندرانفرشیدرضا حقیقی11
عضو 
اردبیلیوسف ساجدمدعو

انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذربایجان شرقيشهاب آدم نوه سی1
آذربایجان غربياحمد وطنی2
اردبیلطاهر کیافر3

احمدرضا طاهری 4
اصفهاناصل

البرزندا خسروی5
البرزسیداکبر زنوززاده6
تهرانرامین کرمی7
خوزستانکیوان بابادی8
زنجانرامین کیامهر9

سمنانمحسن قدس10
فارسحسین پوراسدی11
کردستانهیوا سیدیونسی12

کرمانشاهنورمحمد افشاری13

مازندرانآزاده محمودی14
عضو 
ایالمعمران صیادیمدعو

گروه تخصصی نقشه برداری
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذریابجان شرقیعلی طوماری1
آذربایجان غربیرحیم نجاتی 2
اردبیلمهدی خان محمدیان3
خراسان رضوياحمد اسدی4
زنجانحمزه علی احمدی5
قزوینیداله کاظمی6
كرمانشاهمنوچهر کوالنی7
لرستانناصر طهماسبی8
هرمزگانجعفر فرهمند9

همدانسعید یزدانی10
کردستانقادر مرزی11
عضو 
تهرانمحسن رجب زادهمدعو

حقوقی، لوایح و ماده 27
استاننام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقیشهرام کاشانی1

آذربایجان غربیجعفر هاشم زاده2

اصفهانغالمحسین عسکری3

بوشهرحمید چمانی4

تهرانکامران تیموری5

خراسان رضويکامران جنتی پور6

خراسان جنوبیمحمد خوشنام7

فارسطاهره نصر8

کردستانجمال قناعت9

کرمانشاهمحسن عقابی10

گیالنمیالد نصر11

لرستانمجید جی افرام12

همدانسعید یزدانی13
عضو 
چهارمحال و بختیارینقی کنعانیمدعو

گروه تخصصی مکانیک
استاننام و نام خانوادگیردیف
اردبیلاردشیر آرش1
البرزهژیر یوسفی2
تهرانحسین اکبریان راد3
خراسان شماليمهدی سیاره4
سیستان و بلوچستانعبدالرحمن ریگی5
قزوینحسن نظری زاده6
قمکاوه نوری کوپایی7
کرمانعلیرضا قزوینی پور8
كرمانشاهکیومرث اسدی9

گلستانمحمدرضا آلوئستانی10
گیالنفرشید رجبی11
لرستاننجم الدین افخمی12
مازندرانسیف اله علی نیا13

بانک، بیمه، بازرسی فنی و مالیات
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذربایجان غربيفاروق شعفی1
اردبیلاسماعیل امامی2
تهرانالهه رادمهر3
چهارمحال وبختیاریمجید خرم4

عبدالعظیم 5
خوزستانسیدمحمودی

سیستان و روح اله موسوی6
بلوچستان

قموحید معماریان7
کرمانعلیرضا قزوینی پور8
کهگیلویه وبویراحمدفردین یزدان پناه9

گیالنسعید بدوی10
لرستاناحمد شیراوند 11
مازندرانمحسن قربانی12
همدانسپیده حیدری13
عضو 
اصفهانحمیدرضا شفیعیمدعو

گروه تخصصی برق
استاننام و نام خانوادگیردیف
آذربایجان شرقيسیامک اسماعیلی1
البرزمحمدرضا گلپور شیرازی2
بوشهرعلیرضا سنایی دشتی3
تهرانسید محمد هاشمی4
خوزستانرضا عصاره5
فارسمرتضی سیف زاده6
قزوینسیدکاظم مجابی7
کرمانافشین فرهی مقدم8
كرمانشاهعلی محمدی9

گیالنکیانوش علیپور10
مازندراناحمدرضا گران11
مازندرانمحمد فیروزیان12
مركزيمجید ثاقبی13

خدمات مهندسی و اشتغال
استاننام و نام خانوادگیردیف
اردبیلتوحید شفیعی1
البرزعلیرضا مجربی کرمانی2
بوشهرسیدسعید علم بالدی3
تهرانعلی اکبر نبی ئی4
خراسان شمالیعلی عصمتی5
خوزستانکمال دویده6
زنجانیداله علی آبادی7
سیستان و بلوچستانمحمدعلی قصری8
قزوینعباس وثیق نیا9

کهگیلویه وبویراحمدعیسی شهامت10
گلستانمحمد ابراهیم پور11
گیالنساعد دست پیمان12
هرمزگانمسعود مصفا13
عضو 
تهرانجهانگیر رستم زادهمدعو

گروه تخصصی معماری
استاننام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقيشهاب آدم نوه سی1
آذربایجان غربيرحیم ارادتی2
اردبیلطاهر کیافر3
اردبیلجواد جوان مجیدی4
البرزپرویز سیروسی5
ایالممنصور بهادری6
چهارمحال و بختیاريمعصومه کیانپور7
خراسان رضويکامران جنتی پور8
خراسان شمالیمحمد قلی پور9

خوزستانعبدالرحمن دیناروند10
زنجانزهره ترابی11
فارسطاهره نصر12
قزوینعلی ارباب13
کردستانوریا ژولیده14
گلستاندایان ایگدری15
مازندرانسودابه مهری16
مرکزیداوود پرچمی17

پایش اخالق حرفه ای

استاننام و نام خانوادگیردیف

اردبیلشاهین خدامرادزاده1

اصفهانسعید رحیمی2

ایالمعلی عسکر عسگری3

بوشهربهروز فرح شیرازی4

تهرانحسین اکبریان راد5

چهارمحال و بختیاريفریدون واحد6

خراسان رضویجعفر حسین پور7

خراسان جنوبیعلی کریمدادی8

خوزستانمنصور بدیعی فر9

زنجانقادر باقری10

قمامین مقومی11

کرمانمحسن نیکخواه12

گیالنمهرداد کاظمی آسیابر13
عضو 
هرمزگانسهراب روستائیمدعو



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان از برگــزاری مجــازی انتخابات 
شــوراى هماهنگــی روابــط عمومــی ایــن ســازمان با 
حضــور و نظــارت مهنــدس خرم، ریاســت ســازمان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس 
کمیــل صرامــی مدیر روابــط عمومی ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان با اشــاره بــه برگــزاری مجازی 
انتخابــات با حضور و نظارت مهندس خرم ریاســت 
ســازمان، گفت: انتخابات بین ۳۱ اســتان ۱4 استان از 
بیــن مدیران روابــط عمومــی داوطلب برگزار شــد و 
نهایتاً ٦ اســتان بــه عنوان اعضاى شــوراى هماهنگی 
روابط عمومی از طریق راى الکترونیکی سامانه ویدیو 

کنفرانس مجازى براى نخستین بار انتخاب شدند.
برهمین اســاس، منتخبین شــوراى هماهنگی روابط 
عمومی ســازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح 

ذیل هستند:
۱- خانم سمیه صدیقی )استان گیان(

2- آقای منصور گتویی زاده )استان بوشهر(
۳- خانم سمانه ساالری )استان خراسان جنوبی(

4- آقای هورامان بهرامی )استان کردستان(
5- آقای سید امیر پیروز مرعشی )استان فارس(

٦- آقای مهدی بخشی )استان قم(
مهندســی  نظــام  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ســاختمان با اشــاره به اینکه روابط عمومی به عنوان 
خط مقــدم ســازمان ایفــاى نقش مــي کنــد، ارتقای 
جایــگاه روابــط عمومــی و توجــه به امنیت شــغلی و 

معیشت رفاهی را خواستار شد.
صرامــی، هدف از برگــزارى انتخابــات را نظام مندى 
برنامه هاى روابط عمومی ، هم افزایی ، خرد جمعی ، 

انســجام و اتحــاد بیشــتر روابط عمومی هاى اســتانها 
عنــوان کرد. وی با اعام خبر اینکه با دســتور ریاســت 
ســازمان، قــرار اســت اســتانها منطقــه بندى شــده و 
هرکدام اعضاى شــوراى هماهنگی مسئولیت آسیب 
شــنایی مشــکات روابط عمومی منطقــه مربوطه را 
داشته باشند، ابراز امیدوارى کرد که شوراى هماهنگی 

به عنوان بازوى روابط عمومی سازمان عمل کند. 
  فاکتور سالمت، کارآمدى و اخالق حرفه اى باشید

در ادامــه، جلســه سراســرى مدیــران روابــط عمومی 
ســازمان هاى نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها 
با مهندس خرم، ریاســت سازمان به صورت مجازى 
برگــزار شــد مهندس خــرم در ایــن جلســه، توجه به 
اخــاق را با اهمیــت عنوان کرد و خطــاب به مدیران 

اخــاق  گفــت: مظهــر  روابــط عمومــی ســازمان ها 
عمومــی در ســازمان باشــید، ضمــن اینکــه فاکتــور 

سامت، کارآمدى و اخاق حرفه اى باشید.
وی، فضــای ســازمان نظام مهندســی را فضاى متناســب 
بــا جامعــه مهندســی و شــان و منزلــت آنــان ندانســت و 
اظهارداشــت: بعضاً زیرپا گذاشتن اخاق در یك سازمان 
4۰ نفرى بیش از یك وزارتخانه است.  رییس سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان با انتقــاد از اینکه بــا ناهنجارى هاى 
اخــاق عمومــی و حرفــه اى و تخریــب همــکاران در این 
ســازمان  مواجه ایــم، خطاب بــه مدیران روابــط عمومی 
سازمان ها یادآور شد: به حرف هاى بی اساس توجه نکنید. 
همیشه اجازه دفاع بدهید و مستند حرف بزنید. مهندس 
خرم با اشــاره بــه اینکه وقتی که تولید و خلق خبر داشــته 

باشــید انتظار دارید کــه روابط عمومی مورد توجه باشــد، 
تاکید کرد: سعی کنید تولید کننده خبر باشید تا توزیع کننده 
و مصــرف کننــده.  وی در ادامه خواســتار آســیب شناســی 
روابط عمومی ســازمان نظام مهندسی ساختمان پس از 
گذشــت بیش از دو دهه از فعالیت آن شد و گفت: طرح و 
پروژه تعریف کنیم، ضمن اینکه هر استان یك رکن است 

و باید طرح و برنامه داشته باشد.
 مهنــدس خــرم دربــاره برگــزارى انتخابــات شــوراى 
هماهنگی روابــط عمومی به صورت مجازی با تبریك 
بــه منتخبــان، اظهارداشــت: از اینکــه یــك هســته اى 
از طریــق انتخابــات آزادانــه انتخاب شــد، خوشــحالم 
و امیــدوارم شــاهد همدلــی، همفکــرى، هماهنگــی و 
همکارى بیشــتر در آینده باشیم.  رییس سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان در پایان بــا تاکید بر اینکــه ما اگر 
نتوانیم صداى مهندس به جامعه و صداى سازمان به 
مهندس را برســانیم، موفق نمي شویم، در عین حال 
اعــام کرد: در جلســه آتی با روســا درخصــوص تامین 
منابع مالی روابط عمومی ســازمان اســتانها به منظور 

گسترش خدمات تاکید خواهم کرد.

نتایج انتخابات شوراى هماهنگی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی؛

مهندس خرم: صدای مهندس باید به جامعه برسد

مهندس خــرم، توجه به اخالق را بــا اهمیت عنوان کرد و 
خطاب بــه مدیران روابط عمومی ســازمان ها گفت: مظهر 
اخالق عمومی در سازمان باشید، ضمن اینکه فاكتور سالمت، 

كارآمدی و اخالق حرفه ای باشید.

تفاهم نامــه همــکاری در " ســاخت واحدهای مســکونی طــرح اقدام 
مّلی مسکن و سایر" بین حبیب اله طاهرخانی، معاون وزیر و مدیر عامل 
شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدیدو مهندس احمد خرم، 
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید. در همین حال 
مهندس خرم، پیشنهاد کارگزاری طرح اقدام ملی مسکن توسط سازمان 
نظام مهندســی اســتان ها مطــرح کرد و مدیــر عامل شــهرهای جدید با 
اعام خرســندی از این مطلب عنوان داشــت که این اولین بار اســت که 

یک سازمان حرفه ای وارد کارگزاری مسکن می شود.
  در اجــرای اصــل ۳۱ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه 
براســاس آن داشــتن مسکن متناســب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است و 
در راســتای اجرای ماده ۱۰ بند »د« آیین نامه اجرایی قانون ســاماندهی 
حمایت از تولید و عرصه مســکن به شماره 24۱۹۸/ت4۱527/ک مورخ 
هفتــم اردیبهشــت مــاه ۱۳۸۸ هیــات وزیــران و اصاحیــه بعــدی آن و 
دســتور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۸۱4۱4/۱۱۰/۰۱ مورخ 
 2۹ شــهریورماه ۱۳۹۹ و نیــز اباغیــه معاونــت مســکن طی نامه شــماره
4۰۰ ۱۱۹۳7٦ مــورخ دهــم آذرمــاه امســال مبنــی بر اســتفاده از ظرفیت 
ســازمان نظام مهندســی و انجمن صنفی انبوه ســازان، ایــن تفاهم نامه 
بین "شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید" و "ســازمان نظام 
مهندســی کشــور" منعقد شده اســت.    موضوع این تفاهم نامه، احداث 
واحدهــای مســکونی در شــهرهای جدیــد کشــور بــرای تأمیــن مســکن 
مهندســین واجد شــرایط که در ســازمان نظام مهندســی عضو یا شاغل 
هستند و کمک به احداث پروژ ه های طرح اقدام مّلی مسکن«، » احداث 
ســایر پروژه هــای تجــاری و خدماتــی در قالــب مشــارکت، در شــهرهای 
جدید کشــور« و »همکاری برای مطالعه و مــکان یابی به منظور احداث 

شهرک های جدید« است.
  در همین حال، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 

۳ سال شمسی می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.
 تعهدات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

  براســاس ایــن تفاهم نامه، شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای 
جدید نســبت به تأمیــن و تخصیص زمیــن قابل ارتهان و بــدون معارض 
مــورد نیــاز ســازمان نظام مهندســی کشــور به ترتیــب در شــهرهای جدید 
پرنــد، هشــتگرد، صــدرا، گلبهــار، ســهند و ایوانکــی مطابق قوانیــن مربوط 
و در چارچــوب ضوابــط طــرح اقــدام مّلی مســکن، اقــدام می کنــد.   البته 

در صــورت الحــاق اراضی جدید به شــهر پردیس، شــهر جدیــد مذکور نیز 
بــه این بنــد اضافه می شــود.   »همــکاری و تأمین زمین در قالب ســاخت 
پروژه هــای تجــاری و خدماتــی مطابــق قوانیــن شــهرهای جدیــد بصورت 
مشــارکتی«،»اعمال نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و 
معماری در ساخت و ساز واحدهای مسکونی و سایر پروژه ها و آماده سازی 
زمیــن«، »موافقت با ترهین زمیــن و اعیان محل پروژه به نفع بانک عامل 
معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی برای دریافت تسهیات بانکی 
مورد نیاز« و »تهیه طرح های آماده سازی زمین پروژه و پیگیری سیر مراحل 
اداری تصویب آن از ســوی مراجع ذیربط«؛ از دیگر تعهدات شــرکت مادر 

تخصصی عمران شهرهای جدید در این تفاهم نامه است.
  تعهدات سازمان نظام مهندسی

   سازمان نظام مهندسی نسبت به ارسال فهرست متقاضیان مسکن 
واجد شــرایط دارای فرم "ج"سبز )براساس ماده یک قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی(، 
همراه با توزیع شهری آن پس از توافق با شرکت مادر، به معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت متبوع برای ثبت در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، 
اقدام خواهد کرد.   همچنین سازمان نظام مهندسی پس از احراز شرایط 
متقاضیان معرفی شده در سامانه طرح اقدام ملی مسکن نسبت به اخذ 
زمین متناســب با تعداد متقاضیان از شرکت عمران اقدام و پس از اخذ 
پروانه ساخت، نسبت به شروع عملیات اجرایی مطابق دستورالعمل و 
قیمت مصوب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اقدام 
خواهد کرد. بدیهی اســت برای احداث واحدها، سازمان نظام مهندسی 
باید از بانک عامل خود تسهیات ساخت واحدها را پیگیری و فراهم کند 
و تأمین سایر منابع مالی مورد نیاز از جمله آورده تکمیلی متقاضیان، کًا 

به عهده سازمان نظام مهندسی خواهد بود.
  در همین حال، ســازمان نظام مهندســی موظف اســت ظرف مدت 
حداکثــر دو مــاه از زمــان تحویل زمین نســبت بــه اخذ مجوزهــای الزم از 
مراجــع ذیربــط و شــروع عملیــات اجرایی پــروژه اقدام کنــد و در صورت 
عدم ایفای این تعهد توســط آن ســازمان و عدم شروع عملیات اجرایی، 
اراضی واگذار شده بدون طرح دعوی در مراجع قضایی به شرکت عمران 
مســترد می شــود.   البته پــس از ثبت نــام متقاضیان و بارگــذاری مدارک 
توســط خود ایشان در سامانه طرح اقدام، احراز شرایط نهایی متقاضیان 
در ســامانه بــر عهده شــرکت های تابعــه می باشــد و متقاضیــان مذکور، 

حســب اعام مکتوب ســازمان نظام مهندسی و براســاس اولویت بندی 
مورد نظر آن ســازمان، در ســامانه بــه پروژه ها متصل می شــوند. بدیهی 
است هرگونه تغییر در جانمایی متقاضیان در پروژه ها و واحدها براساس 
مکاتبه ســازمان با شــرکت های تابعه انجام و مســئولیت پاســخگویی به 
متقاضیان حذف شده برعهده سازمان است.   در صورتی که اراضی برای 
تامین مســکن متقاضیان آن ســازمان در قالب طرح اقدام ملی مســکن 
واگذار شــود، بهــای زمیــن در چارچوب مفاد مــاده ۱۰ آیین نامــه اجرایی 
قانــون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرصه مســکن و اصاحیه بعدی 
آن از متقاضیان دریافت می شــود.   براســاس این تفاهم نامه، اســتفاده 
از شــیوه های جدید و روش های ســاخت نوین به منظور تسریع در فرایند 
ســاخت، افزایش سهم احداث مســکن به روش صنعتی سازی و ارتقای 

کیفیت صنعت ساختمان بایستی رعایت شود.
  همچنین پیگیری و تأمین خدمات زیر بنایی شامل آب، برق و گاز در 
پروژه های موضوع این توافقنامه بر عهده سازمان نظام مهندسی است، 
ضمن اینکه کلیه سازندگان معرفی شده باید دارای پروانه انبوه سازی از 
وزارت راه و شهرسازی بوده و یا مجوز الزم پیمانکاری را از سازمان برنامه 
و بودجه کشــور دریافت کرده و شــرایط احراز اعتبارســنجی وفق ضوابط 
اباغی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از جمله عدم وجود سابقه 
چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، عدم وجود سابقه تسهیاتی غیر جاری، 
احراز نســبت مالکانه، ارائه صورتهای مالی حسابرســی شــده و ... را دارا 
باشــند.   در همین حال،احــداث پروژه های مشــارکتی) موضوع بند ۱-2 
از ماده ۱ تفاهم نامه( در چارچوب دســتورالعمل قراردادهای مشــارکتی 
شــرکت عمران انجام می شــود. همچنین اجرای بند ۳-۱ ماده یک این 
تفاهم نامه در قالب شــرح خدمات مکانیابی طرح های مذکور و رعایت 
مفاد دستورالعمل شهرک سازی و با نظر حوزه معاونت ذیربط شرکت 

مادر صورت خواهد گرفت.
  نظارت و هماهنگی

  بــه منظــور اجرای صحیح و دقیــق مفاد این تفاهــم نامه، کمیته ای 
متشکل از نمایندگان طرفین، تشکیل و پیگیری و نظارت بر اجرای تفاهم 
نامــه را عهــده دار هســتند.   البته هرگاه در اجرا و تفســیر ایــن تفاهم نامه 
اختافــی بیــن طرفین بــروز کند، مــوارد اختافی بــا مذاکــره نمایندگان 
طرفیــن و در چارچــوب ضوابط حاکم از جمله ضوابط و شــیوه نامه های 

اباغی حاکم بر برنامه طرح اقدام ملی مسکن حل  و فصل می شود.

تولید مسکن شتاب می گیرد   براساس توافق شرکت عمران شهرهای جدید
و سازمان نظام مهندسی؛
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دی مـــــــــــــــاه
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رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، احداث 
مجموعــه فرهنگی ورزشــی خانه مهنــدس قم را 

الگویی مناسب برای کشور یاد کرد.
مهنــدس خرم رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان کشور در سفر استانی به قم از مجموعه 
فرهنگــی ورزشــی خانه مهنــدس ســازمان نظام 

مهندسی ساختمان این استان بازدید کرد.
وی در حاشــیه ایــن بازدید گفــت: اقدامات بســیار 
خوبی از سوی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
احــداث مجموعــه  بــرای  قــم  اســتان  ســاختمان 
خانه مهندس انجام شــده اســت که این مجموعه 

می تواند برای سایر استانها الگو و نمونه باشد.
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس   
بیان داشــت: ســالن ورزشــی این مجموعه بسیار 
بــا کیفیــت ســاخته شــده و از آن مــی تــوان جــزو 

سالن های ورزشی در سطح ملی یاد کرد.
مهنــدس خــرم اظهارداشــت: در مجموعه خانه 
مهنــدس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان قم، موضوع اســکان و اقامت هــم باید در 
نظر گرفته شــود، چرا که مهندسان از سراسر کشور 
مــی تواننــد از این امکانات در ســفر خود به شــهر 

مقــدس قــم بهره منــد شــوند و از طرفــی در کنار 
ایــن مجموعه بایــد احداث تــاالر و مراکــز تجاری 
نیــز مدنظر باشــد تــا از ایــن محل درآمــدی برای 

مجموعه فراهم آید.
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
همچنیــن بر فضاســازی محوطــه مجموعه خانه 
مهنــدس بــا بهــره گیــری از آبنمــا، نورپــردازی و 
فضاســبز و در عیــن حــال بــر راه انــدازی مرکــز 

بازی هــای رایانــه ای بــرای جوانــان و نوجوانان در 
کنار این مجموعه تاکید کرد.

مهندس خرم از تاش های هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان قم برای احداث 
ایــن مجموعــه تقدیر کــرد و گفــت: آنچــه در این 
بازدید از خانه مهندس مشــاهده کردیم خستگی 
ما را از تن بیرون کرد و امیدواریم روز به روز شاهد 
پیشــرفت و اعتای ســازمان های نظام مهندسی 
ســاختمان اســتانها و به خصوص قم کــه همواره 
در عرصه های مختلف پیشتاز بوده است، باشیم.

    قــم در موضوعــات مرتبط با ســازمان به شــدت 
تاثیرگذار است

در ادامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشــور گفت:  ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
اســتان قم در تمامی موضوعات و مسائل مرتبط 
با نظام مهندسی مشارکت فعال دارد و به شدت 
تاثیرگذار اســت. مهندس احمد خرم، در جلســه 
هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی ساختمان 

اســتان قم بــا تقدیــر از تاش های اعضــای هیات 
ســازمان  داشــت:  اظهــار  ســازمان،  ایــن  مدیــره 
نظام مهندســی ســاختمان اســتان قم در تمامی 
موضوعــات و مســائل مرتبــط با نظام مهندســی 
مشارکت فعال دارد و به شدت تاثیرگذار است که 

داشتن این روحیه جای تقدیر دارد.
رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان 
اینکه وحدت خوبــی در بین اعضای هیات مدیره 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان قم 
برقــرار اســت، گفــت: اختافات برای یک تشــکل 

حرفه ای سمی مهلک است و نباید از چهارچوب 
قانــون و معیارهــا خارج شــد کــه این امــر فاجعه 
به شــمار مــی رود و موجب می شــود موضوعات 

اصلی سازمان به حاشیه برود و فراموش شود.
وی عنوان داشت: جایگاه هر یک از سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان استانها بســیار مهم و دارای 
اهمیت باالیی است به گونه ای که در قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یک رکن در 

نظر گرفته شده است.
    نباید از اجرای قانون عقب بمانیم

مهنــدس خــرم تاکید کــرد: بایــد از نظــام طرح و 
برنامــه در راســتای اجــرای وظایف و اختیــارات و 
همچنین پیشــبرد اهداف ســازمان  استفاده کرد و 
نبایــد از اجرای قانون عقب بمانیــم و باید به این 
موضوع هم اشــاره کرد که در برخی موارد گاهی تا 

۹۰ درصد از اجرای قانون عقب هستیم.
رییس ســازمان نظام مهندســی ساختمان گفت: 
چالش ها و آســیب های ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان در ســطح هــر یــک از اســتانها و کشــور 
می بایســت شناسایی شــود و با بهره گیری از نظر 
مشــاوران و متخصصــان امــر برای مرتفع شــدن 
آنــان بایــد اقدام کــرد که در این راســتا در شــورای 
مرکــزی 24 آســیب و ۱2 برنامه و طرح و همچنین 
٦۰ پــروژه تهیه و تنظیم شــده که بــه زودی اطاع 

رسانی می شود.
وی با برشــمردن ارکان ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان قم، عنوان کرد: نظارت بر روی 
ارکان ســازمان ها در ایــن دوره در دســتور کار قــرار 
دارد، چــرا کــه معتقدیــم ارکان ســازمان در قبال 

وظابفی که در قانــون بر عهده دارند، باید نظارت 
شــوند و به همین منظور دبیرخانه ای در شــورای 
مرکزی دایر شــده و سفرهای استانی نیز در همین 

راستا است.
مهنــدس خــرم بیــان داشــت: امیدواریــم در این 
جایگاه در راســتای منافع مــردم قدم های مثبتی 
برداریــم و تمامــی اقدامــات و بــه خدمت گرفتن 

تجربیات باید در این جهت باشد.

توافق جایكا ژاپن با نظام مهندسی

سفر استانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به قم؛

مهندس خرم : »خانه مهندس در قم« الگویی برای کشور است

تدویــن  نشســت مشــترک خانــم »کوایاشــین« مســئول  در 
پروژه هــاى دفتــر نمایندگــی جایــکا ژاپــن در ایــران بــا رئیس 

سازمان نظام مهندسی ساختمان، توافقاتی حاصل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در راستای تبادل اطاعات 
و همکاریهای حرفه ای در سطح بین المللی و ارتقای دانش 
فنی و تخصصی و انتقال تکنولوژی های روز، نشست مشترک 
خانم »کوایاشین« مســئول تدوین پروژه هاى دفتر نمایندگی 
جایــکا ژاپن در ایــران با مهندس خرم، رئیس ســازمان نظام 

مهندسی ساختمان  برگزار شد.
در این نشســت که با حضور مهندس مجیــد جی افرام عضو 
هیات رییســه شــورای مرکزی و مهندس رامین کرمی دستیار 
رییــس ســازمان در امور بین الملل و مهنــدس صرامی مدیر 
روابــط عمومی برگزار شــد، مهنــدس خرم با یــادآوری اینکه 
آشــنایی و سابقه همکارى بنده با جایکا به سال هاى 7۹ و ۸2 
کــه در مســئولیت هاى معاونت عمرانی وزیر کشــور و وزیر راه 
و ترابرى بودم، برمی گردد، اظهارداشــت: مطالعات سازمان 
همکاری هاى بین المللی ژاپن روى بنده خیلی تاثیر گذاشته 

است؛ به خصوص طرح موضوع الیه هاى لجنی که زیر پوسته 
شهر تهران وجود دارد.

نظــام مهندســی، در حــوادث  قانــون  براســاس  گفــت:  وی 
غیرمترقبــه یــا بحران هاى طبیعــی وظیفه همکارى با ســتاد 
مدیریــت بحــران را داریــم بــه خصــوص اینکه کشــور ما روى 
پهنه بندى هــاى زلزله خیز قــرار دارد. از این جهت، همکارى 
بــا جایــکا با اهمیت اســت و ما در زمینه هاى امــداد و نجات و 

اسکان موقت و بازسازى نقش آفرین هستیم.
مهندس خرم اعام کرد: با پیگیرى های انجام شده، سازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان به عضویت شــوراى عالی ســتاد 

مدیریت بحران کشور در خواهد آمد.
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان تصریح کــرد: با 
توجه به حضور فعال نظام مهندســی، از جایکا انتظار داریم 
در جلســات مرتبط با صنعت ســاختمان از ظرفیت سازمان 
اســتفاده کنــد، همچنین ســازمان همکاری هــاى بین المللی 
ژاپن در راســتاى تبادل اطاعات و به روزرسانی دانش مقاوم 

سازى و پایدار سازى ساختمان ها همکارى نماید.
مهنــدس خــرم در ادامه خواســتار تشــکیل کارگروه مشــترك 
متشــکل از نماینــدگان طرفیــن بــراى پیشــبرد اهداف شــد و 
گفت: درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان همکاری 
درخصــوص پایدارســازی، مقاوم ســازی، مدیریــت بحران و 

کاهش آسیب پذیری وخطر پذیری در مقابل زلزله بود.
جایــکا در زمینه هــای مختلــف علمــی و فنــی در ســطح بین 

المللی و انجام پروژه های راهبردی و حمایتی فعال است.

تولید مسکن شتاب می گیرد 
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
دی مـــــــــــــــاه
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شورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
از مهرمــاه تــا پایــان دی مــاه امســال در مجموع ۹ 
جلســه با دســتور کار های متفاوت و میهمانان ویژه 
برگزار کرده اســت. »اخبار مهندس« در این شماره 

به بررسی این جلسات پرداخته است.
    دویست و پنجاه و دومین جلسه   

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با 
سه دستور کار برگزار شد. دویست و پنجاه و دومین 
جلســه شــورای مرکــزی ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان با سه دســتور کار، روز هشــتم مهرماه با 
حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی 

در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
»بحــث و بررســی و انتخــاب اعضــای شــورای هم 
عــرض«، »بحــث و بررســی دربــاره لحــاظ کــردن 
ســوابق بیمه اعضا در ســازمان برنامــه و بودجه« و 
»بحث و بررسی درباره بیمه تامین اجتماعی«؛ سه 
دســتور کار دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای 

مرکزی بودند.
    دویست و پنجاه و سومین جلسه

دویســت و پنجاه و ســومین جلسه شــورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی ســاختمان روز ششم آبان 
مــاه با حضــور اکثریت اعضا به صــورت حضوری و 
مجازی در محل ســاختمان شــورای مرکزی برگزار 
شد. »بحث و بررسی و انتخاب اعضای شورای هم 
عرض«، »بحث و بررســی درباره مبانی مسوولیت 
مدنی اعضای ســازمان« و »بحث و بررســی درباره 
مبانی تعرفه خدمات مهندســی«؛ ســه دســتور کار 
دویســت و پنجاه و ســومین جلسه شــورای مرکزی 

بودند.
در ایــن جلســه احــکام گروه هــا و کمیســیون ها بــه 
نماینده استان مربوطه در شورای مرکزی اعطا شد.

    دویست و پنجاه و چهارمین جلسه
شورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
روز ســه شــنبه با حضور مقامات ارشــد وزارت راه و 

شهرسازی برگزار شد.
دویســت و پنجاه و چهارمین جلسه شورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان روز بیستم آبان 
مــاه با حضــور اکثریت اعضا به صــورت حضوری و 
مجازی در محل ســاختمان شــورای مرکزی برگزار 
شــد.  این جلســه ســه میهمان ویــژه از وزارت راه و 
شهرســازی شــامل دکتر محمود زاده معــاون امور 
مســکن و ســاختمان وزارتخانه، مهنــدس مانی فر 
مدیــرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان و مهندس 
عبــدی قهــرودی مدیرکل دفتر توســعه مهندســی 
داشــت.  مهنــدس خــرم، ریاســت ســازمان نظــام 
مهندسی ســاختمان در این جلسه با خیرمقدم به 
حضــور مقامــات ارشــد وزارت راه و شهرســازی در 
دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای مرکزی، 
گفــت: بــا مهندس اســامی وزیــر راه و شهرســازی 
هــم مذاکره کرده ام تا از این پس جلســات مفصل 

فصلی با ایشان داشته باشیم.
وی، رابطــه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و 
وزارت راه و شهرســازی را بسیار خوب عنوان و ابراز 
امیدواری کرد با این نوع تعامل، اصاحات مدنظر 

دقیق تر، سریع تر و کم هزینه تر انجام شود.
    دویست و پنجاه و پنجمین جلسه

دویســت و پنجاه و پنجمین جلســه شورای مرکزی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان روز چهــارم 
رعایــت  بــا  و  اعضــا  اکثریــت  حضــور  بــا  آذرمــاه 
حضــوری  صــورت  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مرکــزی  شــورای  ســاختمان  محــل  در  مجــازی  و 
برگــزار شــد. »بحــث و بررســی درخصــوص مبانی 
مسئولیت مدنی اعضای سازمان« »بحث و بررسی 
درخصــوص مبانــی تعرفــه خدمات مهندســی«، 
»ارائه گزارش ســامانه یکپارچه اطاعات حرفه ای 
اعضای سازمان« و »ارائه گزارش صندوق مشترک 

ســازمان نظام مهندسی ســاختمان«؛ چهار دستور 
کار دویســت و پنجــاه و پنجمیــن جلســه شــورای 

مرکزی بودند.
برهمیــن اســاس، دو دســتور کار اول جلســه یعنی 
مبانی مســئولیت مدنــی اعضای ســازمان و مبانی 
تعرفه خدمات مهندســی بحث و بررســی و سپس 

جمع بندی شدند.
در همین حال، بررســی موضوعــات »ارائه گزارش 
اعضــای  حرفــه ای  اطاعــات  یکپارچــه  ســامانه 
سازمان« و »ارائه گزارش صندوق مشترک سازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان« بــه جلســات آینــده 

شورای مرکزی موکول شدند.
    دویست و پنجاه و ششمین جلسه

دویســت و پنجاه و ششمین جلســه شورای مرکزی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان روز هجدهم 
رعایــت  بــا  و  اعضــا  اکثریــت  حضــور  بــا  آذرمــاه 
و  حضــوری  صــورت  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مجازی در محل ســاختمان شــورای مرکزی برگزار 

شــد.  »ارائــه گــزارش ســامانه یکپارچــه اطاعــات 
حرفه ای اعضای سازمان«، »ارائه گزارش صندوق 
مشــترک ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان«، 
و  »بحــث  و   »۹۸ ســال  ترازنامــه  گــزارش  »ارایــه 
بررسی درخصوص ماده ۳۱ دستورالعمل انتخاب 
و معرفــی کارشناســان ســازمان )موضــوع مــاده 2 
آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندســی و کنترل 
ســاختمان(؛ چهــار دســتور کار دویســت و پنجــاه و 

پنجمین جلسه شورای مرکزی بودند.
     دویست و پنجاه و هفتمین جلسه 

دویســت و پنجاه و هفتمین جلســه شورای مرکزی 
روز دوم دی مــاه بــا حضــور اکثریــت اعضــا و بــا 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری 
و مجــازی در محــل این شــورا برگزار شــد. »بحث و 
بررســی در خصوص موارد مطروحه توسط اعضا« 
دستور کار دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای 

مرکزی بود.
    دویست و پنجاه و هشتمین جلسه

دویســت و پنجاه و هشتمین جلسه شورای مرکزی 
روز دوم دی مــاه بــا حضــور اکثریــت اعضــا و بــا 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری 
و مجــازی در محل ســالن جلســات شــوای مرکزی 

برگزار شد.
ادامه بحث و بررســی در خصوص موارد مطروحه 

توســط اعضــا که دســتورکار جلســه در نوبت صبح 
بود، بــا تاییــد اکثریت اعضــا، دوباره در دســتور کار 

جلسه نوبت عصر شورای مرکزی هم قرار گرفت.
مهنــدس خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان در این جلسه پیشنهاد کرد این جلسات 

هم اندیشی هر ماه برگزار شود.
در جلســات نوبــت صبــح و بعدازظهــر بــه ترتیب 
کارگــر،  غفــاری،  نیــا،  علــی  عســکری،  مهنــدس 
رمضانــی، آدم نــوه ســی، شــکیب، نــوری کوپایــی، 
ثاقبــی، جنتــی پــور، ســنایی دشــتی، جــی افــرام، 
دویده، قناعت، شــایان، احمــدزاده، کوهی کمالی، 
مومنــی مقدم و حقیقی به ارائه نقطه نظرات خود 
پرداختنــد. همچنیــن در این جلســات نظــام نامه 
حقوق و حق الجلســه اعضای هیات ریسه و هیات 

مدیره تصویب شد.
    دویست و پنجاه و نهمین جلسه 

دویســت و پنجاه و نهمین جلســه شــورای مرکزی 
روز شــانزدهم دی مــاه با حضــور اکثریت اعضا و با 

رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری 
و مجازی در محل ســالن جلســات شــورای مرکزی 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه مهنــدس ســیف اهلل 
علی نیــا، امیــن مالــی شــورای مرکزی گــزارش تراز 
مالی سال ۱۳۹۸ را ارائه کرد و در ادامه جلسه اعضا 

نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در همین حال، مهنــدس مجتبی احمدزاده عضو 
هیات رییســه درخصــوص ماده ۳۱ دســتورالعمل 
نظــام  ســازمان  کارشناســان  معرفــی  و  انتخــاب 
مهندسی ساختمان موضوع ماده 2 آیین نامه ماده 
27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طرح 
موضــوع کــرد و پس از بحث و بررســی اعضا، مقرر 
شــد نظر کمیسیون حقوقی شــورای مرکزی در این 
باره دریافت و در جلسات آتی تصمیم گیری شود.

    دویست و شصتمین جلسه
دویســت و شــصتمین جلســه شــورای مرکــزی روز 
ســی ام دی ماه با حضور اکثریت اعضا و با رعایت 
و  حضــوری  صــورت  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مجــازی در محــل ســالن جلســات شــورای مرکزی 

برگزار شد.
در این جلســه مهندس خرم، رئیس سازمان نظام 
مهندســی ساختمان گزارشی از ســفر استانی هفته 
اخیــر خود بــه قم و دســتاورد های این ســفر پس از 

جلسه با استاندار این استان خبر داد.

البتــه در ابتدای جلســه برخی اعضا شــورا از جمله 
دکتر/مهنــدس نصر - قناعت - وثیق نیا - ایگدری 
- علــی نیــا - غفــاری - شــکیب - کوهــی کمالــی - 
ســرافرازی و جنتی پور پیش از آغاز بحث و بررسی 
دستور کار جلسه، به بیان نقطه نظرات خود درباره 

موضوعات مختلف پرداختند.
تصمیــم  اتخــاذ  و  »بررســی  حــال،  درهمیــن 
درخصوص غیبــت اعضای هیات مدیره ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان اســتان کرمان، موضوع 
تبصــره ۱ مــاده 72 آییــن نامه اجرایــی« و »بحث و 
بررسی درخصوص داوری شورای مرکزی، موضوع 
بنــد د ماده 2۱ قانــون و بند ت مــاده ۱۱۴ آئین نامه 
اجرایــی« دو دســتور کار نخســت جلســه شــورای 

مرکزی بودند.
همچنین مهندس هاشم زاده دبیر اجرایی شورای 
مرکزی درباره موضوع غیبت اعضای هیات مدیره 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان کرمان، 
موضوع تبصره ۱ ماده 72 آیین نامه اجرایی، طرح 
موضــوع کرد و گفت: عزم جدی برای رســیدگی به 

این موضوع در شورای مرکزی وجود دارد.
درهمیــن حــال، مهندس قروینــی پــور در این باره 
توضیحاتی ارائه کرد و ســایر اعضای شــورا از جمله 
دکتر/مهندس جنتی پور، ســنایی دشــتی، قناعت، 
عســکری، شکیب، شایان، رمضانی و غفاری نیز به 
بیــان نقطه نظرات در این بــاره پرداختند. در ادامه 
مهندس گلستانی رییس ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان کرمــان گزارش خود را ارائــه و درنهایت 
مقــرر شــد ظــرف دو هفتــه اتــی با بررســی بیشــتر 
موضوع توســط هیــات نظارت، موضــوع دوباره در 

شورای مرکزی مطرح شود.
در ادامه جلســه مهندس مجتبــی احمدزاده عضو 
هیــات رییســه درخصــوص مــاده 2۱  قانــون نظام 
مهندســی و کنترل ســاختمان، طــرح موضوع کرد 
و پــس از بحــث و بررســی اعضــا، مقرر شــد ضمن 
اجرای نظام نامه داوری بررســی مجــدد و بازبینی 
در کمیسیون حقوقی به صورت موازی انجام شود.

موضــوع تبصــره ۱ مــاده 72 آییــن نامــه اجرایــی: 
چنانچــه هریــک از اعضــای اصلــی هیــات مدیــره 
چهار جلســه پیاپی یا هشــت جلسه جلسه متناوب 
در مدت شــش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت 
نمایند، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل 
به جای او در جلســات هیات مدیره به عنوان عضو 
اصلــی شــرکت خواهــد کــرد و مراتب نیــز به عضو 

مستعفی به طور کتبی اعام می شود.
موضوع بند د ماده 2۱ قانون نظام مهندســی: حل 
و فصــل اختافات بین ارکان داخلی ســازمان های 
اســتان یا بین سازمان های اســتان با یکدیگر یا بین 
اعضــای ســازمان های بــا ســازمان خــود از طریــق 

داوری.
 بنــد ت مــاده ۱۱۴ آئیــن نامه اجرایــی: حل و فصل 
مهندســی  نظــام  داخلــی  ارکان  بیــن  اختافــات 
اســتان ها یا بین نظام مهندسی استان ها با یکدیگر 
یــا بین اعضــای نظام مهندســی اســتان ها با نظام 

مهندسی استان خود از طریق داوری.

گزارش »اخبار مهندس« از دستورکار های ۹ جلسه اخیر شورای مرکزی ؛

متفاوت ترین جلسه شورای مرکزی در نیمه دوم سال

خبــــــــــرنامه
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سومیـــــــــــــن
شمــــــــــــــاره



رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان از 
برنامه احداث بزرگترین ســاختمان مهندسی، 
فناورى و صنعت ســاختمان کشــور در شــهرک 

غرب تهران خبر داد.
 بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان، نشســت 
هماهنگــی احــداث بزرگترین پروژه مهندســی، 
شــهرک  در  ســاختمان  صنعــت  و  فنــاورى 
غرب تهــران با حضــور مهندس خرم ریاســت 
دکتــر  ســاختمان،  مهندســی  نظــام  ســازمان 
گلپایگانــی  دکتــر  تهــران،  شــهردار  حناچــی 
شــهردار،  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
مهندس رحمانی شــهردار منطقه 2، مهندس 
حاجعلــی فــرد مدیرعامــل صندوق مشــترک 
نظــام مهندســی اســتانها، مهنــدس قربانعلی 
زاده معــاون برنامه ریزی و مهندســی وراســتاد 
مدیــر حقوقی ســازمان مجــری ســاختمان ها و 
تاسیسات عمومی و دولتی و مهندس مصلحی 
مدیرعامــل شــرکت مهندســین مشــاور تدبیــر 
عمــران ایرانیان در ســالن جلســات شــهرداری 

تهران برگزار شد.
 مهنــدس خــرم در ایــن نشســت تاکید کــرد: با 
احــداث بزرگتریــن پروژه مهندســی، فنــاورى و 
صنعــت ســاختمان در شــهرک غــرب تهــران 
نبایــد عــادی برخــورد شــود، چــرا که بــه لحاظ 
طراحی و کاربری باید پروژه اول پایتخت باشد.
    ایجاد یک نشــانه شــهری متناســب با مقام و 

منزلت مهندسی
همــکاری  در  جــدی  اهتمــام  خواســتار  وی    
شــهرداری  شهرســازی،  و  راه  وزارت  مشــترک 
تهران و ســازمان نظام مهندســی ساختمان در 
این موضوع شــد و پیشــنهاد تشــکیل کمیته ای 
ســه جانبــه از شــهرداری تهران، ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان و ســازمان مجری وزارت 
راه و شهرســازی داد تا پیشــروی امور پروژه را به 

صورت مرتب پی گیری کنند.

 وی اظهارداشــت: ایــن پروژه مهمتریــن پروژه 
ســرمایه گــذاری اســت کــه بــا ســرمایه گــذاری 
اعضای شــریف و ســازمان های نظام مهندسی 
ســاختمان احــداث خواهــد شــد و همــه اعضــا 
می تواننــد در آن مشــارکت داشــته و از منافــع 
آن بهره منــد شــوند. منابع مالی پــروژه از محل 
نقدینگــی موجود و آورده و مشــارکت ســازمان 
استانها، آورده اعضا، فروش دارایی ها و اماک 

متعلق به سازمان تامین خواهد شد.
 مهنــدس خرم، هدف از اجرای پــروژه را ایجاد 
یک نشــانه شــهری متناســب با مقام و منزلت 
مهندســی کشــور عنوان کرد و اظهارداشت: این 
پروژه از طریق احــداث مجموعه ای بلند مرتبه 
بــا کارکرد هــای چنــد منظــوره بــه عنــوان نماد 
مهندســی، فناوری و صنعت ساختمان خواهد 
بــود. به گفتــه وی، این پروژه بــا طراحی یونیک 
اجرا می شــود به نحوی که تامین کننده نظرات 
جامعــه فرهیختــه مهندســی و مــردم ارجمند 

تهران خواهد بود.
    وقتی اسم نظام مهندسی می آید...

دکتــر پیروز حناچی، شــهردار تهران هم در این 
نشســت گفت: در کاری که مهندس خرم پیش 
قدم شــود، قطعاً به نتیجه می رسد. وی با بیان 
اینکه خوشــحال می شــویم طراحی خاص این 
ســاختمان بواســطه معمارى بتواند بــه تهران 
به عنــوان یک پروژه ویژه کمــک کند، افزود: در 
طراحــی پــروژه، جنبــه عمومــی را مدنظــر قرار 
دهید، ضمن اینکه وقتی اســم نظام مهندســی 
بــه عنــوان متولــی در کار باشــد پــروژه بایــد بــه 
بضاعــت  دادن  نشــان  بــرای  فرصتــی  عنــوان 
مهندســی کشور دیده و به عنوان یک مقصد در 

شهر تهران مطرح شود.
 به گفته حناچی، این ملک با ارزش ترین زمین 
وزارت راه و شهرســازی اســت و موقعیت بسیار 

ویژه در یکی از بهترین مناطق تهران را دارد.

    جزئیات پروژه شهرک غرب
  چنــدی قبل، اولین قرارداد پروژه بین صندوق 
مشــترک نظــام مهندســی اســتان ها و شــرکت 
بــرای احــداث پــروژه  ایرانیــان  تدبیــر عمــران 
عظیم ساختمان مهندســی، فناوری و صنعت 
ســاختمان امضا شده اســت. در این پروژه قرار 
اســت در چند برج 57 طبقــه با زیر بناى حدود 

7۰۰ هزار متر مربع احداث شود.
 اولیــن قــرارداد ســاخت پــروژه عظیم شــهرک 
غــرب بین صنــدوق مشــترک نظام مهندســی 
استان ها به نمایندگی از شوراى مرکزى سازمان 
شــرکت  و  کشــور  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
تدبیــر عمــران ایرانیان به امضا رســیده اســت. 

قــرار اســت ایــن پــروژه در زمینــی به مســاحت 
24٦5٦ مترمربع در شــهرک غرب و با زیر بنای 
حــدود 7۰۰ هــزار متر مربع و با ســرمایه گذارى 
اعضا و ســازمان های نظام مهندسی ساختمان 

استان ها و کشور احداث شود.
 اولین تفاهمنامه در تاریخ ۹۴/۹/۱۴ بین وزارت 
مهندســی  نظــام  ســازمان  و  شهرســازی  و  راه 
آن،  براســاس  و  شــد  امضــا  کشــور  ســاختمان 
قــرارداد مشــاور کارفرما بین صندوق مشــترک 
نظــام مهندســی و شــرکت مهندســین مشــاور 

تدبیر عمران ایرانیان در تاریخ 2۵ اردیبهشــت 
مــاه ســال ۹۵ امضا و طــی نامــه ای در تاریخ 5 
خردادماه ســال ۹۶ از ســوی صندوق به مشــاور 

اباغ شد.
 در ســال ۹5 مطالعات امکان ســنجی و برنامه 
فیزیکی پروژه در ٦سرفصل ارائه شد که گزارش 
خوبــی از ســوى مشــاور ارائــه و در کنــار آن نیــز 

نظرات کارفرما به خوبی جمع بندى شد.
 براســاس اسناد و مدارک گذشته و جمع بندی 
نظــرات مدیــران فعلــی ســازمان و صنــدوق، 
گزارشــی کــه در تاریــخ ۳۰ آبــان مــاه ســال ۹۵ 
تحــت عنوان گزارش مطالعات امکان ســنجی 
و برنامــه فیزیکــی در بالغ بــر 2۵۰ صفحه ارائه 
شــد، بــه لحــاظ تســلط مهنــدس مصلحــی و 
خوبــی  و  مناســب  گــزارش  ایشــان  همــکاران 
تشــخیص داده شــد و به همین جهــت مبنای 
کار هــای بعــدی پروژه قــرار گرفــت و  به همین 
دلیــل با توجه بــه اینکه در قــرارداد اولیه پیش 
بینــی شــده بود کــه در صــورت انجــام صحیح 
وظایــف محول شــده به مشــاور کارفرما و تایید 
کارفرمــا از خدمات وی در گام هــای بعدی نیز 
از مشاوراستفاده شود. به همین دلیل، قرارداد 
فعلی که مشــتمل بر دو فاز اســت، در ابان ماه 

جاری تنظیم و امضا شد. 
 براســاس ایــن قــرارداد گام هــای زیربرداشــته 

خواهد شد:
 ۱- گام اول: اقدام هــای نخســتین کــه تــا پایــان 
مرحلــه گودبــرداری و پایدارســازی دیواره هــا و 

انتخاب مشاور طراحی پیش می رود.
2- گام دوم: مرحله احــداث، راه اندازی وبهره 

برداری پروژه را شامل می شود. 
 البتــه قــرارداد حاضر تــا پایــان گام اول تدوین 
شــده اســت و انشــااهلل پــس از پایــان گام اول، 
قرارداد فاز دوم تدوین و امضا خواهد شــد که با 
امضا آن مرحله احداث پروژه آغاز خواهد شد.

توافق بزرگ نظام مهندسی با تامین اجتماعی
  نشســت مشــترک رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و 
رئیس ســازمان تامین اجتماعی برگزار و توافقاتی حاصل شــد. به 
گزارش روابط عمومی ســازمان، نشست مشترک مهندس خرم، 
رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و دکتر ساالری، رئیس 
ســازمان تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد.  به گفتــه دکتــر جواهری، 
رئیس دفترنظارت بر عملکرد استانها، باتوجه به جلسات شورای 
منطقه ای استان ها و درخواست تعدادی از روسای استان ها مبنی 
برهمکاری و حمایت بیشتر سازمان تامین اجتماعی از مهندسان 
سازمان ها، این نشســت مشترک برگزار شد.  در این جلسه رئیس 

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ضمن بر شــمردن خدمات 
مهندسین در بخش های مختلف طراحی، نظارت و اجرا و به ویژه 
شــرایط سخت و حســاس خدمات مهندســین ناظر در پروژه های 
عمرانی، خواســتار همــکاری و حمایت ســازمان تامین اجتماعی 
بــرای اســتفاده از بیمه کارگاه های ســاختمانی شــد. در ادامه دکتر 
ســاالری رئیــس تامین اجتماعی نیــز برای حل ایــن موضوع قول 
مســاعد داد.  در این جلسه مشــترک مقرر شد کارگروهی متشکل 
از نمایندگان طرفین برای بررســی و کارشناسی موضوع تشکیل و 

اقدامات بعدی در این خصوص صورت پذیرد.

نشست مهم مهندس خرم با رئیس سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکالت مهندسان؛

 بزرگترین ساختمان مهندسی، فناوری و صنعت ساختمان کشور
احداث می شود

در شهرک غرب تهران و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

بــا احــداث بزرگترین 
فناورى  مهندسى،  پروژه 
و صنعت ســاختمان در 
شهرک غرب تهران نباید 
عادی برخورد شود، چرا 
که به لحــاظ طراحی و 
اول  پروژه  باید  کاربری 

پایتخت باشد
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خبــــرهای استــــانی
آذربایجان شــرقی: وبینار تخصصی »ضرورت نگاه شهرســازی در توســعه شهرها« توسط 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان و با همکاری اســتانداری آذربایجان شــرقی ، 
شــهرداری کانشــهر تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان و به صورت ارتباط تصویری با 

مهندسان شهرسازی و شهرداران تبریز و استان برگزار شد.

فارس: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس تاکید کرد: شورای شهر و شهرداری 
باید از ظرفیت مهندسان برای معماری و زیباسازی و سایر نیازهای شهری در حوزه ارتقای 

کیفیت زندگی استفاده کنند.

آذربایجان غربی:  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی بر حل مشکات بیمه 
اعضا تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین مشــکل اعضای ســازمان،  مشــکل پرداخت حق بیمه 
بوده که در این اوضاع اقتصادی مهندسان واریز حق بیمه با نرخ 27 درصد برای اعضاء بسی دشوار 
بوده و علی رغم پیگیری های متعدد، این مطالبه به حق مهندسان تاکنون به نتیجه نرسیده است.

قزوین: ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان قزوین کارگزار پاالیش و ساماندهی 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شد.

 اردبیل:  رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان اردبیل با بیان اینکه این ســازمان با همکاری بســیج 
مهندســین، همواره در اقدامات خیرخواهانه و نهضت کمک مومنانه پیشــگام بوده است، گفت: در اجرای منویات 
مقام معظم رهبری )مدظله( و با مشارکت در پویش نذرهوشمند و تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان 

نیازمند استان اردبیل گام کوچک دیگری در راستای ارایه خدمات به دانش آموزان استان برداشته است.

قم:  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از واگذاری برخی از خدمات این 
سازمان به دفاتر پیشخوان دولت در این استان خبر داد.

اصفهان: رئیس منطقه ٦ سازمان و بازرس کل سازمان استان اصفهان پیرو مکاتبه، رییس 
ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان این اســتان در رابطه با ادامه دریافت عوارض 

نظارت از مهندسین ناظر ساختمان، طی نامه ای اخذ این وجه را غیرقانونی دانست.

کردستان:  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اشاره به وضعیت 
جامعه در ایام شــروع ویروس کرونا، توســعه و بســط خدمات الکترونیکــی را برای کلیه 

ادارات و ارگان های کشور یک ضرورت توصیف کرد.

البرز: تفاهم نامه آموزشــی بین دانشــگاه آزاد اســامی و ســازمان نظام مهندسی البرز 
منعقد شد.

کرمــان:  رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان کرمــان گفــت:: حفظ جان 
انسان ها از ساخته شدن هر ساختمانی مهم تر است.

ایالم: ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ایام، همکاری مســتمری با معاونت عمرانی 
اســتانداری ایــن اســتان بــه منظــور جلوگیــری از ســاخت و ســاز بــا اســتفاده از نقشــه های 

غیرمصوب را داشته است.

کرمانشاه: با توجه به مکاتبات به عمل آمده با معاونت امور استانداری کرمانشاه و مدیر کل راه و شهرسازی 
اســتان در خصوص تخصص ظرفیت های طرح ملی مســکن برای تامین اعضا و پرســنل ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان کرمانشــاه و با توجه به مصوبه شــورای مسکن اســتان، مقرر شــد در فاز اول در شهر 

کرمانشاه زمین مناسب در یکی از سایت های طرح ملی از سوی اداره راه شهرسازی اختصاص یابد. 

بوشــهر: در جلســه مشترک هیات مدیره ســازمان نظام مهندسی ســاختمان بوشهر با 
مدیران اداره راه و شهرســازی، موضوع طرح اقدام ملی مســکن مورد بحث و بررســی 

قرار گرفت. 

کهگیلویه و بویر احمد:  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهکیلویه و بویر احمد در 
مراسم تجدید میثاق با شهداء و عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای یاسوج، گفت: ارج نهادن 
به مقام واالی شهدا و خانواده معظم شهیدان، افتخاری بزرگ است برای جامعه مهندسی که 

در اولین روز کاری خود ادای احترام و تجدید میثاق با شهدای انقاب داشته باشیم. 

تهــران: بــا ثبت و صدور پروانه شــهرداری 4 ناظر ســازه، معمــاری، بــرق و مکانیک اولین 
ساختمان زیر ۱5۰۰ مترمربع ، انتظار برحق جامعه مهندسی ساختمان برای نهایی شدن 

این مطالبه مهم، پس از سال ها سرانجام به فرجام رسید و محقق شد.

گلســتان:  رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان گلســتان از ارائه خدمات مهندسی و 
اشتغالزایی مهندسان در اجرای طرح ملی مسکن خبر داد.

چهارمحال و بختیاری: در جلســه ای که با حضور اعضای هیات مدیره  نظام مهندســی 
اســتان چهارمحــال بختیاری،  اعضای شــورای شــهر،  شــهردار و معاونان برگزار شــد، 
عنوان شــد که تعامل نظام مهندسی ساختمان، شورای شهر و شهرداری نقطه عطف 

توسعه استان است.

گیالن: ســازمان نظام مهندسي ساختمان گیان به مناســبت انتخاب چهار تن از اعضاي 
ســازمان در زمره دانشــمندان پراستناد جهان تبریک گفت. پروفســور مهیار عرباني، دکتر 
رضــا انصــاري، دکتر محمــد کاظم حســن زاده و دکتر احمــد رضائي جوردهــي از اعضاي 

سازمان در زمره دو درصد از دانشمندان پراستناد جهان در سال 2۰2۰ قرار گرفتند.

خراسان رضوی: ۸ مقاله علمی با افیلیشن دپارتمان نخبگان سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی در مجاتISI و کنفرانس های بین المللی به چاپ رسید.

لرستان: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی 
ساختمان باید در رأس مرجعیت فنی استان باشد. 

خراســان شــمالی:  رییــس نظــام مهندســی ســاختمان خراســان شــمالی گفــت: یکــی از 
مشــکات در استان عدم شفافیت وضع مقررات ملی ساختمان و قوانین نظام مهندسی 
در پروژه هــای خــارج از محدوده همچون خانه  باغ ها و دامداری ها اســت که وارد سیســتم 

نظارتی مهندسان ما نمی شود.

مازندران:  ســازمان نظام مهندســی ســاختمان مازندران از  برگزاری پنجاه گارگاه مهارت 
محور توسط این سازمان خبر داد.

خراســان جنوبی:  رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان خراسان جنوبی از 
صدور دویست و پنجاه و پنج  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در نه ماهه اول امسال 

خبر داد.

مرکزی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از پیشنهاد تعیین و تکلیف بیمه 
تأمین احتماعی مهندسان در اصاح ماده 5 قانون تأمین اجتماعی خبر داد. 

خوزستان:  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، مجریان ذیصاح را یکی از 
شاخص های هوش تجاری در صنعت ساختمان عنوان کرد. 

هرمــزگان: بــه منظــور ترویج مقررات ملی ســاختمان، بهبود فرهنــگ بهره گیــری از عوامل صاحب 
صاحیت در فرآیند اجرای ســاختمان، تشویق ســازندگان و سرمایه گذاران به استفاده از سیستم ها و 
فن آوری های نوین، موضوع تخفیفات حق الزحمه تهیه و صدور شناســنامه فنی و ملکی ســاختمان 
موضــوع مــاده ۱7-۸  مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان )نظامات اداری( در جلســه هیات مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان مطرح و تصویب شد.

زنجان: دفتر ارتباط مهندسان و فعاالن صنعت ساختمان با نمایندگان مجلس در محل 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ایحاد شد.

همدان:   رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان در نشست چگونگی صدور پایان کار فنی اجرایی 
با تاکید بر اینکه در مقررات مرتبط از جمله مبحث دوم مقررات ملی، ظرفیت قانونی مناسبی در این زمینه 
لحاظ شده است، گفت: در صورت عملیاتی شدن صدور پایان کار اجرایی ساختمان، پروژه مذکور از ظرفیت 

مهندس خارج شده و این موضوع باعث ایجاد زمینه اشتغال مناسب بین مهندسان خواهد شد.

سمنان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان از برنامه ریزی و شروع عملیات 
ســاختمانی ســاختمان های این ســازمان در شهرستان های شــاهرود ، مهدیشهر و سمنان 

برای دفاتر نمایندگی و سایر امور سازمان خبر داد.

یزد: با تجهیز مرکز نوآوری و رشــد تخصصی حوزه ســاختمان در یزد، بســتر جدیدی برای 
تبدیل ایده های نوآورانه به کسب وکارهای دانش بنیان توسط سازمان نظام مهندسی یزد 

ایجاد شد.

سیستان و بلوچستان: در راستای بازسازی مناطق حاشیه شهرهای استان و مناطق آسیب 
دیده از ســیل، تفاهم نامه همکاری ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان سیستان و 

بلوچستان و بنیاد مسکن انقاب اسامی امضا شد.


