پیام تبریک مهندس خرم به رئیس جمهور ،معاون اول و وزیر راه و شهرسازی؛

گزارش مشروح سفر استانی ریاست سازمان به  5استان ؛

از فاقد مسکن بودن  50درصد مهندسان
تا پیگیری ساخت خانه مهندس در استانها

اعالم آمادگی همه جانبه نظام مهندسی برای همکاری با دولت سیزدهم
گفتگو با دکتر حناچی ،شهردار سابق تهران ؛

گزارشی از  7جلسه اخیر شورای مرکزی و دستورکارها

جای وزیر بودم تعارض منافع را به شکل دیگری دنبال میکردم
اخبار خوش از رفع مشکل بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی مهندسان؛

مهندس خرم :آرزوی دیرینه جامعه مهندسین محقق شد
دستورکار گروههای تخصصی شورای مرکزی ؛

 7گروه تخصصی شورای مرکزی و آخرین اقدامات

اخبار مهندس

دو توافق جداگانه سازمان استاندارد و فنی و حرفهای با نظام مهندسی
آیین دادرسی چگونه پیگیری و ابالغ شد؟

دالیل انحالل شوراهای انتظامی هم عرض
بخشنامه«تعارض منافع» وزیر راه و شهرسازی دردسرساز شد

پنجمین شماره
خبــــــرنامهســـــازمـــــان
نظام مهندسی ساختــــمان

تابستــــــــــــان
1 4 0 0

حماسه مهندسان

نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور کلید خورد؛

تاکید مسئوالن و نمایندگان مجلس بر حضور پر شور جامعه مهندسی در انتخابات
لشگر  600هزار نفری مهندسان ،حماسه جدیدی رقم خواهد زد
انتخابات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها از دوم مهرماه آغاز و تا نیمه مهرماه ادامه مییابد
واکسیناسیون اعضای سازمان نظام مهندسی چگونه به سرانجام رسید؟

واکسیناسیون مهندسان
با پیگیری مهندس خرم و دستور وزارت بهداشت

با ابتکار ریاست سازمان« ،ساختمان سازمان نظام مهندسی» محل واکسیناسیون مهندسان شد
استقبال گسترده مهندسان در سراسر کشور از واکسیناسیون اعضا و خانوادههایشان
روایتی از دیدار ریاست سازمان با دکتر نمکی ،وزیر وقت بهداشت
که به واکسیناسیون منظم مهندسان ختم شد

مهنــدس خــرم ،مهنــدس غرضــی ،مهنــدس رجبــی ،دکتــر حناچــی ،دکتــر رضایــی کوچــی ،دکتــر شــاکری ،دکتــر شــریعتی ،مهنــدس عبــدی ،دکتــر عبدالعلــی زاده،
با آثار و گفتگوهای دکتــــرعبده تبریــــزی ،مهنــــدس مومنــی مقــــدم ،مهنــــدس نــــوری کوپــــایی ،دکتــــر کــــارگر ،دکتــــر کیافــر ،دکتــــر قناعــت ،مهنــــدس قزوینــــی پــور اکبــــری،
اختصـــاصـــی از:
دکتــر کوهــی کمالــی ،مهنــدس زحمتکــش ،مهنــدس خســروی ،مهنــدس ســنایی دشــتی ،دکتــر وثیــق نیــا ،دکتــر ترابــی ،مهنــدس تقــی زاده ،دکتــر شــیران ،دکتــر نرماشــیری

کمیل صرامی
مدیر
روابط عمومی

«انتخابــات نظــام مهندســی» و «واکسیناســیون
سراسری مهندســان»؛ دو رویداد مهم و حساسی
هســتند که سازمان نظام مهندســی ساختمان در
حال پشت سر گذاشتن آنهاست.
بــا پیگیــری هــای مکــرر ریاســت ســازمان از
دســتگاههای ذیربط و دیدار با وزیر وقت بهداشت

ماه سرنوشت ساز

در تیرمــاه در خصــوص واکسیناســیون سراســری
مهندســان ،ســرانجام این امر مهم با دستور کتبی
مقامات وزارت بهداشــت در شهریورماه به نتیجه
رسید.
در عین حال ،نهمین دوره انتخابات هیات مدیره
ســازمان های نظام مهندســی در سراســر کشور در

مهرماه از مهمترین رویدادهای ســال  ۱۴۰۰است.
بی تردید با مشــارکت حداکثری جامعه فرهیخته
مهندسی کشــور ،شاهد حماســه جدیدی خواهیم
بود.
البته انتخابات امســال با توجه به شــرایط کرونا به
صورت الکترونیکی و آنالین برگزار می شود.

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی <خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور>1400/111860 :

در جلسات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در تابستان چه گذشت؟

بررسی  ۷جلسه اخیر شورای مرکزی و دستورکارها

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی
ســاختمان در گزارشــی بــه بررســی  ۷جلســه
اخیر شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان کشور در تابستان امسال (از دویست
و هفتــاد و یکمیــن جلســه تــا دویســت و هفتاد
و هفتمیــن جلســه) و مباحــث مهــم و کلیــدی
مطرح شده در این جلسات پرداخت.
 ëëدویست و هفتاد و یکمین جلسه
دویســت و هفتــاد و یکمین جلســه شــورای
مرکــزی  ۱۵تیرمــاه با حضور ریاســت ســازمان،
تعدادی از روسای سازمانهای نظام مهندسی
ســاختمان اســتانها و اکثریت اعضای شــورای
مرکــزی به صورت حضوری و مجازی با رعایت
شــیوهنامههای بهداشــتی در محــل ســالن
جلســات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
برگــزار شــد .در ایــن جلســه ضمــن بررســی
مصادیــق تعــارض منافــع در ارائــه خدمــات
مهندســی در مــورد بخشــنامههای اخیر وزارت
راه و شهرسازی بحث و گفتگو انجام گرفت.
بر همین اساس ،مقرر شد پیشنهاد اعضای
شورای مرکزی و روسای ســازمانهای استانها
بــه وزارتخانــه ارائــه شــود .همچنیــن در هفتــه
آتی بــرای پیگیری موضوع جلســه فوق العاده
شورای مرکزی برگزار گردد.
 ëëدویست و هفتاد و دومین جلسه
دویســت و هفتــاد و دومیــن جلســه شــورای
مرکــزی بیســت و دوم تیرماه با حضور ریاســت
ســازمان و اکثریــت اعضــای شــورای مرکــزی
بــه صــورت حضــوری و مجــازی بــا رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی در محــل ســالن
جلســات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
برگزار شد.
«اتخــاذ تصميــم در مــورد برگــزارى هيــات
عمومــى ســال « ،»١٤٠٠بررســى و پيشــنهاد
چگونگــى اظهارنظــر و تصويــب بودجــه ســال
 ١٤٠٠اســتانها» و «بررســى و اتخــاذ تصميــم
درخصــوص مــوارد و مصاديــق پذيــرش
همزمــان مســئوليتهاى داراى تعارض منافع
در خدمــات مهندســى»« ،گــزارش اقدامــات
انجــام شــده موضــوع بيمــه تاميــن اجتماعــى
مهندســان» و «بررســى پیش نویس نظامنامه
نحــوه تعییــن صالحیــت مجریان و ســازندگان
مسکن و ســاختمان»؛ پنج دســتور کار دویست
و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی بودند.
در ایــن جلســه مهنــدس خــرم ،ریاســت
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان گــزارش
جامعــی از اقدامــات انجــام شــده درخصوص

موضوع بيمه تامين اجتماعى مهندســان ارائه
کرد .در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای
مرکــزی ،در ابتــدا دســتور کار اتخــاذ تصمیــم
درباره برگزارى هيات عمومى ســال  ١٤٠٠مورد
بحــث و بررســی قرار گرفــت و اعضای شــورای
مرکــزی ضمن موافقت بــا تشــکیل کارگروه در
این بــاره ،ادامــه پیگیریهــا را به هیات رییســه
شورای مرکزی تفویض اختیار کردند.
همچنیــن در ایــن جلســه بــا بررســی
پیشــنهادات چگونگــى تصویــب بودجــه ســال
 ١٤٠٠اســتانها ،مقرر شــد براســاس نــرخ تورم
بانک مرکزی در پایان ســال  ٩٩اقدام شــده و بر
این اســاس با وزارت راه و شهرسازی نیز مکاتبه
شــود .در دویســت و هفتــاد و دومیــن جلســه
شــورای مرکزی ،درخصوص مــوارد و مصاديق
پذيرش همزمان مسئوليتهاى داراى تعارض
منافــع در خدمات مهندســی بحث و بررســی و

پــس از بیــان نقطــه نظــرات ،مقرر شــد  ١٢نفر
از اعضــاي شــورای مرکــزی در جلســه ای کــه با
حضور وزیر راه و شهرســازی و تعدادی روســای
ســازمان اســتانها در روزهــای آتــی تشــکیل
میشود ،حضور داشته باشند.
ëëدویست و هفتاد و سومین جلسه
دویســت و هفتــاد و ســومین جلســه شــورای
مرکــزی پنجــم مردادمــاه بــا حضــور ریاســت
ســازمان ،اکثریــت اعضــای شــورای مرکــزی و
روســای ســازمانهای نظام مهندســی ساختمان
اســتانها به صورت حضــوری و مجازی با رعایت
شــیوهنامههای بهداشتی در محل سالن جلسات
سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
در ابتدای دویســت و هفتاد و سومین جلسه
شــورای مرکزی ســخنان پیش از دســتور جلسه
توســط برخــی اعضــا دربــاره مســائل مختلــف
مطــرح و ســپس در خصوص موضوع جلســه،

بحث و تبادل نظر شد.
در همیــن حــال ،مهنــدس احمــد خــرم،
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در
ایــن جلســه درخصــوص اقدامات انجام شــده
بــرای حــل موضــوع مصادیــق تعــارض منافع
در خدمــات مهندســی و مذاکــرات تلفنــی بــا
مهندس اســامی ،وزیــر وقت راه و شهرســازی
و دکتــر محمــودزاده ،معــاون امــور مســکن و
ساختمان وزارتخانه ،گزارشی ارائه کرد.
در ادامه دویســت و هفتاد و ســومین جلسه
شــورای مرکــزی ،اعضــای حاضــر در جلســه
خواســتار تــداوم پیگیریهــا از وزارت راه و
شهرســازی برای حــل موضوع تعــارض منافع
شــدند و مقــرر کردنــد کــه در جلســه آتــی بــا
مقامات وزارتخانه ،این موضوع رایزنی شود.
 ëëدویست و هفتاد و چهارمین جلسه
دویســت و هفتاد و چهارمین جلســه شورای
مرکــزی نوزدهــم مردادمــاه بــا حضور ریاســت
ســازمان و اکثریــت اعضــای شــورای مرکــزی
بــه صــورت حضــوری و مجــازی بــا رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی در محــل ســالن
جلســات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
برگزار شد.
این جلســه دو مهمان ویژه داشت .برهمین
اســاس ،دکتــر علــی عبدالعلــی زاده و دکتــر
حســین عبده تبریــزی مشــاورین عالــی رئیس
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا
حضور در دویســت و هفتاد و چهارمین جلســه
شــورای مرکزی بــه تحلیل مســایل مختلف در
بخش مسکن و ساختمان پرداختند.
دکتــر علــی عبدالعلــی زاده در ایــن جلســه
بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای تامین زمیــن باید
بــه دنبال توســعه ســاخت و ســاز در بافتهای
فرســوده باشد ،گفت :امکانات کشور توان تولید
یک میلیون واحدمسکونی در سال را دارد.
بــه گفتــه وزیر اســبق مســکن و شهرســازی،
دولــت باید به تولید مســکن به عنــوان محرک
اصلــی اقتصــاد کشــور نــگاه کنــد ،چراکه ســایر
بخشهای اقتصاد کالن به اندازه بخش مسکن
امکان اثرگذاری بر اقتصاد ملی را ندارد.
در عیــن حــال ،دکتر حســین عبــده تبریزی،
مشــاور عالی رئیــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در دویســت و هفتــاد و چهارمیــن
جلســه شــورای مرکزی با بیان اینکه در شــرایط
کامال متفاوتی از گذشــته مواجه هستیم ،گفت:
طرحهــای ســاخت مســکن بایــد ظرافتهــای
بسیاری را مدنظر قرار دهد.

بررسی آخرین اقدامات ستاد اجرایی مبحث  ۲۲در نظام مهندسی ساختمان؛

مبحث  ۲۲باالخره از چه زمانی اجرایی میشود؟

مهندس مهرداد
تقی زاده

2

رئیس ستاد اجرایی
مبحث  ۲۲در نظام
مهندسی ساختمان

سال ۱۳۹۹تیرماهبودکهموضوعاجرایمبحث ۲۲بهعنوانیکی
از مهمترین راهبردهای نظام مهندسی در دستور کار قرار گرفت.
تیر و مرداد ســال ۱۳۹۹اطالعات پراکنده از تمام حوزههایی که در
خصوص مبحــث ۲۲از گذشــته و هماکنون تالش کــرده بودند،
احصا شــد .مطالعات تطبیقی صورت گرفت و متوجه شــدیم تا
چه اندازه این امر در کشــورهای دیگر اهمیت داشته و دارد و ما در
چه جایگاهی هســتیم .خروجی مطالعات ،مصاحبه با اســاتید و
خبرگان،بررسیمستندات،اخباروصورتجلسههایگذشتهمنجر
به ایجاد نقشــه راه با ۵۲فعالیت شد .ســتاد اجرای مبحث ۲۲با

درخواســتمعرفینمایندهازســازمانهایدرونیوبیرونی،کار
خود را از شــهریور ۱۳۹۹آغاز کرد .کمیتههای تخصصی متعددی
بــرای موضوعات خاص زیر نظر ســتاد شــکل گرفت کــه عموماً
کمیتههایی که روسای همراه ،مسلط به موضوع و دلسوز داشتند،
به نتیجهگیــری رســید و خروجی فعالیتشــان در ایــن گزارش
درجشــده است .باوزارت راه و شهرسازی در خصوص تهیه پیش
نویس آئین نامــهاجرایی نظامات اداریمبحث ۲۲کههماکنون
در دســت بررســی توســط هیات دولت است ،جلســات متعدد
برگزار شــد و به عنوان نماینده نظام مهندســی در جلســه حضور

داشــتیم .با برگزاری نشســت خبــری ،راهبرد نظام مهندســی در
غالب مشارکت تیمی در خصوص مبحث ۲۲اعالم شد .حال با
برگزاری ۱۰جلسهستاداجرایی(بههمراهپیشجلسه)وحضوردر
دوجلسهشورایمرکزی،یکجلسهارائهدرهیاترئیسه،دوجلسه
کمیسیون بودجه ،با توجه به نظرات ارائه شده و پیشنهادات بیان
شده و ظرفیتهای موجود اجرای مبحث ۲۲در دستور کار جدی
قرارگرفت؛امریکهازسال ۹۲ابالغشدهبود.اینامرهماکنوندر
حالطیمراحلاجرایپایلوتدراستانتهرانازطریقشناسایی
پیمانکارنگهداشت،پیروفراخوانارسالیاست.

وی ،تنگاهــای تامیــن مالــی ،تولیــد پــول
پرقــدرت ،کاهــش قــدرت خریــد و بــه تبــع آن
کاهش تقاضا را از جمله پیچیدگیهای شرایط
فعلی کشور عنوان کرد.
ëëدویست و هفتاد و پنجمین جلسه
دویســت و هفتاد و پنجمین جلســه شورای
مرکــزی هفتــم شــهریورماه بــا حضور ریاســت
ســازمان و اکثریــت اعضــای شــورای مرکــزی
بــه صــورت حضــوری و مجــازی بــا رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی در محــل ســالن
جلســات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
برگــزار شــد .مهنــدس عبــدی مدیــرکل دفتــر
توســعه مهندسی و مهندس مانی فر مدیرکل
دفتــر مقــررات ملــی ســاختمان وزارت راه و
شهرسازی میهمانان ویژه این جلسه بودند.
در همین حال« ،بررســی پیشــنهاد برگزاری
انتخابــات هیــات مدیــره اســتانها بــه شــیوه
الکترونیکی»« ،گزارش اقدامات انجام شده در
خصوص واکسیناســیون عمومی مهندســان»،
«قرائــت بیانیــه شــورای مرکــزی در مــورد
ابالغیههــای اخیــر وزارت راه و شهرســازی»،
«ارائه گزارش و بررسی روند برگزاری انتخابات
هیــات مدیــره اســتانها و اتخــاذ تصمیمــات
الزم» و «نحــوه ارائــه خدمــات مهندســی در
مناطق آزاد»؛ پنج دســتور کار دویست و هفتاد
و پنجمین جلسه شورای مرکزی اعالم شد.
در این جلســه پس از بررســی دســتورکارها،
تصمیماتی برای پیگیری امور اتخاذ شد.
ëëدویست و هفتاد و ششمین جلسه
دویســت و هفتاد و ششــمین جلسه شورای
مرکزی شانزدهم شهریورماه با حضور ریاست
ســازمان و اکثریــت اعضــای شــورای مرکــزی
بــه صــورت حضــوری و مجــازی بــا رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی در محــل ســالن
جلســات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
برگــزار شــد« .قرائــت بیانیــه شــورای مرکــزی
دربــاره ابالغیــه اخیر وزارت راه و شهرســازی»،
«ارایــه گــزارش رونــد انتخابــات هیــات مدیره
ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان

استانها و اتخاذ تصمیمات الزم» و نحوه ارایه
خدمات مهندسی در مناطق آزاد»؛ سه دستور
کار این جلسه شورای مرکزی بودند.
در دویســت و هفتــاد و ششــمین جلســه
شــورای مرکــزی پس از بررســی دســتورکارهای
جلسه ،تصمیماتی اتخاذ شد.
ëëدویست و هفتاد و هفدمین جلسه
دویســت و هفتاد و هفتمین جلســه شورای
مرکزی بیســت و هشتم شــهریورماه ،با حضور
ریاســت ســازمان و اکثریــت اعضــای شــورای
مرکزی به صورت حضوری و مجازی با رعایت
شــیوهنامههای بهداشــتی در محــل ســالن
جلســات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
برگزار شــد .در همین حال« ،بررسی نحوه ارائه
خدمات مهندســی در مناطق آزاد» و «بررسی
پیشنهادات ارســالی از کمیسیونها و گروههای
تخصصــی»؛ دو دســتور کار دویســت و هفتاد و
هفتمین جلسه شورای مرکزی اعالم شد.
در این جلســه پس از بررســی دســتورکارها،
تصمیماتی برای پیگیری امور اتخاذ شد.

گفتگوی پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ریاست سازمان؛

اخبار خوش از رفع مشکل بیمه تامین اجتماعی
و مالیاتی مهندسان
مهندس خرم :آرزوی دیرینه جامعه مهندسین محقق شد

طریق مدیریت اداری مالی ،مالیات سال  ۹۹به بعد صفر شد ،مالیات سال
 ۹۷کــه  ۲۵۰میلیون تومان بود ،به  ۱۴میلیون تومان کاهش یافت و مالیات
ســال  ۹۲بــه بعد هم تعیین تکلیف شــد .رئیس ســازمان نظام مهندســی
ساختمان اظهارداشت :در حال حاضر هم به دنبال تعیین تکلیف مالیاتی
که تا قبل از سال  ۹۲برای این سازمان تعیین شده بود ،هستیم ،ضمن اینکه
در مورد اســتانها از آنها خواســتیم که هر مشکل بیمهای و مالیاتی دارند،
منعکــس کنند تا پیگیــری و حل کنیم .وی در پایان خاطرنشــان کرد :به هر
حال ،با دو اقدام مهم و اساسی که در زمینه بیمه و مالیات انجام شد۳۰۰۰ ،
میلیارد تومان در سال به نفع اعضای سازمان نظام مهندسی شد.

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان از رفع مشــکل بیمه تامین
اجتماعــی و مالیاتــی مهندســان بــا همــکاری و پیگیریهای بــی وقفه این
ســازمان با دو ســازمان امور مالیاتــی و تامین اجتماعی خبــر داد .مهندس
احمــد خــرم در گفتگــو بــا پایگاه اطــاع رســانی ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان ،پیگیری بیمه تامین اجتماعی مهندسین را یکی از برنامههای
مهم خود در این سازمان اعالم کرد و گفت :با توافق با رئیس سازمان تامین
اجتماعی ،این مشکل و چالش برای همیشه ،تعیین تکلیف و رفع شد.
وی ،بیمــه تامیــن اجتماعی مهندســان را یکی از امتیــازات بزرگ برای
جامعه مهندســی و خدمتی در خور شــان آنان دانست و اظهارداشت :این
نــوع بیمــه را به جز کارگران ،هیچ قشــر و صنفــی ندارند .وی بــا بیان اینکه ëëدالیل انحالل شوراهای هم عرض ؛ آیین دادرسی ابالغ شد
اکثریــت مهندســین ماهیانه  ۳تــا  ۵میلیون تومــان درآمد دارنــد ،در عین
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از ابالغ آیین دادرسی
حال گفت :خیلی ســخت اســت که این قشــر زحمتکش و شــریف ماهیانه توســط وزیر وقت راه و شهرســازی خبر داد که براســاس آن ،شــوراهای هم
یــک میلیــون تومان حــق بیمه خویش فرمــا بدهند .رئیس ســازمان نظام عرض منحل شدند.
مهندســی ســاختمان در ادامه توضیح داد :با توصیه رئیس سازمان تامین
مهندس خرم در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی
اجتماعــی ،در ابتــدا متــن تهیــه شــده
ســاختمان دربــاره فرآینــد ابــاغ آئین
قانون بیمه تامین اجتماعی مهندســان
دادرسی و انحالل شوراهای هم عرض،
به کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای
گفــت :برخــاف رویه تمام کشــورها ،تا
اســامی ارائه گردید و پس از تصویب در
همیــن چند مــاه قبل و براســاس آیین
این کمیســیون ،در صحن علنی مطرح و
دادرســی در ایــران ،تجدیدنظر توســط
با توافق با رئیس ســازمان تامین
تصویب شد.
یــک شــعبه مســتقر در ســازمان نظام
اجتماعــی ،مشــکل و چالش بیمه
وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضر
مهندســی انجام میشــد ،ضمن اینکه
تامین اجتماعی مهندســان برای
جزئیات این پیشــنهاد به کمیسیون رفته
ایــن شــیوه کار ،شــیوه غیرمعمــول و
همیشه ،تعیین تکلیف و رفع شد.
و در حال بررســی اســت ،ابــراز امیدواری
تجربه نشدهای بود.
کرد کــه این موضوع در  ۲تــا  ۳ماه آینده
وی با اشاره به مشکالتی که شورای
تصویب و سپس ابالغ شود.
هــم عــرض ایجاد کــرده بــود ،توضیح
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
داد :طبیعــی بود شــوراهایی که نیاز به
ســاختمان تاکید کــرد :با ایــن اقدامی که
رای داشــتند ،برای جلــب رای ،وام دار
انجــام شــد ،ســاالنه رقم هنگفــت ۱۵۰۰
میشــدند و وقتــی ،وام دار میشــدند،
میلیارد تومان در جیب مهندســان باقی
چندیــن اتفــاق میافتــد؛ نخســت،
خواهد ماند.
بــرای آنهایی که موافقشــان نبودند،
ëëاقدامــات اساســی ســازمان بــرای رفع
پرونده میساختند .دوم ،برای کسانی
مشکلمالیاتیمهندسان
کــه موافــق نبودنــد ،ســریع رای صادر
در ادامــه از رئیــس ســازمان نظــام
میکردند .سوم اینکه رایهای سنگین
مهندسی ســاختمان سئوال شــد که این
صــادر میکردنــد .چهــارم ،پرونــده
ســازمان در دوره هشــتم چــه اقداماتــی
دوســتان را هــم بایگانــی میکردنــد.
بــرای رفــع مشــکل مالیاتــی مهندســان
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
انجام داده اســت؟ کــه مهندس خرم در
ســاختمان خاطرنشــان کرد :متاسفانه
پاسخ گفت :بخش مالیات به سه بخش
یــک تبانی بــا شــورای انتظامی کشــور
مالیــات ســازمان ،مالیات اســتانها و در
داشــتند و هرکسی را میخواستند ،کنار
نهایــت مالیات بــر عملکرد مهندســین
بزننــد ،پروندهشــان را بــه شــورای هم
مربوط میشود.
عــرض میدادنــد .برهمیــن اســاس،
احمــد خرم بــا بیــان اینکه ســال ۹۸
متاســفانه بــرای  ۸۱نفــر از بهتریــن
برای مهندسین به روش «علی الراس» مالیات سنگین بستند و این مالیات اعضای هیات مدیرهها و شورای مرکزی ،رای غیرمنصفانه صادر کردند.
ســنگین ،فشار سختی بر مهندســین وارد کرد ،از ارائه پیشنهاد ویژه سازمان
مهندس خرم یادآور شــد :در یک دوره ،یکی از بحثهایی که با وزارت
نظام مهندسی ساختمان به سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکل مالیاتی راه و شهرســازی داشــتیم ،ایــن بــود کــه ترکیب شــورای انتظامی کشــور را
مهندســان ســخن گفت و تصریح کرد :باتوجه به کارهای حقوقی که انجام آدمهای درســت و صالح بگذاریم و افراد مغرض ،کینه توز و پرونده ســاز
داده بودیم ،در ســال  ۹۹پیشــنهاد دادیم که ســازمان امور مالیاتی ،تکلیف را بــرای ایــن شــورا نگذاریم .وی در ادامه درباره مشــکالتی که شــورای هم
نظر کارشناســی سازمان مبنی بر تعیین مالیات مهندسان براساس درصد عــرض در گذشــته ایجاد کــرده بود کــه در نهایت هــم با پیگیری ســازمان
هزینــه انجــام خدمــات مهندســی را مشــخص کند .وی بــا بیــان اینکه این نظام مهندســی ســاختمان و ابالغ وزیر وقت راه و شهرســازی منحل شد،
سازمان به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرد که در  ۷رشته مهندسی از  ۵۷گفــت :ما دیدیــم در ماده  ۱۰۱آیین نامه اجرایی یــک تبصره  ۳وجود دارد
تا  ۶۵درصد هزینه را برای تعیین مالیات در نظر بگیرند ،خاطرنشــان کرد :کــه میگویــد وزیر وظیفه دارد آیین دادرســی را تهیه و ابــاغ کند .برهمین
در ابتدا فکر میکردیم ســازمان امور مالیاتی بیــن  ۵تا  ۱۰درصد این هزینه اساس ،ما رفتیم و با  ۳۰بار حضور در وزارت راه و شهرسازی ،این موضوع
را بپذیرد و مابقی پیشــنهادها را حذف میکند ،اما با توجیهات کارشناســی را دنبال کردیم و باالخره موفق شــدیم ابالغ آیین دادرسی را دریافت و به
که ســازمان نظام مهندســی ارائه کرد ،باالخره پذیرفتنــد که کف هزینه  ۵۷همه استانها ابالغ کنیم.
درصدی ۶۰ ،درصد شــود و ســقف  ۶۵درصدی پیشنهاد سازمان هم بدون
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با تاکید بر اینکه ابالغ آیین
تغییر ماند .با این اقدام در دوره هشتم ،یک رقم  ۱۵۰۰میلیارد تومانی دیگر دادرســی ،یــک فضــای احســاس امنیــت در جامعــه نظــام مهندســی بــه
به نفع مهندسین شد .به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ،با خصوص در هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر
این اقدام مهم و اساســی مالیاتی ،عالوه بر کوتاه شــدن فرآیند محاســباتی کشور ایجاد کرد ،اظهارداشت :با ابالغ آیین دادرسی دیگر از این پس شاهد
مالیاتــی ،کاهش هزینهها و افزایش توان مالی مهندســین ،از ســردرگمی و خیلی از تخلفات و اتفاقات ناخواهیم بود .مهندس خرم خاطرنشــان کرد:
اتالف وقت جلوگیری شد.
این اقدام مهندس اســامی ،وزیر وقت راه و شهرسازی ،بزرگترین خدمت
مهندس خرم درباره پیگیریها برای مشــکل مالیاتی ســازمان توضیح بــه احقــاق حق و اعتــای حیثیت و شــأن مهندســی بــود .بنده از ایشــان و
داد :سازمان امور مالیاتی هرسال حول و حوش  ۲۵۰میلیون تومان مالیات همه کســانی که در تهیــه و تدوین ،اصالح و تصویب و ابالغ آیین دادرســی
برای ســازمان نظام مهندســی تعییــن میکرد ،اما با یک پیگیــری جدی از تأثیرگذار بودند ،صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
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گفتگو با دکتر حناچی ،شهردار سابق تهران ؛
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اشــاره :گفتگو با دکتر پیــروز حناچی که تا همیــن چند وقت
پیش شــهردار تهران بــود ،میتوانــد جــذاب ،خواندنی و در
عین حــال ،آموزنــده باشــد .پایگاه اطالع رســانی ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان این بار به ســراغ او رفته است تا
درباره موضوعات داغ و چالشــی تعارض منافــع ،انتخابات
نظام مهندســی و اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان با
دکتــر حناچی هم کالم شــود .پیروز حناچــی پیشتر از ۱۳۹۶
تا  ۱۳۹۷معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران و از خرداد تا
آبان  ۱۳۹۷نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
بــود .حناچــی دانشآموختــه دکتری معمــاری از دانشــگاه
تهران است .وی در فاصله سالهای  ۱۳۷۲تا  ۱۳۷۴به عنوان
قائممقام رئیس دانشــکده هنرهای زیبا فعالیت میکرد و از
 ۱۳۷۸تــا  ۱۳۷۹معاونــت دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه
تهران را برعهده داشت .حناچی در فاصله سالهای  ۱۳۸۰تا
 ۱۳۸۴معاون شهرســازی و معماری وزیر مسکن و شهرسازی
بــود و از  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۶نیــز بــه عنــوان معاون شهرســازی و
معماری وزیر راه و شهرسازی فعالیت میکرد .حال گفتگو با
دکتر پیروز حناچی را در ادامه بخوانید:
ëëجنــاب دکتــر حناچــی ،بــرای اینکه بــه اهــداف مدنظر برســیم،
موضوع تعارض منافع باید به صورت سراسری در کلیه دستگاهها،
اصناف و  ...اجرا شود؛ آیا این را قبول دارد؟
صنعت ساختمان یکی از بخشهای مهم کشور است .تقریباً
در شــرایط عادی و نه در شرایط تحریم ،معادل بودجه عمرانی
کشــور و یــا بیشــتر از آن در حــوزه صنعــت ســاختمان در بخــش
خصوصی هزینه میشود.
بــه عبارت دیگر ،گردش مالی صنعت ســاختمان بیش از ۵۰
هزار میلیارد در ســال اســت؛ جایی که چنین گردش مالی بزرگی
دارد ،طبیعتاً ســالم بودنش و جلوگیری از تعارض منافع در آن،
موضوع با اهمیتی است.
پــس اگــر وزیر بخشــنامهای داده اســت ،ایــن مانعی نــدارد و
خوب اســت که در همه جای کشــور اجرا شــود .وقتی که در همه
جــای کشــور اجرا نشــده اســت ،جاهای مهمتــر طبیعتــاً اولویت
دارد.
در مــورد اجــرای قانــون نظــام مهندســی و کنترل ســاختمان

فکــر میکنم که نیازمند یک آســیب شناســی دقیق هســتیم .اگر
بــه اهداف قانون نــگاه کنیم و منصفانه بخواهیــم برخورد کنیم،
خــوب اســت کــه تحقیق جامعــی داشــته باشــیم و ببینیــم االن
حرکتــی کــه ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان در کشــور
دارنــد ،چه نســبتی بــا آن اهداف دارنــد .ظرفیتهایــی در قانون
اســت که ایــن ظرفیتها میتواند تولید رانــت و خدای نکرده به
تبع آن ،تولید فساد کند.
ëëبه اصــاح و بازنگری قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان
اشاره کردید ،لطفا دیدگاه خود را در این باره بیان کنید؟
بعد از گذشت چند دهه ،فرصتی است که عملکرد اجرای قانون
نظام مهندســی و کنترل ســاختمان را بازنگری کنیم .بنده احساس
میکنم قانون در بعضی جاها از مسیر خودش خارج شده است.
ایــن خارج شــدن از مســیر اصلــی باعث شــده اســت تبعات
بعــدی بــرای نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان در کشــور به
وجــود آید .به عنوان مثال ،یادم میآید که ظرفیت شــرکتهای
حقوقــی در قانــون را ما بســیار محدود دیده بودیــم و اگر به دهه
هفتــاد و اوایل دهــه  ۸۰برگردید ،فکر میکنــم مثال تعداد اینها
از تعداد انگشــتهای دو دســت تجاوز نمیکنــد؛ آنهم مختص
دستگاههایی است که عمدتا ساخت و سازهای سنگین داشتند.
مثال فرض کنید شــرکت ســرمایه گذاری مســکن یا مثال بنیاد
مســتضعفان ،خیلی این بحث باز نبود و حتی امضا فروشــی به
معنای مضطلع امضا فروشــی هم طبیعتاً در این حوزهها اساسا
موضوعیت نداشت.

از افــرادی مثل مهندس خــرم که در
ســطوح باالی حاکمیت کار کرده اند،
دولت را میشناســند ،ظرفیت کشور را
میشناســند و مراحل یک قانون خوب
را تشــخیص میدهند ،انتظار میرود که
اصالح و بازنگری قانون نظام مهندسی در
دوره آنها صورت گیرد

اینکه االن تعداد شــرکتهای حقوقی در تهران و کشور چقدر
افزایش یافته اســت؟ این خودش یک موضوع اســت و اینکه در
این شــرکتها ،کسانی هســتند که کار را غیر شفاف و با حجم باال
میتوانند بگیرند ،این موضوع دیگری است.
همــه ما بهتر میدانیم که آن نظارتی کــه مد نظر قانون گذار
بــوده ،در ایــن شــرکتها ،آنطــوری که بایــد مســئولیت بپذیرند،
تحقق پیدا نمیکند و حاال این یک طرفش اســت که بحث کیفی
اســت .بحث کمــی هم پولهایی کــه برای ارائه ایــن خدمات رد
و بــدل میشــود ،خودش بــه یکی از موانع جــدی و اصلی تبدیل
شده است.
مــن مطمئــن هســتم کــه اگــر در ایــن شــرایط ،قانــون نظــام
مهندســی از مســیر مجلــس یا دولت بــه هر دلیلی عبــور کند ،به
طــور قطــع این قانــون تغییــر جــدی خواهد کــرد ،چون بــه نظر
میرسد از اهداف اصلی خود دور شده است.
اگر خود مهندسین و ســازمانهای نظام مهندسی ساختمان
نســبت بــه ایــن موضوع حساســیت نشــان ندهنــد و ایــن قانون
را خودشــان اصــاح نکننــد ،کســان دیگــری میآیند و ایــن کار را
میکنند .برهمین اســاس ،ممکن اســت خیلــی از آنها ،حرفهای
نباشــند و از داخل صنف هم نباشــند و موضوع را هم نشناســند
کــه ریشــههای قضیــه کجاســت؟ من فکــر میکنم ،قانــون نظام
مهندســی آن موقــع کــه تصویــب شــد ،در دولــت زیــاد چکــش
کاری نشــد و در آخر هم برای اینکه این دعوا حل شــود ،ماده ۴۰
تصویب شد که نظام فنی  -اجرایی را از نظام مهندسی جدا کرد
و بــه قول معروف ،برای اینکه تبدیل به قانون شــود ،یک مســیر
میانبری را تا مجلس طی کرد.
معموال قوانینی که به شــکل الیحه از دولت میخواهد بیرون
بیایــد ،در کمیســیونهای فرعی و اصلی دولت بحث میشــود و
دســتگاهای مختلــف کارشناســی میکننــد و به عبارتــی ،چکش
میزنند .کار ســختی اســت که یــک الیحه را از دولــت درآوردید،
ولــی وقتــی الیحه بیــرون آمد ،دیگــر گافهای بــزرگ به حداقل
میرســد و یــک اجماعــی هــم در دولــت بــرای اجــرا بهوجــود
مــیآورد ،ضمن اینکه معمــوال بعضی از بندهــا را هم به توافق
نمیرســند کــه رئیــس دولت یــا معــاون اول ،آنهــا را میبرند و
تعیین تکلیف میکنند.
فکر میکنم ،وقت آن رسیده است که سازمان نظام مهندسی
ســاختمان بــا یــک جراحی به قــول معــروف دلخــراش و بدون
اغماض ،به خودش نگاه کند و نقاط ضعف را بســنجد .در واقع،
شــاید از یک عنصر بــی طرف خارج از ســازمان در این خصوص
استفاده کند ،خیلی بهتر باشد .به عنوان مثال ،یکی از دانشگاهها
یــا یکی از دســتگاههایی که بی طرفانه ارزیابــی را انجام میدهد،
کار را انجــام دهــد کــه آیا عملکــرد ما در مجموع مثبت اســت یا
منفی؟ جاهایی را که مثبت عمل کردیم ،تقویت و جاهایی را که
منفی است ،اصالح کنیم.
بــه عنوان مثــال ،به کــرات اگر خدایــی نکرده مهندســینی به
کارفرمایــان اجحــاف میکننــد ،مرجعی باالخره ایــن موضوع را
ســریع ،آنــی و تخصصــی پیگیــری و حیثیت مهندســین را اعاده
و تاکیــد کنــد که اگر کســی پای خــودش را کج گذاشــت و اجحاف
کــرد ،باید با او برخورد حرفهای شــود .اگر چنیــن اتفاقاتی نیفتد،
مطمئن باشید که باالخره قانون نظام مهندسی به ضد خودش
تبدیل میشود.
نکتــه دیگــر اینکــه هــم اکنــون ایــن قانــون مبنــای خیلــی از
فعالیتهــای دیگر شــده اســت .خیلــی از حرفههای مهندســی
از جملــه مهندســی کشــاورزی و معــدن از ایــن چارچــوب الگــو
گرفتهانــد .متاســفانه بــه نظر میرســد این ویروس بــه آنها هم
بــه نوعی منتقل شــده اســت و از افرادی مثل مهنــدس خرم که
در ســطوح بــاالی حاکمیت کار کــرده اند ،دولت را میشناســند،
ظرفیــت کشــور را میشناســند و مراحــل یــک قانــون خــوب را

تشــخیص میدهند ،انتظار میرود که ایــن اصالح در دوره آنها
صورت گیرد.
من یادم هســت ،موقعی که وزارت مســکن بــودم ،در یکی از
اســتانها ،فردی که میخواست رئیس نظام مهندسی آن استان
شــود ،رقمــی بــاالی دو میلیــارد ســال  ۹۳ ،۹۱هزینــه کرد .کســی
کــه مثــا دو میلیــارد در نظام مهندســی هزینــه میکنــد ،قاعدتاً
میخواهد که بیشــتر از این میزان پــول در بیاورد؛ این زنگ خطر
شدیدی است که همه ما باید نسبت به آن حساس باشیم.
یکــی از مشــکالتی کــه کشــور بــا آن مواجــه اســت و به شــکل
اشتغال جوانان خودش را نشان داد ،میزان فارغ التحصیالن در
رشته مهندسی است که کار به اندازهشان نیست.
بــه عبــارت دیگر ،چــون برنامه ریزی شــده فــارغ التحصیالن
بــه بازار کار نیامدهاند ،تعداد نیروی کار خیلی بیشــتر از ظرفیتی
اســت که در کشــور اســت .به هر صورت بی برنامه گی نســبت به
این موضوعات و نرخ رشــد اولیه سالهای پس انقالب االن دارد
خودش را به اشــکال مختلف نشــان میدهد؛ اینها موضوعاتی
هســتند کــه باید بــر روی آنها فکــر و برایشــان تدبیری مناســب
اندیشیده شود.
یعنی یک بررســی موشــکافانه در خصوص عملکرد سازمان
نظام مهندســی ســاختمان کشــور به تفکیــک اســتانها و میزان
تاثیرگــذاری کیفــی ایــن ســاختمانها بایــد انجــام شــود .البتــه
نمیتوانیم بگوییم همهاش منفی اســت .باالخره بودن و اجرای
مقررات ملی به طور نسبی از عدم اجرای آن به طور قطع تفاوت
جدی دارد ،ولی موقعی این تفاوت خودش را نشــان میدهد که
خدایی نکرده ،ما یک حادثه سنگین مثل زلزله را تعقیب کنیم.
بــه عنــوان مثــال ،بنــده در زلزلــه بــم خاطــرم اســت کــه مــا
بخشهای آماده ســازی شــدهای داشــتیم که زمیــن را دادیم به
کســایی کــه فقیر بودند .به طــور طبیعی خواســتیم کمک کنیم و
به آنها زمین بدهیم ،اما این ســئوال مطرح بود ،آدمی که فقیر
باشد ،چطوری میخواهد ساختمان بسازد؟ در عین حال ،آمده
بودنــد بــا عجــز و درخواســت که مــا اســکلت ســاختمانهایمان
را اجــرا نکنیــم .فکــر کنم یک ســوم تلفات بــرای آن محلــه بود.
همچنین ســاختمانهای دولتی که ســاخته بودیم ،نشــان دادند
کــه براســاس مقررات ملی ،بخشــی جاهــا ایــراد دارد؛ آن مواقع
میشــد فهمیــد کــه وضعیــت چگونه اســت ،ولی غیــر از آن هم
روشهای دیگری وجود دارد.
من پیشــنهادم به سازمان نظام مهندسی ساختمان این است
که یک ارگان بیطرف و علمی و کیفی (مثل یکی از دانشــگاههای
فنــی قــوی) بیایــد یکبــار اجــرای قانــون نظــام مهندســی و کنترل
ساختمان و تاثیر اجرای این قانون را همه جانبه بررسی کند.
البتــه دولــت قبل در دو مــورد این کار را کرد؛ یــک بار در مورد
ســاختمان پالســکو پــس از آتش ســوزی و یکی هم بعد از ســیل
گــرگان بــود کــه گزارشهای مفصــل فنی منتشــر شــد ،اینها به
عنوان سند در کشور میماند و بعدها به آن رجوع میشود.
به نظر من ،ســازمان نظام مهندســی وقتش رســیده است که
ایــن کار را انجــام دهــد یا خــود وزارت راه و شهرســازی به عنوان
دســتگاه ناظــر ،ایــن کار را از یکــی از دانشــگاهها پیگیــری کنــد یا
ســازمانهای دیگــر مثل مرکز تحقیقات ســاختمان و مســکن به
عنــوان یک پروژه تحقیقاتــی تاثیر اجرای قانون نظام مهندســی
و کنترل ســاختمان را مورد بررســی قرار دهد و منصفانه خودش
را نقــد کنــد که این قانــون در کدام قســمتها ،مثبت عمل کرده
اســت؟ مطمئنــا در بخــش اجــرای مقــررات ملی به طور نســبی
مثبت عمل شــده اســت و وضعیتمان با قبــل از زلزله رودبار و
منجیــل مطمئنا فــرق دارد ،ولــی در همان بخش ممکن اســت
ایراداتی داشــته باشــیم و مطمئنا ایراداتی داریم که این ایرادات
باید رفع شود.
ëëدر مجمــوع آیا فکر نمیکنید اجرای «بخشــی» موضوع تعارض
منافع ،اجرای سراسری آن را با بن بست مواجه کند؟
در ظرفیتهای قانون ،این موضوع دیده شــده اســت ،یعنی
در مــواردی که قانون مبهم اســت ،راجب به یــک موضوع ،وزیر
مســکن میتواند دستورالعمل بدهد و مواردی را اصالح کند .در
واقــع ،این ظرفیت در قانون دیده شــده اســت ،ولی ،چون قانون
تعارض منافع در کشــور داریم ،طبیعتاً زمینههای اجرایی قانون
باید در آیین نامه اجرایی بیاید و به تصویب هیات وزیران برسد.
بــه نظرم ،این کار را خیلــی محکمتر میکند؛ اگر بخواهیم چنین
حرفهــای را بزنیــم ،چــون جنبه حقوقــی دارد و محــروم کردن
عــدهای از حقوق طبیعیشــان که تا قبــل از آن هیچ محدودیتی
وجود نداشــته اســت .اگر از روشهای محکــم حقوقی مثل آیین
نامــه هیــات وزیران اســتفاده کنیم ،به اســتناد اصــل  ۱۳۸قانون

تقریب ًا در شــرایط عادی و نه در شرایط
تحریم ،معادل بودجه عمرانی کشور و یا
بیشتر از آن در حوزه صنعت ساختمان در
بخش خصوصی هزینه میشود
اساســی جز اختیــارات دولــت و برای اجــرای بهتر قانون اســت،
خب اینها خیلی بهتر اســت و من اشــاره هم کــردم که معموالً
این طور موارد ،چون میآید در دولت و چکش میخورد ،دیگر از
نظر نقطه نظرات شــخصی هم خارج میشــود و وقتی که بیرون
میآید ،ایرادات کمتری دارد.
ایــن را در مقایســه بــا طرحهایــی کــه نماینــدگان در مجلس
میدهنــد هــم میتوانید ببینیــد ،مثال ایــن پختگی کــه در لوایح
دولــت بعــد از چکش خوردن عمدتاً در بخشهــای زیربنایی که
یــا به کمیســیون لوایح یــا به کمیســیون امور زیربنایــی میروند و
چکــش میخورند و بیرون میآیند ،مقایســه کنیــد کیفیت آنها
را متوجه میشوید.
ëëاگر اجازه بدهید در مورد تعارض منافع ،مشخصا مصداقی ورود
کنم و نظر جنابعالی را بدانم .آن چالشی که االن ایجاد شده ،اینکه
در آستانه انتخابات یک وزارتخانه آمده و یک بخشنامه صادر کرده
و آن هم فقط برای یک صنف است؛ اگر تمایل دارید پاسخ بدهید؟
حاال من ترجیح میدهم این طوری وارد آن نشــوم .من کلی
گفتــهام .البته اگــر مبنایی و زیــر بنایی بنده جــای آقای مهندس
اســامی بودم ،این کار را انجام میدادم ،ولی آن را در آیین نامه
اجرایی تعارض منافع قرار میدادم و در آنجا به وزیر این اختیار
را میدادم که این کار را انجام دهد و یا در همان جا ،آن را اصالح
میکردم.
ëëبرگــزاری انتخابــات نظام مهندســی بــه صــورت الکترونیکی در
دســتور کار وزارت راه و شهرســازی اســت و خیلیهــا معتقدنــد که
زیرســاختها برای برگــزاری الکترونیکی انتخابات مهیا نیســت؛
نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
در مورد انتخابات الکترونیک شــما بدانید که اولین انتخابات
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور الکترونیکــی بــود .آن موقــع
تعدادی از مهندسین عضو گروههای سیاسی هم در کشور بودند
و حساســیت وجود داشــت و گروههای ملی مذهبــی عمدتاً زیاد
بودند و میخواستیم که عادالنه رفتار کنیم.
یادم هســت که ما آن موقع ،اولین انتخابات الکترونیکی را با
کارتهایــی مثل کنکور ،برگزار کردیــم و تا پیش از ظهر با حضور
ناظرین تمام گروهها نتایج اعالم شــد .یــک خاطرهای هم از آن
دوره دارم کــه نفر اول نظام مهندســی کشــور کســی دیگری بود؛
حــاال اســم نمیخواهــم ببــرم .آن موقــع ،آقــای غرضــی رئیس
ســازمان شــد ،ولــی در انتخابــات نفــر اول ،فــردی از آذربایجــان
شرقی بود.
ما از نفر اول خواهش کردیم که از حق مســلم خودشان کوتاه
بیاییــد ،چراکه آقای غرضی قبال وزیر بوده و میخواســتیم نظام
مهندســی در تــراز هیــات وزیران باشــد کــه ایشــان بزرگوارنه این
موضــوع را پذیرفــت .آقــای غرضی فکــر کنم دومین یا ســومین
نفــری بــود که رای آورده بود ،ولی حکم ریاســت ســازمان به نام
ایشــان زده شــد .مــا در شــهرداری تهــران در انتخابــات شــورای
عالــی محلــه یــک انتخــاب کامــا الکترونیکــی را اجــرا کردیم با
 ۵۰۰هزار نفر مشــارکت که از تشــخیص هویت تا رای دادن کامال
الکترونیکی بود و ما همان شــب میتوانستیم نتایج انتخابات را
اعالم کنیم .به نظر من ،اصال این موضوع اجتناب ناپذیر است و
باید به این سمت رفت.
ëëببینید تفاوت این انتخابات الکترونیکی که وزارتخانه بیان کرده،
با انتخابات قبلی این اســت که از طریق گوشــی تلفن همراه بدون
حضور افــراد ،یعنی فرد هرجای ایران اســت ،بتوانــد در انتخابات

وقت آن رســیده است که سازمان نظام
مهندســی ســاختمان با یک جراحی به
قول معروف دلخراش و بدون اغماض ،به
خودش نگاه کند و نقاط ضعف را بسنجد

شــرکت کنــد .نگرانی که از ایــن موضــوع وجــود دارد ،اینکه چون
تاکنون ســابقه برگزاری انتخابات الکترونیکی با گوشــی هوشــمند
وجود نداشــته و حتی در یک اســتان هم برگزار نشــده اســت ،االن
برای حدود  ۵۰۰هزار نفر این انتخابات بخواهد برگزار شــود؟ گرچه
انتخابات قرار اســت طی یک هفته تقسیم شــود ولی در اصل برای
کل کشور این نگرانی وجود دارد.
حاال این بحث ،بحث تکنیکی اســت که شما مطرح میکنید.
مــن بــا اصل موضــوع که اگــر انتخابــات الکترونیک شــود ،به دو
دلیــل کامــا موافقم؛ یکی بــه دلیل اینکه امــکان دخل و تصرف
افــراد به حداقل میرســد و دوم اینکه امکان حضور و مشــارکت
عمومی را افزایش میدهد.
در ایــن میان ،یکــی از راههــای جلوگیری از موضــوع تعارض
منافــع و مشــکالتی کــه ســازمان نظــام مهندســی بــا آن مواجــه
اســت ،حضور و مشارکت باالی مهندسین در انتخابات است .در
حضور و مشــارکت باال ،خدایی نکرده زد و بندهای محلی خیلی
نمیتواند تاثیرگذار باشد.
در انتخابات سیاسیون هم همینطور است؛ وقتی که مشارکت
آوردن با قوت قلب بیشتری کار
باالســت ،هم آن کســانی که رای
ِ
میکنند و هم سالمت موضوع شکی صورت نمیگیرد.
نکاتــی که شــما گفتید ،بحثهــای تکنیکی موضوع میباشــد
و بحثهای تکنیکی قابل حل اســت .مهم این اســت به گونهای
عمــل شــود که وجــدان عمومــی آن را بپذیرد .قابــل حک کردن
نباشد و کسی به جای دیگری نتواند رای بدهد .مطمئن شویم به
لحاظ احراز هویت ،همان فرد اســت .حــاال اینکه تکنیکی چطور
میشود این کار را کرد؟ کار دست اهل فن آن است.
یــادم میآید در انتخاباتی کــه ما حضوری انجام داده بودیم،
آن موقع آقای مهندسهاشمی رئیس شورای شهر بود ،نزدیک
در منطقه سه جایی رای داده بود .نزدیک منزلش و در مسیر هم
یــک جایی آمده بود که مثال چک کند که سیســتم درســت عمل
میکند یا نه؟ آمد که رای بدهد ،کارت ملی خود را گذاشت ،پیام
آمد شــما قبال رای دادیــد و نمیتوانید رای بدهیــد .همان موقع
هم خیلی سر و صدا کرد .ما هم شنیدیم شورای نگهبان یواشکی
آمده بود این انتخابات را رصد کند.
امیدواریم در کشور انتخابات الکترونیکی برای همه انتخابات
اتفــاق بیفتــد ،اما به هر حــال امنیت انتخابات بخشــی از فرآیند
انتخابــات اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،ولــی باید به
محاسن آن هم توجه کنید.
به عبارت دیگر ،محاسن آن این خواهد بود که قطعاً مشارکت
بــاال خواهد بود ،چراکه افراد راحت میتوانند رای بدهند ،ضمن
اینکه در شــرایط کرونایــی ،محدودیتهایی بــرای امکان حضور
فیزیکــی افراد وجود دارد .اگر شــرایطی را فراهم کنیم که امنیت
الزم بــرای انتخابــات بهوجود بیایــد ،حتی اگر آن هــم با موبایل
باشــد ،چه اشــکالی دارد؟ مگر شــما االن خیلی خدمــات را روی
موبایــل نمیگیرید .به عنوان مثال ،انتقال ســنگین بانکی را مگر
با موبایل انجام نمیدهید.
بنده فکر میکنم اعضای ســازمان نظام مهندســی خودشان
بهتر میدانند که میزان مشــارکت و مشــارکت فعال مهندســین
در انتخابــات ،چقــدر میتوانــد روی کیفیــت کار اثــر بگــذارد .مــا
دورههایــی را داشــتیم کــه گروههــای تخصصــی خــاص بــا یــک
جمعیــت متمرکز یا شــهرهای کوچــک همین اطراف کالنشــهر
تهــران یــا شــهرهای کوچکتــر از تهــران ،ولــی متشــکل ،چقــدر
میتوانستند تاثیر بگذارند.
مــا دورههایی داشــتیم که کل نظام مهندســی تهران ،دســت
کرجیها بود ،آن موقع یک اســتان بودند ،چــرا؟ چون آنجا هزار
رای متمرکــز وجــود داشــت .همچنیــن دورههایــی داشــتیم کــه
بعضــی از گروههــای تخصصــی مثــا مکانیک به جهــت تعداد
فــارغ التحصیالن نســبت بــه بقیه رشــتهها اقلیت هســتند ،ولی
چون متمرکز عمل میکردند ،خیلی تاثیرگذاری داشتند.
مــا آن موقع شــوخی میکردیم بــا مهندس تــرکان که آمدند
و شــرکت کردنــد و رای هــم آوردنــد .فکــر کنــم یــک دوره هــم
رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان کشــور بودند .خداوند
رحمتشان کند؛ آدم صریح و افق دید بلندی داشتند.
در هــر صــورت ،میــزان مشــارکت بــاال در انتخابــات ،جلــوی
یکســری کارها را که معمول نیســت ،میگیرد .معمول این است
کــه تمــام گروهها به صورت متعــادل در انتخابات شــرکت کنند.
البتــه عملکرد ســازمان هم باید جاذبه برانگیز باشــد برای اینکه
این مشــارکت صورت بگیرد و افراد حس کنند مشارکتشــان در
انتخابات ،تغییرات مثبتی برای اعتالی نظام مهندســی و کنترل
ساختمان کشور به دنبال دارد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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سه نکته  -سه هشدار
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نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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مهنــدس قزوینــی پــور اکبــری ،عضــو
شــوراى مركزى یادداشتی با عنوان «سه
نکته  -ســه هشــدار» نوشته اســت که با
هم آن را میخوانیم:
نکتــه اول؛ احترامــا از آنجایــی کــه
مهندس علیرضا اولیــن و مهمتریــن اصــل در مدیریت
قزوینی پور اکبری
عضو شورای بحــران مبحــث پیشــگیری اســت،
مرکزی بنابرایــن بــا توجه بــه اطالعاتــی که در
خصــوص گســلهای فــات ایــران در
دســت داریم ،اوال شایســته اســت براســاس عمق کم گسل
هــا نســبت به ســطح زمیــن و دامنــه محدود تخریــب گل و
شــدت آن در خصــوص کلیــه شــهرهای کشــورمان تحقیق
الزم را به عمل آورده و شهرها را از داخل محدوده تخریب
گســل خارج کنیم تا شــاهد حادثههای دلخراشــی همچون
زلزلههای بم ،زرند ،رودبار و کرمانشاه نباشیم.
نکتــه دوم؛ بــا کنــکاش ســطوح نســبت بــه موقعیــت
شــهرهای کشــورمان به راحتــی متوجه میشــویم اجداد ما
ایرانیــان ،انســانهای متمــدن و باهوشــی بودنــد و بــا نظــر
بــه در دســت داشــتن ابــزار بســیار ابتدایی نســبت بــه ابزار
فــوق مدرن کنونی ،شــهرهای خــود را بــر روی بلندی که در
مجاورت ســیالبهای فصلی قرار داشــتهاند ،میســاختند
تــا اینکه بتوانند در فصول پر باران ،آب ســیالب را به داخل
خندقهــای پشــت دیوارها جهت محافظت از شــهر تعبیه
کرده بودند ،هدایت کنند.
حال با گذشت سالیان دیوارها خراب شده و همشهریان
بــدون توجــه به مســیر ســیالب در محــل خندقها و مســیر
ســیالب اقــدام بــه خانــه ســازی کــردهانــد؛ بــدون توجه به
این نکته که باالخره ســیالب به ســوی شــهر روانه و موجب
خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی خواهد شد.
در این خصوص میتوان به سیل اخیر شهر شیراز اشاره
کــرد کــه در فاصلــه کمتــر از صد متــری دروازه قرآن شــیراز
موجب خســارات وســیع مالــی و جانــی شــد در صورتی که
کمتریــن گزنــدی بــه دروازه قرآن شــیراز کــه روزگاری محل
ورودی شهر بود ،وارد نشد.
نکتــه ســوم؛ از آنجایــی کــه قســمت وســیعی از کشــور
عزیزمــان ایــران را خشکســالی فــرا گرفتــه و آب ،ایــن مایع
حیات شــرط الزم برای آســایش زندگی انســانها میباشد،
شایســته است مهندســان باهوش ایرانی قبل از بروز بحران
و خالی شــدن قســمت عظیمی از خاک کشــور از سکنه ،راه
حلهــای مهندســی طراحی و به مرحله اجــرا در آورند تا با
در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی بتوان حداکثر استفاده را از
نعمتهای خدادادی به جا آورد.
برهمین اساس ،استفاده از آبهای خاکستری در بحت
دفــع فاضــاب ،راهی برای اســتفاده مجــدد از آب و صرفه
جویــی در مصــرف آن اســت بــه طوری کــه میتــوان تا حد
زیــادی از هدر رفت ایــن ماده ارزشــمند جلوگیری به عمل
آورد و جلوی یک بحران عظیم زیست محیطی را گرفت.

جایگاه فناوریهای نوین در صنعت ساختمان
دکتر کارگر ،عضو هیات رییسه شوراى
مركزى یادداشــتی با عنوان «جایگاه
فناوریهــای نویــن در صنعــت
ساختمان» نوشته است که با هم آن
را میخوانیم:
دکترسید
همزمــان بــا رشــد تکنولــوژی
حمیدرضا کارگر
عضو هیات رئیسه در دهــه هــای اخیــر و گســترش
شورای مرکزی راهکارهــای بهینــه ســازی در جهت
کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی،
بــه کارگیــری فناوریهــای نویــن در صنعــت ســاختمان به
شکل چشمگیری گسترش یافت.
فناوریهــای نوین در بخشهای مختلف ســاختمان از
تثبیــت و تحکیــم خــاک و محوط ه ســازی تا آخریــن اجزا و
تأسیسات به کارگرفته میشوند.
همزمــان با ظهور انــواع مختلف فناوریهــای نو ،بومی
ســازی تولیــد و تدوین اســتانداردهای مربوطه نیــز همواره
مورد توجه متولیان ســاخت و ســاز به ویــژه مرکز تحقیقات
مسکن قرار گرفته است.
در یــک نــگاه کلــی میتــوان فناوریهــای نویــن را بــه
ســه دســته کلــی شــامل فناوریهــای ســازهای ،معماری و
تأسیسات مکانیکی و برقی طبقه بندی کرد.
در ایــن ارایــه تمرکز اصلی بــر کلیــات فناوریهای نوین
و لــزوم اســتفاده گســترده تــر از آنها در صنعت ســاختمان
خواهدبود.
مهمترین مزایای به کارگیری این فناوریها عبارتند از:
 -1سرعت اجرای باالتر
 -2کیفیت اجرایی باالتر
 -3کیفیت عملکردی باالتر
 -4کاهش وزن
 -5دوام باالتر و افزایش عمر
 -6بعضاً کاهش هزینه تمام شده
 -7افزایش سطح آسایش
 -8کاهش مصرف انرژی
 -9افزایش سطح ایمنی
مهمتریــن مشــکل فناوریهای مدرن عمدتاً مشــکالت
زیســت محیطــی و بهداشــتی و افزایــش احتمــال حریــق
پذیــری اســت .برهمیــن اســاس ،در بــه کارگیری آنهــا باید
توجــه ویژهای به بازیافت این مصالــح در پایان عمر مفید
ســاختمان و یا بازسازی ســاختمان معطوف شود .در عین
حــال ،اســتانداردهای بهداشــتی الزم در بــه کارگیــری ایــن
مصالح قطعاً باید رعایت شوند.
درخصوص خطــر حریق پذیری ایــن مصالح نیز قطعاً
چارچوبهای الزمه باید مدنظر قرار بگیرند.
اولیــن گام در جهت گســترش به کارگیــری فناوریهای
نوین ،استفاده از ظرفیتهای قانونی است .در این قسمت
بــه جایگاه قانونــی اســتقاده از مصالح اســتاندارد پرداخته
میشود.

قانون گذاری و استاندارد سازی مصالح بر اساس تبصره
یــک مــاده  34قانــون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان،
برعهــده وزارت راه و شهرســازی و صمــت گذاشــته اســت
(سازمان ملی استاندارد و مرکز تحقیقات مسکن).
بنــد  9ماده  73آیین نامه اجرایــی نیز در زمینه تدریس
اجرا کنترل مقررات ملی ساختمانها و تدوین استانداردها
و معیارهای فنی را به عنوان بخشــی از وظایف و اختیارات
هیــأت مدیــره و در همــکاری بــا وزارت راه و شهرســازی
تعریف نموده است.
همچنیــن در مبحــث دوم مقــررات ملــی مکــرراً بــر به
کارگیری مصالح استاندارد تأکید شده است.

بدون تردیــد آموزش نقشــی کلیدی
در به کارگیــری فناوریهای نوین ایفا
خواهد کرد ،ضمــن اینکه آموزشهای
پایهای پیش از دانشگاهها ،آموزشهای
دانشــگاهی ،آموزشهــای نیروهــای
اجرایی و کارگران ماهر و حتی آموزش
همگانی تأثیر بهســزایی در امر گسترش
به کارگیری فناوریهای نوین خواهند
داشت
بــدون تردیــد آمــوزش نقشــی کلیــدی در بــه کارگیــری
فناوریهــای نوین ایفا خواهد کرد .این آموزش میتواند در
ســطوح مختلف صورت گیرد .آموزشهای پایهای پیش از
دانشگاهها ،آموزشهای دانشگاهی ،آموزشهای نیروهای
اجرایــی و کارگــران ماهــر و حتــی آمــوزش همگانــی تأثیــر
بــهســزایی در امر گســترش بــه کارگیری فناوریهــای نوین
خواهند داشت.
پژوهشهــای کاربردی از طریــق مراکــز تحقیقاتی و نیز
مراکــز آمــوزش عالی در ارتقا ســطح کیفــی فناوریها و نیز
بوم سازی تولید آنها تأثیر فراوانی دارد.
در همیــن حــال ،برگــزاری ســمینارهای آموزشــی و
کاربــردی و نیز برگزاری دورههای تخصصی گامی اساســی
در جهت ترویج این فناوریها محســوب میشــوند ،ضمن
اینکه استفاده از مشوقهای مختلف نظیر تسهیالت بانکی
یا تخفیفهای صدور پروانه گامی دیگر در جهت اســتفاده
گسترده تر این فناوریها محسوب میشود.
البتــه تعریــف نشــانها و شــاخصهای ویــژه بــرای
ســاختمانهایی که از این فناوریها اســتفاده نمود ه اند نیز
از اهمیــت ویــژه ای در گســترش روزافزون بــه کارگیری این
فناوریها محسوب می شود.

اولین نشست ایجاد وحدت رویه در انجام ضوابط فنی و اجرایی مبحث  19برگزار شد؛

تایید نقشه راه انرژی سازمان نظام مهندسی
توسط ریاست سازمان

اولیــن نشســت ایجــاد وحدت رویــه در انجــام ضوابط
فنی و اجرایی مبحث  19مقررات ملی ساختمان باحضور
مهنــدس احمد خرم ،ریاســت ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان ،اعضای هیات رییســه شــورای مرکــزی نظام
مهندســی ســاختمان ،مدیران مرکز تحقیقات وزارت راه
وشهرسازی ،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،
مدیران ســامانه ملی پایش انرژی کشور ،جمعی ازروسا و
مدیران و کارشناســان انرژی سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان استانها به صورت حضوری و مجازی در محل
سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
در ابتــدای جلســه دکتــر کاری ،مدیــر انــرژی مرکــز
تحقیقــات وزارت راه و شهرســازی با ارائه نــکات ویرایش
جدیــد مبحث  ،19گزارشــی از روند تهیــه ویرایش جدید و
جلســات مشــترک با واحد انرژی سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور درخصوص تهیه چک لیستهای اجرای
ویرایــش جدیــد ،همکاریهــای مشــترک در زمینــه تهیه
ویرایــش جدید مبحث ،انعقاد تفاهــم نامه در خصوص
شناســنامه انرژی ســاختمان برمبنای اجــرای مبحث ،19
دورههــای آمــوزش مدرســین انــرژی ،دورههــای آموزش
مدرسین شبیه سازی انرژی  ،TOTحمایت مالی UNDP
در اجرای دورههای آموزشی ،اقدام به منظور بومی سازی
شــبیه ســازی انرژی و بحــث دورههای ســاختمان پایدار و
شهرهای هوشمند و پایدار و امثالهم را ارایه کرد.
درادامــه جلســه مهنــدس شــیخ انصــاری ،مدیــر

شــورای مرکــزی و مدیــر انرژی و نوآوری ســازمان ،نقشــه
راه انــرژی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور،
برنامههــای عملیاتــی و اجرایــی واحــد انــرژی ســازمان و
کمیسیون انرژی در سال 1400را با برنامه زمان بندی شده
به شرح ذیل اعالم کردند:
-1عملیاتــی کــردن اجــرای مبحــث  19مقــررات ملی
ساختمان در سطح کشور و ورود اطالعات در سامانه ملی
پایش انرژی ساختمانها.
 -2راه انــدازی سیســتم ممیــزی و بازرســی انــرژی
ســاختمانها ،مطابق مفاد آئین نامه بهینه سازی مصرف
انرژی ساختمانها مصوب هیات وزیران.
 -3راه اندازی سیستم رتبه بندی ساختمانها مطابق با
قانون اصالح الگوی مصرف.
درادامه نشســت مهندس خرم ،رییس سازمان نظام
مهندســی ســاختمان ضمن ارائه آمار مصــرف انرژی در
ســطح کشــور ،با بیان اینکه در بخش ســاختمان ما  ۶تا ۸
برابــر کشــورهای توســعه یافته مصــرف انــرژی داریم ،به
اهمیت صرفه جویی مصرف انرژی و لزوم عملیاتی شدن
مبحث  19مقررات ملی ساختمان پرداخت پرداخت.
وی ضمــن تاییــد نقشــه راه انــرژی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ،بر عدم فرصت ســوزی و از دســت
نــدادن زمــان و فرصــت در زمینــه بهینه ســازی انــرژی و
عملیاتی کردن برنامهها تاکید کردند.
مهندس خرم همچنین از کلیه استانها تقاضا کرد که

در سه جلسه اخیر روسای سازمانهای نظام
مهندسی استانها با ریاست سازمان چه گذشت؟

مهندس خرم :با جدیت دنبال
رفع مشکل بخشنامه «تعارض
منافع» از سه مسیر هستیم

در گزارشی به بررسی سه جلسه اخیر روسای سازمانهای نظام مهندسی
ســاختمان اســتانها بــا مهنــدس خــرم ،ریاســت ســازمان پرداختیــم و
موضوعات مهم مطرح شده در این جلسات را مرور کردیم.
ëëنشستتیرماه
جلسه روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در تیرماه
با حضور مهندس احمد خرم ،رییس سازمان به صورت حضوری و مجازی
و بــا رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی در تیرمــاه در محل ســالن جلســات
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان برگــزار شــد .در ایــن جلســه پیرامون
مسائل پیشرو نظام مهندسی از جمله موضوع بخشنامه اخیر وزارت راه و
شهرســازی درخصوص مصادیق تعارض منافع در ارائه خدمات مهندسی
بحث و بررسی شد .برهمین اساس ،در این جلسه مقرر شد  ۷نفر از روسای
سازمان استانها و نمایندگان شورای مرکزی در جلسه ای که با حضور وزیر
راه و شهرسازی و مهندس خرم تشکیل میشود ،حضور داشته باشند.
ëëنشستمردادماه
جلســه روســای ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کلیه اســتانها در
مردادمــاه بــا حضور مهنــدس احمد خرم ،رئیس ســازمان ،مدیــر اجرایی
و ســایر روســای اســتانها به صــورت مجــازی و حضوری در محل ســازمان
نظام مندسی ساختمان برگزار شد .در این جلسه موضوع "بررسی شرکت
بازرسی فنی خدات مهندسی آرمان (سهامی خاص)" مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .البته در ابتدای جلســه یادی از مرحوم مهندس توکلی ،رئیس
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران شد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
ســامانه ملی پایش انرژی ســاختمانهای کشور با مطرح
کــردن مبانــی قانونــی ایجــاد ســامانه ملــی پایــش انرژی
ساختمانها ،مراحل و روند ایجاد این سامانه را به اطالع
اعضای حاضر در جلسه رساند.
در اولین نشســت ایجاد وحدت رویه در انجام ضوابط
فنی و اجرایی مبحث  19مقررات ملی ساختمان مقرر شد
در هفته آینده پس از تعیین شــهرهای پایلوت برای ثبت
اطالعات انرژی ســاختمانها در سامانه فوق ،نمایندگان
ایــن شــهرها به مرکــز معرفی و طــی یک دوره آموزشــی،
نحوه کار با این سامانه آموزش داده شود.
ســپس خانم مهنــدس شــکاری و مهنــدس محقق و
ســامان نســب با ارائــه توضیحاتــی ضمن معرفــی پروژه
( UNDPصندوق تسهیالت محیط زیست جهانی ) موارد
مربــوط به پایداری انرژی در مراحل طراحی – ســاخت –
بهــره برداری – ذینفعان در این موارد – رده انرژی –تهیه
فایل EPWبرای کل کشــور – تشــریح ســامانه ملی پایش
انرژی – ثبت رده انرژی – رتبه بندی و ممیزی ســاختمان
– دسترسیهای مختلف به سامانه – داشبورد مصارف در
ســالهای گذشــته – کنترلهای آنالین – تهیه گواهیهای
الزم و ...ضمــن ارائــه قابلیتهای پیشــرفته این ســامانه
درخصوص نحوه کارکرد ســامانه توضیحــات کاملی ارائه
کرد.
درادامــه نشســت گزارشــی از فعالیتهــای قبلــی و
درحــال اجرا کمیســیون و موارد برنامه ریزی انجام شــده
در آینــده توســط مهنــدس سیدیونســی ،دبیر کمیســیون
انرژی ،اســتاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی
ارائه شــد .در همین حال ،مهنــدس طاهری اصل رییس
کمیســیون انــرژی ،اســتاندارد مصالــح و محیــط زیســت

مهندس خرم از کلیه استانها تقاضا کرد
در اسرع وقت برنامههای عملیاتی خود
در زمینــه انــرژی و همچنین وضعیت
تشکیل کمیسیون انرژی ،واحد انرژی و
اقدامات خود را به شورای مرکزی اعالم
و همچنین با توجه به تفاهم نامه سازمان
با سازمان ملی استاندارد ایران ،بر لزوم
استفاده از مصالح استاندارد تاکید کرد
در اسرع وقت برنامههای عملیاتی خود در زمینه انرژی و
همچنین وضعیت تشکیل کمیسیون انرژی ،واحد انرژی
و اقدامــات خود را به شــورای مرکــزی اعالم و همچنین با
توجــه به تفاهم نامه ســازمان با ســازمان ملی اســتاندارد
ایران ،بر لزوم استفاده از مصالح استاندارد تاکید کرد.
در ادامــه اعضــای حاضــر در نشســت ضمــن طــرح
ســئواالتی از فعالیتهای انجام شــده درزمینــه انرژی در
اســتانهای خود مواردی را مطرح و توســط مخاطبین به
آنها پاسخ داده شد.
در پایان نشست دکتر کیافر ،عضو هیات رئیسه شورای
مرکزی و نایب رئیس کمیسیون انرژی ،استاندارد مصالح
و محیط زیست شورای مرکزی ضمن بررسی موضوعات
مطروحه در جلسه نســبت به جمع بندی مطالب و ارائه
دستور کار به استانها اقدام کرد.

به منظور تعامالت سازمانی ،مذاکرات با وزارت راه و
شهرسازی ،مجلس شورای اسالمی و دیوان عدالت
اداری در راســتای حل مشکل بخشــنامه «تعارض
منافع» با جدیت درحال پیگیری است
در این راستا ،مهندس خرم از مرحوم مهندس توکلی به عنوان فردی
مورد اعتماد ،مردمی و حق طلب یاد کرد و درگذشت ایشان را به جامعه
مهندسی و خانواده ایشان تسلیت گفت.
در ادامــه جلســه مهنــدس قربانــی ،رئیــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان اســتان مازندران به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی
فنی خدمات مهندسی آرمان ،سوابق این موضوع را مطرح کرد.
در همیــن حال ،مهندس مومنی مقــدم ،مدیر اجرایی ســازمان نظام
مهندسی ساختمان اعالم کرد :در این جلسه مقرر شد با توجه به اهمیت
موضوع و ارزش مادی و معنوی شــرکت بازرســی فنی خدمات مهندسی
آرمان ،با همکاری ســازمان نظام مهندسی ساختمان اقدامات الزم برای
برگزاری مجمع و تعیین هیات مدیره جدید این شرکت انجام شود.
ëëنشستشهریورماه
جلســه روســای ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان کلیه اســتانها
بیســت و ســوم شــهریورماه بــا حضور مهنــدس خــرم و به صــورت تلفیقی
حضوری و مجازی در محل ســالن جلسات نظام مهندسی کشور برگزار شد.
مهندس خرم ،ریاســت ســازمان در این نشســت گفت :بــه منظور تعامالت
سازمانی ،مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی ،مجلس شورای اسالمی و دیوان
عدالت اداری در راســتای حل مشــکل بخشنامه «تعارض منافع» با جدیت
درحال پیگیری است.
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مشروح گزارش سفر استانی ریاست سازمان به گیالن ؛

دور جدید سفرهای استانی مهندس خرم آغاز شد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان

دور جدید ســفرهای اســتانی مهندس خرم ،رئيس سازمان
نظام مهندسي ساختمان در سال  ۱۴۰۰در آغاز تابستان با سفر
به استان گیالن کلید خورد.
وي در ايــن ســفر ديدارهــاي جداگانه اي با اســتاندار گيالن،
مديــر کل راه و شهرســازي گيــان و هيــات مديــره و بازرســان
سازمان نظام مهندسي ساختمان گيالن داشت.
در ديدار مهندس خرم با دکتر ارسالن زارع ،استاندار گيالن
که جمعي از هيات مديره ســازمان نظام مهندســي ساختمان
گيــان نيز حضور داشــتند ،نماينــده عالي دولت بــا بيان اينکه
گيالن جزو پنج اســتان حادثه خيز اســت ،بــه نقش و جايگاه با
اهميــت نظام مهندســي اظهار داشــت و گرايــش جوانان را به

تابســــــــــــتان
1 4 0 0

بيش از  50درصد مهندســان فاقد مسکن و 60
درصد آنان ،بيکار يا در شغلهاي غيرمرتبط در
حال فعاليت هستند

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
سمت رشــتههاي مهندســي در آموزش عالي باتوجه به نقش
توسعه اي آن مايه مباهات دانست.
اســتاندار گيالن اســتفاده از ظرفيت  23هــزار نفري جامعه
مهندســين اســتان را بســيار مهــم و ارزشــمند ارزيابــي کــرد و
گفــت :آمادگي اجراي مبحــث  22مقررات ملي ســاختمان در
گيــان بــه عنوان يکــي از اوليــن اســتانها وجــود دارد و مقاوم
ســازي ،نگهــداري و تعميرات ســاختمانهاي دولتــي ،اداري و
دستگاههاي اجرايي در اولويت قرار مي گيرد.
وي ضمــن اســتقبال از مشــارکت ســازمان نظام مهندســي
در اجراي طرح اقدام ملي مســکن گفت :باتوجه به گســتردگي
صنايع مرتبط با صنعت ســاختمان ،رونق اين بخش عالوه بر
پايداري اشتغال ،پويايي جامعه را به دنبال دارد.
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دکتر زارع در سخنان خود نقش آموزش مهارتي مهندسان
در کنــار کســب دانش علمــي را در فرآيند جذب بــازار کار آنان
مهــم قلمداد کــرد و بر ضرورت انعقاد تفاهم نامه با ســازمان
آموزش و فني و حرفه اي استان براي تحقق اين امر تاکيد کرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در اين ديدار
از تحقــق بيمه مهندســان و تصويب آن در مجلــس خبر داد و
گفت :ســازمان نظام مهندسي با دارا بودن  550هزار مهندس
در سطح کشــور ،به عنوان بزرگترين ســازمان مردم نهاد کشور
يکــي از مهــم تريــن حوزههاي اثرگــذار اســت .وی همچنين به
لــزوم اجراي مبحــث  22مقــررات ملي ســاختمان (مراقبت و
نگهداري از ساختمان) در گيالن تاکيد کرد و افزود :آغاز اجراي

در ادامــه طــرح خانــه مهنــدس بــا کاربريهــاي مســکوني،
تفريحي ،ورزشــي ،اقامتــي و  ...تقاضاي همکاري و مســاعدت
در افزايش تعرفه مهندســان در هيات چهار نفره استان ،بيمه
تاميــن اجتماعي مهندســان و زمين باشــگاه رفاهي و ورزشــي
مطرح شد.
در اين ســفر يک روزه ،جلســه مشــترکي بــا حضور مهندس
خــرم و هيــات همراه و هيات مديره و بازرســان ســازمان نظام
مهندسي ساختمان گيالن برگزار شد.
در ایــن جلســه رئيس ســازمان نظام مهندســي ســاختمان
گيالن گزارشــي از روند اجرايي ســازمان ،تعــداد اعضا و تعداد
دفاتر نمايندگي در سطح استان ارائه داد .و سپس درخصوص

مبحث  22قانون مقررات ملي ساختمان به صورت پايلوت در
تهران از اول تيرماه به آغاز شــده و قرار اســت در ساير استانها
نيز اجرا شود.
مهندس خرم با اشاره به اينکه بيش از  50درصد مهندسان
فاقد مسکن و  60درصد آنان ،بيکار يا در شغلهاي غيرمرتبط
در حــال فعاليــت هســتند ،افزود :بــا اجرايي شــدن مبحث 22
شاهد رونق  180صنعت وابسته به ساختمان خواهيم بود.
در ادامــه ســفر مهنــدس خــرم بــه اســتان گيــان ديــدار بــا
مديرکل راه و شهرســازي اســتان صورت گرفت .در اين جلســه
مهندس ماکان پدرام مدير کل راه و شهرسازي استان گيالن از
مشــارکت فعاالنه نظام مهندســي در طرح اقدام ملي مسکن
صحبت کرد.

آمادگــي این ســازمان براي اجرايي شــدن مبحــث  22مقررات
ملــي ســاختمان بــه صــورت پايلــوت و اجرايي شــدن ســامانه
معرفــي کارگران ماهر و اســتادکاران حرفه اي توســط ســازمان
نظام مهندســي ســاختمان گيالن صحبت شد و اعضاي هيات
مديــره و بازرســان ســازمان نيــز بــه بيــان نقطــه نظــرات خود
پرداختند.
در اين جلســه موضوعاتي نظير تعرفه خدمات مهندســي،
بيمــه تاميــن اجتماعــي مهندســان ،تشــکيل ســتاد مديريــت
بحران و عضويت رئيس سازمان در ستاد استانها با حق راي،
تشــکيل صندوق حمايتي از اعضا ،تعارض منافع ،شناســنامه
فنــي و ملکــي و بيمههــاي تضميــن کيفيــت ،کارگــران ماهــر و
استادکاران حرفه اي و  ...مطرح شد.

ش سفر
گزار

استانی

دستاوردهای سفر مهندس خرم به استان اردبیل

دکتــر طاهــر کیافــر ،عضــو هیــات رئیســه
شــورای مرکــزی و نایب رئیس اول ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان اردبیل بــه بیان
دســتاوردهای ســفر اخیــر اســتانی مهندس
خــرم ریاســت ســازمان نظــام مهندســی
دکتر طاهر
کیافر ساختمان به استان اردبیل پرداخت.
عضو هیات رئیسه
وی در ابتــدا بــا اشــاره بــه ســفر اســتانی
شورای مرکزی
مهنــدس خــرم بــه اســتان اردبیــل،
اظهارداشت :ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان
اردبیــل که با دســتان مبــارک جناب آقــای مهندس خــرم افتتاح
گردید با دستور ایشان ،دفاتر مدیریت بحران و مبحث  22مقررات
ملی ســاختمان در آن ایجاد میشــود .به گفته عضو هیات رئیســه
شــورای مرکزی ،موضوع ایجاد و راه اندازی باشــگاه مهندســان با
کاربریهای اقامتی ،تفریحی ،ورزشــی و توریســتی در شهر سرعین
در دســتورکار ســازمان قرار گرفته که این موضوع با تاکید مهندس
خرم بــه اســتاندار اردبیــل در اولویــت برنامههــای اســتان با قید

فوریت قرار گرفته اســت .دکتر کیافر گفــت تعیین کمیته ای برای
احصا منابع جدید درآمدی ســازمان از دیگر دســتاوردهای حضور
مهندس خرم در اردبیل بوده است.
عضــو هیات رئیســه شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی
اظهار داشــت در رابطه بــا راه اندازی موضوعات دفتــر نظارت بر
عملکــرد و صندوق مشــترک اســتانها ،آمــوزش و پایــگاه خبری
اقدامات موثری صورت پذیرفته اســت ،مقرر شــد ســازمان نظام
مهندســی اردبیل اهتمام الزم را در راستای همکاری با موارد فوق
الذکر بعمل آورد .وی گفت :مهندس خرم در جلســه هیات مدیره
ســازمان اردبیل از آغاز فعالیت کارگزاری بیمه در نظام مهندسی
کشــور خبر داد و ابــراز امیدواری کرد ریاســت ســازمان با جدیت
و دقــت بــه همــه دغدغههای ســازمان حتــی به مســئولیتهای
اجتماعــی ســازمان نســبت به اعضــا و مردم در یکســال گذشــته
پرداختــه کــه ایــن مهــم بــا تدابیر جنــاب آقــای مهنــدس خرم و
حمایت اعضا محترم شــورای مرکزی حاصل شــده است .کیافر
از شــروع فعالیتهــای اقتصــادی صنــدوق مشــترک در اردبیــل

ابراز امیــدواری کــرد و آمادگــی ســازمان اردبیل را بــرای پیگیری
موضوعات مربوطه اعالم داشــت که از جمله آن ،بحث پوشش
بیمــه ای جامعه مهندســی و صــدور خدمــات فنی مهندســی که
در قالــب تشــکیل کمیتــه اجرایی در اســتان با همــکاری صندوق
مشترک اتفاق میافتد.
عضو هیات رئیســه شورای مرکزی و نایب رییس اول سازمان
نظــام مهندســی اردبیــل درخصوص طــرح اقدام ملی مســکن
گفت با تاکید مهندس خرم ،این موضوع در قالب شــهرکهای
اقماری برای واحدهای مســکونی با هدف ســاخت مسکن برای
اعضای سازمان صورت میگیرد که این طرح به منظور خانه دار
شدن مهندسان بسیار ارزشمند است .دکتر کیافر اظهار داشت:
موضــوع احداث خانه مهندس و راه اندازی باشــگاه مهندســان
در اردبیل از اقدامات ماندگار برای اعضا نظام مهندســی خواهد
بود کــه امیدوارم با حمایــت همه آحاد جامعه مهندســی بویژه
اعضا شــورای مرکزی در جهــت تحقق اقدامات صــورت گرفته
پیش برویم.

گزارش مشروح سفر استانی مهندس خرم به اردبیل ؛

از احصا منابع جدید درآمدی برای نظام مهندسی
تا احداث خانه مهندس در اردبیل

رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان در ادامه سفرهای
اســتانی خود ،به استان اردبیل ســفر کرد تا از نزدیک با مشکالت
در این استان آشنا شود.
مهندس احمد خرم در مراسم افتتاح ساختمان جدید نظام
مهندسی ساختمان در اردبیل گفت :کار احداث خانه مهندسان
در اســتانهای مختلــف در دســتور کار قــرار گرفتــه و در اســتان
اردبیل نیز خانه مهندسی اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار کرد :ســاختمان جدید نظام مهندســی ســاختمان
اســتان اردبیــل در پنج هزار متر مربع زیربنــا و با صرف هزینهای
بالــغ بــر  14میلیارد تومان در مدت پنج ســال اجرایی و عملیاتی
شده است.
مهنــدس خرم تصریح کرد :بــا توجه به اینکه ســازمان نظام
مهندســی قرار اســت هــر ماه یــک خدمــات جدیــد و متنوعی را
ارائه کند ،بر همین اســاس به ساختمانهایی مجهز و با وسعت
مناسب نیاز داریم تا طرحهای متنوع را اجرایی و عملیاتی کنیم.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان نمونه این طرحها
را مجــری ذیصــاح و صــدور شناســنامه فنی برای ســاختمانها
اعــام کــرد و گفــت :اجــرای ایــن طرحها با ســرعت مناســب در
سطح استان اردبیل در حال انجام است.
مهنــدس خــرم از اجــرای مبحث  22بهــرهوری ،نگهــداری و
تعمیــرات خبــر داد و افــزود :عملیاتی کردن ایــن مبحث نیاز به
فضــای مناســب و جــای مطلوبــی دارد کــه قرار اســت بــا انتقال
ســاختمان اداری نظــام مهندســی به ســاختمان جدیداالحداث
اجرای این طرحها با وسعت نگاه بیشتر به انجام برسد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان کــرد:
ســاختمان جدیــد نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اردبیل با
وسعتی مناســب و شامل بخشهای مختلف آمفیتئاتر ،اداری،
مدیریــت و همچنین اتاقهای اقامتی آماده راهاندازی اســت که
بــا تکمیل برخی از جزئیات در هفتههای آینده از این ســاختمان
به شکل کامل بهرهبرداری خواهد شد.
مهندس خرم به رویکرد ســازمان نظام مهندســی ساختمان
بــرای احــداث شــهرکها و مجتمعهــای مهندســی اشــاره کــرد
و ادامــه داد :مــا آمادگــی داریم در شــهر ســرعین نیــز در زمینی
مناسب این شهرک و باشگاه مهندسان را با کاربریهای اقامتی،
تفریحی ،ورزشــی و توریســتی راهاندازی کنیم تــا اعضای جامعه
مهندسی از این فضا استفاده کنند.
وی اضافــه کرد :در کنار این باشــگاه مهندســان قرار اســت در
شــهرهای مختلف خانه مهندسی نیز اجرایی و عملیاتی شود که
در این زمینه از منابع صندوق در استانها استفاده خواهد شد تا
بهترین شرایط را در ساخت خانه مهندسان شاهد باشیم.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا قدردانــی از
حمایتهــای اســتاندار پرتــاش و عمرانــی اســتان اردبیــل کــه
پایهریز توســعه این اســتان شــدند ،بیان کــرد :بنده بــه رفاقت با
اســتاندار اردبیل در ســالهای طوالنی افتخار میکنم و امیدوارم
اســتاندار اردبیــل منشــأ خیــر و برکــت در ایجــاد تحــول و تحرک
بیشتر در مسیر عمران و آبادانی این خطه زرخیز باشد.
ëëاحصا منابع جدید درآمدی برای نظام مهندسی
در ادامــه مهنــدس احمــد خرم درنشســت با اعضــای هیات
مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اردبیــل در
سرعین گفت :در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان
در کشور سه هزار و  500میلیارد تومان دارایی دارد.
وی اظهــار کــرد :در ســالهای اخیــر امــوال ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان به صــورت پراکنده مورد سوءاســتفاده قرار
میگرفــت کــه ســعی کردیم بــا شناســایی و تالشهــای حقوقی
نســبت به احیای این داراییها و صدور اســناد رسمی به نفع این
سازمان اقدامات قانونی را انجام دهیم.
مهنــدس خــرم تصریــح کــرد :ما بــه دنبــال افزایــش درآمد
ســازمان نظام مهندســی هســتیم به طــوری که دو هــزار میلیارد
تومــان نقدینگی داریم که از این میزان بخــش عظیمی از منابع
در بانکها سپردهگذاری شــده اما متأسفانه در سالهای گذشته

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از تعیین
کمیتــهای برای احصا منابــع جدید درآمدی
سازمان نظام مهندسی خبر داد

به دلیل غفلت و بیتوجهی حتی ریالی سود از این منابع ذخیره
شده در بانکها نصیب سازمان نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندســی ساختمان از تعیین کمیتهای
بــرای احصا منابع جدید درآمدی ســازمان نظام مهندســی خبر
داد و گفت :تمام تالش ما بر این بوده تا در کنار فعالیت صندوق
مشــترک بتوانیم دفتر نظارت بر عملکرد ،آموزش و حتی پایگاه
خبــری را راهانــدازی کنیم و تا شــش مــاه آینده خبرگــزاری نظام
مهندسی مجوز فعالیت دریافت میکند.
مهنــدس خرم افــزود :بــا راهانــدازی دفتر مدیریــت بحران و
اجــرای مبحث  22ســاختمان که به صورت پایلوت ســتاد آن در
تهران راهاندازی شــده تا دو ماه آینده در همه اســتانها این دفتر
شــکل گرفتــه و اعضای نظــام مهندســی در ســتادهای مدیریت
بحران استانها به عنوان عضو اصلی مشارکت خواهند کرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطر نشــان کــرد :در
مــدت باقــی مانــده از عمــر مدیریتــی هیئــت مدیــره در  16مــاه
پیش رو تالشــمان بر این خواهد بود تا بیشترین منافع را نصیب
سازمان نظام مهندسی کنیم.
مهنــدس خــرم همچنین گفت :قرار شــده مشــکل بــه وجود
آمده در موضوع تعارض منافع رفع شود چرا که ما نمیخواهیم
افــراد متخصص از ورود به حوزه تخصصی منع شــوند و وزیر راه
و شهرســازی قول داده تا بخشــنامه قبلی در محرومیت اعضای
هیئت مدیره برای اجرای پروژههای ساختمانی را مرتفع کنند.
وی در ادامه ســخنان خــود از آغاز فعالیت شــرکت کارگزاری
بیمــه توســط ســازمان نظــام مهندســی خبــر داد و اظهــار کــرد:
صنــدوق مشــترک در ایــن زمینــه فعــال خواهــد بــود تــا بیمــه
مســئولیت ،تضمیــن کیفیت حتی بیمه عمــر و تکمیلی اعضای
نظام مهندســی ســر و ســامان پیدا کــرده و توان ایــن صندوق به
حدی باشــد تا از دو ســال آینده دیگر پنج درصد حق نظارت نیز
توسط سازمان گرفته نشود.
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وی تصریــح کرد :امیدواریــم فعالیتهای اقتصادی صندوق
مشــترک را در همه استانها به ویژه اســتان اردبیل در هفتههای
آینده شاهد باشیم تا اســتانها با پرداخت حق کارگزاری بتوانند
از مزایای این صندوق منتفع شوند.
خــرم گفــت :در کنــار فعالیــت صنــدوق مشــترک و پوشــش
بیمهای جامعه مهندسی صدور خدمات فنی مهندسی در قالب
کمیته اجرایی راهاندازی خواهد شــد تا با پشــتیبانی دستگاههای
اســتانی امکان صدور خدمات فنی مهندســی به شــکل هدفمند
فراهم آید.
وی تصریح کرد :سازمان نظام مهندسی سازمانی خصوصی
و در عیــن حال مأموریتی عمومی دارد کــه در کارهای اقتصادی
بــه نفــع اعضــا ورود پیــدا میکند کــه در بخش طرح اقــدام ملی
مســکن نیز با تشــکیل دفتــر امور مســکن و رفاهی قرار اســت در
اســتانهای مختلف امکان احداث واحدهای مســکونی حتی در
قالب شهرکهای اقماری فراهم آید.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان از راهانــدازی
شــهرکهای مهندســان در اســتانها بــا هــدف ســاخت مســکن
برای جامعه مهندســی خبر داد و خاطر نشــان کرد :در کنار خانه
مهندســی کــه با کاربریهــای هشــتگانه راهاندازی خواهد شــد،

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان

در کنــار ایــن امر باید مشــکل بیمــه تأمین اجتماعی مهندســان
برطــرف شــود چــرا کــه بخشــی از مهندســان توانایــی پرداخــت
هزینههای سرسامآور بیمهای را ندارند.
در ایــن جلســه علیرضــا غریبــی از جامعه مهندســان و عضو
شــورای شــهر اردبیــل نیز بــا بیــان اینکــه در اســتان اردبیل هیچ
مشــکل فنــی از لحــاظ کیفــی و کمــی وجود نــدارد ،بیان کــرد :به
نســبت سایر اســتانها فعالیت ســازمان نظام مهندسی و تالش
جامعه تالشگر مهندسان جای قدردانی و سپاس دارد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :ســازمان نظــام مهندســی بایــد در
کمیســیون مــاده پنــج حــق رأی داشــته باشــد تــا در پروندههای
ارجاعی بتواند نظر کارشناسی را ارائه کند.
غریبــی تصریــح کــرد :هر چند شــوراهای شــهر الیحــهای را از
طریــق شــورای عالــی به مجلس ارســال کردنــد تا در ایــن زمینه
موانــع و مشــکالت برطــرف شــود امــا بهتر اســت جامعــه نظام
مهندسی نیز پیگیر این حق و حقوق واقعی باشند.
ëëشهرک مهندسان در اردبیل راهاندازی میشود
در همیــن حــال ،رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان اردبیل گفت :با تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی کشور
و پشــتیبانی استاندار اردبیل قرار است در قالب طرح اقدام ملی

در کنــار خانه مهنــدس که بــا کاربریهای
هشــتگانه راهاندازی خواهد شــد ،سعی و
تالشمان بر این است تا باشگاه مهندسان را نیز
در کشور راهاندازی کنیم

تابســــــــــــتان
1 4 0 0
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که در این راســتا گامهای اساســی در دو ســال اخیر برداشته شده
است.
بهنامجو با قدردانی از جامعه مهندسی استان در اجرای این
پروژههای زیربنایی و اساســی افزود :قطعا در ادامه مسیر توسعه
استان از این ظرفیتها بیشتر و بهتر بهره خواهیم برد.
ëëهمت مهندسان اردبیلی در ساخت  3200ابنیه
در این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اردبیــل نیــز بــا قدردانی از ســفر یــک روزه رئیس ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان به اســتان اردبیل و دیدار با اعضای هیئت
رئیســه و جامعه مهندســان اســتان اردبیل خاطر نشــان کرد :در
اســتان اردبیل  12هــزار مهندس عضو نظام مهندســی داریم که
شش هزار و  400نفر از آنها دارای پروانه فعالیت هستند.
انوری اضافه کرد :در ســال گذشــته دو میلیون و  200هزار متر
مربع ســاخت و ســاز در قالب ســه هزار و  200ابنیه و ســاختمان
توسط ساختمان مهندسی استان اردبیل انجام شده است.
وی به فعال بودن شش دفتر نمایندگی و  14دفتر رابط نظام
مهندسی در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد :کارهای خوبی در
ســالهای اخیر در نظام مهندســی استان انجام شده تا مشارکت
بیشــتر جامعه مهندســی را در بهبود و اصــاح فرآیندها ،اجرای
کیفــی پروژههــا ،ارائه خدمــات الکترونیکــی ،برگــزاری دورههای
آموزشی و کنترل نظارت بر اجرای پروژهها شاهد باشیم.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان اردبیل به
احداث ســاختمان شــماره دو نظام مهندســی ســاختمان اشاره
کــرد و گفــت :این پــروژه در پنج هزار متر مربع و در هشــت طبقه
اجرایی و عملیاتی شده است.
انوری اظهار کرد :با هدف شفافیت اطالعات و همچنین عدم
مراجعه مهندسان به سازمان سعی شده تا در بستر الکترونیکی
خدماتی متنوع و آنالین به اعضای نظام مهندســی انجام شــود
که در این زمینه ســعی شــده بهترین روشها و راهکارها در نظر
گرفته شود.

تانی

سعی و تالشمان بر این است تا باشگاه مهندسان را نیز در کشور
راهانــدازی کنیــم و در کنــار آن بــا اجرای طرح مجریــان ذیصالح
و صــدور شناســنامههای فنــی بتوان بــه افزایش منابــع درآمدی
سازمان نظام مهندسی کمک کرد.
ëëنقش مهندسان در توسعه اردبیل
در همین حال ،اســتاندار اردبیل گفت :نقشــی که مهندســان
در مســیر توســعه ،عمران و آبادانی اســتان اردبیــل دارند ،نقش
بیبدیل و غیرقابل انکار است.
اکبــر بهنامجــو در دیــدار بــا رئیس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در اردبیــل اظهار کرد :بنــده در انجام مســئولیتها و
مأموریتهــای مختلــف مهندس خرم را اســتاد و راهنمای خود
میدانــم و همــواره از رهنمودهــا و نقطه نظرات این شــخصیت
فنی و تخصصی در اجرای پروژهها و طرحهای مختلف اســتفاده
کردهام.
وی بــا بیــان اینکه با تــاش و همت جامعه مهندســی و فنی
اســتان توســعه و پیشــرفت در ایــن خطــه ســرعت بیشــتری بــه
خود گرفته اســت ،تصریــح کرد :نقشآفرینی جامعه مهندســی
در همــه حوزههــا مشــهود و معلــوم اســت کــه نمونههایــی از
ایــن طرحهــای تحولــی را در پایــاب ســدها به ویژه ســد عمارت،
پایــاب خداآفریــن و پــروژه عظیــم راه آهــن اردبیــل – میانــه
شاهد هستیم.
اســتاندار اردبیــل پــروژه راه آهــن اردبیــل – میانــه را نمــاد
مهندســی بــا جلوههایــی از تخصــص و تبحــر جامعه مهندســی
اعالم کرد و گفت :اجرای  40کیلومتر ابنیه فنی در مسیر راه آهن
اردبیــل – میانــه و احداث پلهای به ارتفــاع  85متر و دهنه 600
متر تنها از عهده مهندســان مجرب ،فنــی و تخصصی بر میآید

وی از عقد تفاهمنامه با بنیاد مسکن ،سازمان نظام مهندسی
کشــاورزی ،شــهرکهای صنعتــی بــرای ارائــه خدمــات جامعه
مهندســان خبر داد و تصریح کرد :امیدواریم تا پایان دوره هفتم
بخش عظیمی از ایرادات و اشکاالت مرتفع و در دوره هشتم نیز
با تالش همکاران سازمان نظام مهندسی بتواند به اهداف مورد
نظر دست پیدا کند.
ëëبیمه تضمین کیفیت برای مهندسان عملیاتی شود
دکتر طاهر کیافر عضو هیئت رئیســه شــورای مرکزی سازمان
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور نیــز در این جلســه گفــت :در
دو ســال گذشــته کارهــای تحولــی در ســازمان نظــام مهندســی
انجــام شــده که مهمتریــن آن برقراری نظــام الکترونیکی و ارائه
خدمات این سازمان تا  90درصد در بستر غیرحضوری و با هدف
شفافیت بیشتر خدمات و تکریم ارباب رجوع بوده است.
میر محمد سیدهاشــمی(نایب رئیس شــورای اســامی شهر
اردبیــل) ضرورت تنظیم درآمد و دخل و خرج ســازمان و تالش
برای بهرهمندی مهندســان از طرح اقدام ملی مســکن را یادآور
شــد و افزود :امیدواریم با عقد قرارداد انجام شده در کوتاهترین
زمان مشــکالت مرتفع و به ســرعت احداث واحدهای مســکونی
برای مهندسان فاقد سرپناه را فراهم کنیم.
ی بخــش
وی خواســته جامعــه مهندســان را ســرمایهگذار 
خصوصی در شــهر ســرعین و اجرای پروژههای ســودآور از سوی
ســازمان نظــام مهندســی یادآور شــد و خاطر نشــان کــرد :قطعا
اجرای این پروژهها میتواند منشأ خیر و برکت باشد.
دکتر طاهر کیافر عضو هیئت رئیســه شــورای مرکزی سازمان
نظام مهندســی ســاختمان کشــور ضرورت اجرای بیمه تضمین
کیفیــت را در ســازمان نظــام مهندســی یادآور شــد و اضافه کرد:

مسکن ،شهرک مهندسان در استان اردبیل راهاندازی شود.
انــوری افــزود :هر چند طــرح موضــوع و نامههای ارســالی در
فضای مجازی منتشــر شــده اما تاکنون بخشــنامهای به ســازمان
نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ابالغ نشده و ما قطعا بر
اساس دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان سعی خواهیم
کرد مسائل و موضوعات را به جد پیگیری کنیم.
وی در مــورد طــرح اقــدام ملی مســکن و ثبتنــام یکهزار و
 750نفر از مهندســان برای خانهدار شــدن خاطر نشــان کرد :به
دلیل نبود تعاونی امکان احداث این واحدها وجود نداشت تا در
نهایت افراد حائز شرایط از بین داوطلبان مشخص شد تا امکان
واگذاری واحدهای مسکونی به واجدین شرایط فراهم آید.
انــوری در بخش دیگری از ســخنان خود اضافه کــرد :با تاکید
رئیس سازمان نظام مهندســی ساختمان کشور قرار شد شهرک
مهندســان در اســتانها راهاندازی شود تا امکان احداث مسکن و
واگذاری آن به متقاضیان فراهم آید.
وی بیــان کــرد :انتظــار مــیرود مهندســان در رشــتههای
تخصصــی در ســاخت و ســازها دخالــت بــه موقــع و فنــی را
داشــته باشــند کــه نمونــه آن حضــور مهندســان رشــته مکانیک
بــرای نظــارت دقیــق بــر عملیــات گازرســانی اســت تــا از بــروز
حوادث ناگــوار به ویژه گازگرفتگیها در اســتان سردســیر اردبیل
جلوگیری شود .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اردبیل همچنین از پوشــش بیمهای تأمین اجتماعی مهندســان
در قالــب کارگــزاری بیمــه ویژه مهندســان خبــر داد و گفت :قرار
شــده در کنــار پوشــش بیمــه تأمین اجتماعــی مهندســان ،بیمه
تضمیــن کیفیــت و بیمههــای مســئولیت نیــز بــه شــکل کامل و
مناسب اجرایی و عملیاتی شود.

ش سفر
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استانی

گزارش مشروح سفر استانی مهندس خرم به استان فارس؛

ا ز مالقات با مهندسان پیشکسوت فارس
تا نشست با فعاالن اقتصادی

مهنــدس احمــد خــرم ،رییــس ســازمان نظــام
مهندسی ســاختمان در ادامه سفرهای استانی خود،
به استان فارس ســفر کرد تا از نزدیک با مشکالت در
این استان آشنا شود.
رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان در
ســفری یــک روزه به اســتان فــارس ،پس از اســتقبال
گــرم رییــس ،نایــب رییس و معــاون منابع انســانی،
مالی و پشــتیبانی ســازمان اســتان در پاویون فرودگاه
شهید دستغیب شیراز ،طی ديدارهاي جداگانه اي با
دو تن از مهندسان پیشکسوت ،اعضای هیأت مدیره
و بازرســان ســازمان ،استاندار فارس ،شــهردار شیراز،
فعــاالن اقتصــادی و اعضای اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی اســتان فارس ,در آیین گشــایش
بیســت و ســومین نمایشــگاه تخصصــی صنعــت
ساختمان استان فارس شرکت کرد.
در ایــن ســفر مهنــدس کاوه نــوری کوپایــی دبیــر
اجرایــی ،طاهــر کیافــر عضــو هیــات رئیســه شــورای
مرکــزی ،بهمن مومنی مقدم مدیــر اجرایی و کمیل
صرامی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان ،مهندس خرم را همراهی کردند.
ëëمالقات با مهندسان پیشکســوت نظام مهندسی در
فارس
مهنــدس خرم ،رئیس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در بدو ورود به اســتان فــارس با مهندس
ابراهیــم مــدرس حقیقــی و مهندس ســید محســن
معین از مهندســان پیشکســوت ســازمان دیــدار و با
اعطــای لــوح ســپاس از تالشهای بی شــائبه این دو
بزرگــوار طــی ســالیان متمــادی و نقــش پررنگشــان
در اعتــای دانــش مهندســی اســتان فارس تشــکر و
قدردانی به عمل آورد.
ëëبرگــزاری جلســه بــا هیــأت مدیــره ســازمان نظــام
مهندسیفارس
ریاست ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
در این ســفر یــک روزه ،جلســه ای را با اعضای هیأت
مدیره و بازرسان سازمان استان فارس برگزار کرد.
در این جلسه مهندس سیف زاده ،رییس سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان فارس ضمن تشکر
از حضور ریاســت سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور و هیات همراه به استان فارس ،گزارشی اجمالی
از اهم فعالیتهای هیأت مدیره دوره هشتم سازمان
ارائــه کــرد .در ادامــه مهندس خــرم پس از اســتماع
نظــرات و پیشــنهادات حاضریــن ،گفــت :بــا برنامــه
ریزیهــای انجــام شــده بــا وزارت راه و شهرســازی،
تــا پایــان ســال  1400اســتفاده از خدمات ســازندگان
ذیصــاح و فرآینــد صــدور شناســنامه فنــی و ملکی
ساختمان در همه موارد تسری پیدا خواهد کرد.
وی افزود :به منظور حفظ جایگاه مهندسان و ارائه
تسهیالت و خدمات به ایشان به دنبال آن هستیم تا
در هر استان مجموعه ای تحت عنوان خانه مهندس
بنا کنیم که در این مجموعه خدمات فرهنگی ،ورزشی
و رفاهی به اعضای سازمان ارائه شود.

رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور
در بخش دیگری از ســخنانش اظهارداشــت :ارتقای
سطح وظایف و اختیارات روســای سازمان استانها،
جزو مســائلی اســت که حتما باید مــورد تجدید نظر
قــرار گیرد .مهندس خــرم تصریح کــرد :بحث بیمه
تأمیــن اجتماعــی اعضای ســازمان نظام مهندســی
ساختمان و مالیات بر عملکرد اعضای سازمان جزو
اقدامات بســیار ارزنده ای بود که اخیراً توســط شورای
مرکزی ســازمان پیگیری و به نتیجه رســید که پس از
تصویب توســط مجلس شــورای اســامی به صورت
قانون درآمد.
ëëدیداربااستانداراستانفارس
در ایــن دیــدار که در دفتر اســتاندار فــارس برگزار
شد ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت:
در الیحــه کــه بــرای تنظیــم بیمــه تأمیــن اجتماعی
به ســازمان داده شــد ،اضافه کردیم کــه بیمه تأمین
اجتماعی شــامل کارگرانی اســت کــه گواهینامه طی
دوره آمــوزش مهارتــی را از ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای دریافت کرده و یا از وزارت راه و شهرســازی
پروانه اشتغال دارند .رئیس سازمان نظام مهندسی
ســاختمان افزود :با این مصوبه ۱۰۰ ،هزار مهندســی
کــه در کارگاههــا بیمه خویــش فرما داشــتند ،در حال
حاضر بیمــه تامین اجتماعی هفت درصــدی دارند
کــه با ایــن اتفاق ،امســال یک هزار میلیــارد تومان به
نفع مهندسان شــد .وی ،یکی دیگر از اقدامات انجام
شــده از ســوی ایــن ســازمان را مبحــث  ۲۲دانســت و
خاطرنشان کرد :مبحث  ۲۲یک مبحث بسیار تعیین
کننده و اشتغالزا است.
مهندس خــرم تاکید کرد :این مهــم تحولی را در
بهــره برداری ،نگهداری و تعمیرات ایجاد میکند که
استان فارس در خصوص عملیاتی شدن این مبحث
فعالیت خوبی داشته است.
وی ادامه داد :گام بعدی ،عملیاتی کردن مبحث
 ۱۹اســت کــه تاکنون نــه در اجــرا به طور کامــل انجام
شــده و نه بازرســی مصرف انــرژی داریــم و به دنبال
این هستیم که از نیمه دوم امسال بازرسی انرژی هم
انجــام شــود و عدد هشــت برابری مصرف انــرژی در
کشــور را نســبت به دنیا به چهار برابر برســانیم که در
یک بازه دو ساله میتوان این مصرف سنگین خانگی
را به نصف رساند.
در همین حال ،استاندار فارس در این دیدار گفت:

باید به دیپلماسی عمومی در سازمان نظام مهندسی
ســاختمان بــه منظــور تقویت رابطــه مــردم و ارباب
رجوع با این مجموعه توجه ویژه شود.
دکتــر عنایــتاهلل رحیمــی افــزود :مهندســان
ســاختمان باید ارتباط خود با مــردم و ارباب رجوع را
گســترش دهند و ارتباط خود را بــا جامعه به گونهای
تنظیم کنند که خدمت سودمندشــان در ذهن مردم
به همین نحو جلوه کند .وی تصریح کرد :برخی دادن
پــول به مهنــدس را اجحــاف میدانند کــه علت آنرا
میتــوان در عدم ارتباط بــا جامعه مخاطب و اطالع
رســانی در خصــوص جامعــه مهندســی و خدمــات
آنها جستجو کرد در حالی که باید به گونهای باشد که
هرکس که به مهندســان رجوع میکند باید بداند که
ســرمایه خود را چند برابر کرده است .استاندار فارس
اظهار داشت :باید تدبیری اندیشیده شود که در قالب
قانون یا اصالح قانون ،سازمانهای نظام مهندسی با
توجــه به توانمندی ،ظرفیت و تخصصی که دارند در
ساخت و سازهای کشور مشارکت کنند .رحیمی گفت:

ارتقای ســطح وظایف و اختیارات
روسای ســازمان اســتانها ،جزو
مسائلی اســت که حتما باید مورد
تجدید نظر قرار گیرد
معتقدم که تا بخش خصوصی را به شکل تخصصی
توانمنــد نکنیــم و به کار نگیریم مشــکل مســکن چه
مسکن ملی و چه مسکن مهر حل نمیشود.
اســتاندار فــارس افــزود :باید بپذیریم کســانی که
ســالها در ایــن حرفــه بــوده و تجربه باالیی را کســب
کردهانــد دســت جوان ترهــا را هــم بگیرند و بــازار به
گونهای قبضه نشود که جوان ترها نتوانند ورود کنند.
وی تصریح کرد :در مســکن ملــی معتقدم که
وزارت راه و شهرسازی باید با جرات بیشتری ورود
کند ،اراضی زیادی هســت کــهباید یک هماهنگی
در وزارت راه و شهرســازی بیــن معــاون مســکن و
معاون شهرســازی ایجاد شــود تا بتوان در شهرها
و مراکــز اســتانها زمین مــورد نیاز را بــرای اجرای

مسکن ملی تامین کرد.
وی اظهــار داشــت :در همیــن شــهر شــیراز هــم
دولــت و هم بخش خصوصــی زمین به اندازه کافی
در اختیــار دارنــد کــه میتوانیم با تغییــر و الحاق در
اختیار ســاخت مســکن قرار دهیم اما نیاز اســت که
شورای عالی شهرسازی به عنوان اولویت اول به این
مباحث نگاه کند.
رحیمی خاطرنشــان کرد :خیل عظیم مهندسان
کشــور میتوانند توســعه آینده کشــور را رقــم بزنند و
بــا توجه به نیروهــای خوش فکر و خالقی کــه در این
مجموعهها وجود دارد بن بستی هم برای آنها وجود
ندارد .وی افزود :دانشگاهها نیز باید به سمت آموزش
کیفی مهندســان حرکت کنند تا محصــول نهایی کار
مهندســان در قالب ساختها وســازهای استاندارد و
قابل قبول با عمر طوالنی جلوه گر شود.
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه مجموعــه نظام
مهندسی ساختمان استان به مقوله مدیریت بحران
و پدافنــد غیرعامــل نیــز ورود خوبــی داشــته اســت،
اظهارداشت :به منظور ایجاد آمادگی در استان برای
مقابلــه با بحرانها حوادث احتمالی ،طی ســالهای
اخیــر اقــدام به تهیه بانــک اطالعات ماشــین آالت و
امکانات در استان کردهایم.
رحیمی گفت :بر این اساس هرزمان که به ماشین
آالت بخــش خصوصی نیاز شــود با مراجعــه به این
بانــک اطالعاتی از تعداد و نوع ماشــین آالت موجود
اطالع کســب میکنیــم و میتوانیم بــرای همکاری و
انجــام ماموریت آنها را فرا بخوانیم .اســتاندار فارس
تصریــح کرد :بــا توجه بــه تجربه ایــن اســتان در این
زمینــه ،آمادگــی داریم کــه در این زمینه تجربــه را در
اختیار سایر استانها قرار دهیم.
ëëجلسهبافعاالناقتصادیفارس
در ادامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
بــا حضور در محل اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی استان فارس با رییس ،اعضای هیأت رییسه
و فعاالن اقتصادی استان فارس دیدار و دغدغههای
ایــن عزیزان را در خصوص موانع پیش روی ســرمایه
گــذاری در بخــش صنعــت ســاختمان جویــا شــد.
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با
شهردار شیراز دیدار و گفتگو کرد.
ëëبازدیدازمجتمعفرهنگی،ورزشــیورفاهیسازمان
نظاممهندسیفارس
مهنــدس خرم رئیس ســازمان نظام مهندســی
ساختمان کشور و هیات رئیسه شورای مرکزی در سفر
اســتانی به اســتان فارس از مجتمع فرهنگی ،رفاهی
و ورزشی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان
فارس بازدیــد کرد .وی در حاشــیه این بازدید ضمن
تاییــد اقدامــات انجام شــده و کارهای صــورت گرفته
توسطهیاتمدیرهسازماننظاممهندسیساختمان
استان فارس ،احداث چنین مجموعه کامل و فاخری
را در خــور تقدیر دانســت .مهندس خــرم با توجه به
ظرفیتهــای بــا ارزش ایجاد شــده در این مجموعه،
توصیــه کرد تــا  2هزار متر مربع از زمیــن مجاور پروژه
خریداری شــود و جهت پروژه اقامتی مهندسان اجرا
تا طرح خانه مهندس کامل شــده و بتوان از آن برای
سازمانهای سراسر کشور الگوبرداری کرد.
ëëگشایشنمایشگاهصنعتساختماناستانفارس
بیســت و ســومین نمایشــگاه تخصصی صنعت
ســاختمان با حضور مهندس خرم ،رییس ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان ،رییــس ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان اســتان فــارس ،دکتــر رضایــی
کوچــی معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری
فارس و جمعی از مسئوالن عالی رتبه استان و فعاالن
برتر ایــن حــوزه در محل دائمی نمایشــگاههای بین
المللی استان فارس شروع به کار کرد.
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گزارش مشروح سفر استانی مهندس خرم به آذربایجانغربی؛

از بررسی مسائل صنعت ساختمان آذربایجانغربی
تا نحوه مبارزه با فساد
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تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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مهندس احمد خرم رئيس سازمان نظام مهندسي
ســاختمان در ســفر به آذربایجــان غربی مورد اســتقبال
رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان قرار گرفت .وی در
این ســفر با یکی از مهندســان پیشکسوت عضو سازمان،
اعضای هیأت مدیره سازمان ،استاندار آذربایجان غربی
دیدار و گفتگو کردند.
در این سفر دکتر حمیدرضا کارگر عضو هیات رییسه،
دکتــر زهره ترابی عضو شــورای مرکزی ،مهندس بهمن
مومنــی مقدم مدیــر اجرایی و مهنــدس کمیل صرامی
مدیر روابط عمومی ســازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور ،وی را همراهی کردند.
ëëبررسیمسائلصنعتساختمانآذربایجانغربی
نشســت بررســی مســائل صنعــت ســاختمان
آذربایجانغربی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور ،اســتاندار آذربایجانغربی ،مدیرکل راه
و شهرســازی استان و جمعی از مدیران با محوریت ارائه
گزارشازفعالیتهاینظاممهندسی،بیانخواستههای
جامعه مهندسان و تدوین برنامه جامع برای جلوگیری
از وقــوع تخلفــات ســاختمانی برگــزار شــد .تأکیــد بــر
گسترش تعامل و همکاری بین سازمان نظام مهندسی
ساختمان با دستگاههای اجرایی ،ارتقای کیفیت ساخت
و ســازها برای افزایش رفاه شهروندان و نیز کاهش زمان
فرایندهای اداری و مدت صدور پروانه ســاختمانی ،ارائه
تخفیــف در تعرفــه خدمــات نظام مهندســی به اقشــار
خاص و اقشــار نیازمند و مســائل مربوط بــه تعرفههای
نظام مهندسی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست
بود.
ëëدیداربااستاندارآذربایجانغربی
مهندس احمد خرم ،رییس شورای مرکزی سازمان
نظام مهندســی ســاختمان در بدو ورود ســفر دو روزه به
آذربایجانغربی با محمدمهدی شهریاری استاندار این
استان دیدار کرد.
در ایــن دیــدار صمیمــی کــه امیرحســین مــرادزاده
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
آذربایجانغربی ،اعضای هیات مدیره ســازمان ،معاون
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجانغربی،
مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان و شهردار ارومیه
حضور داشتند ،در خصوص مسائل حوزه ساخت و ساز و
مهندسی گفت و گو شد.
ëëدیــداربااعضایهیاتمدیرهســازماننظاممهندســی
آذربایجانغربی
در ادامه این سفر استانی ،مهندس احمد خرم رییس
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با
اعضای هیــات مدیره نظام مهندســی آذربایجانغربی
نشستی برگزار کرد.
در ایــن نشســت ،ابتدا امیرحســین مــرادزاده رئیس
سازماننظاممهندسیساختماناستانآذربایجانغربی
به بیــان گزارشــی از عملکرد هیــات مدیره دوره هشــتم
پرداخت و گفت :شــورای مرکــزی در دوره اخیر عملکرد
قابل تحسینی داشته به طوری که ابالغ تعرفه در ابتدای
ســال و درخواست واکســن کرونا برای اعضا از جمله این
عملکردها بوده است.
وی درخصــوص عملکرد دوره هشــتم هیات مدیره
ســازمان اســتان اظهار داشــت :امضای تفاهمنامههای
همکاری با شــهرداری ،ســازمان فنی و حرفهای ،منطقه
آزاد ماکــو ،طــرح اقدام ملی بــا اداره کل راهوشهرســازی،
تفاهم ســه جانبه بــا آزمایشــگاه خاک راه و شهرســازی،
اجرایــی کــردن تعرفــه خدمــات  ۱۴۰۰در ابتــدای ســال،
الزامــی کــردن مجــری ذیصــاح بــرای بــرای  ۵طبقــه
و بــاالی  ۱۰۰۰متــر ،افزایــش ظرفیــت کاری مهندســان
از جملــه فعالیتهــای تخصصــی بــوده ،ضمــن اینکه
درخصــوص فعالیتهــای عمومــی چــون کمــک و

مساعدت درخصوص مبارزه با بیماری کرونا ،راهاندازی
نرم افزار گیشــه برای ارســال الکترونیکی درخواســتها،
راهاندازی فاز اول ســامانه نظام جامــع الکترونیک ،ارائه
کمکها و تسهیالت مختلف به اعضا به مبلغ ۶۲میلیارد
تومــان ،ایجــاد اتاق شیشــه ،کمــک به خســارت دیدگان
از حــوادث غیرمترقبــه و  ...جــزو عملکردهــای عمومی
هیــات مدیره دوره هشــتم بوده اســت .مــرادزاده افزود:
تکمیل و یا احداث ســاختمان اداری دفاتر نمایندگی در
شــهرهای نقده ،سردشــت ،تکاب ،میانــدوآب ،چایپاره،
شــاهیندژ و خوی نیز انجام شده اســت .رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانغربی اضافه
کرد :برخی مشکالت همچون مشکالت تعداد کار اعضا
در شهرســتانها و کممتراژ بودن آنها ،مشــکالت مربوط
بــه آزمون ماده  ۲۷و نیاز به بررســی مجــدد آن ،بازبینی
چــارت ســازمان ،نحــوه ابــاغ دســتورالعملها از ســوی
شــورای مرکزی ،موضوع تعارض منافع و  ...از مطالبات
هیات مدیره اســت .در ادامه این نشســت اعضای هیات
مدیــره اســتان بــه بیان نقطــه نظــرات ،درخواســتها و
مشــکالت موجــود پرداختنــد .در پایــان رئیس ســازمان
نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانغربی از حل
مشــکالت بیمه ای مهندســان عضو ســازمان خبر داد و
گفت :کلیات طرح با پیگیری روســای سازمانها و رئیس
شــورای مرکزی در مجلس شورای اسالمی مصوب شده
است .برهمین اساس از مهندس خرم تشکر و قدردانی
میکنیم .در همین حال ،مهندس احمد خرم در دیدار با
اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
آذربایجانغربی به موضوع تالش برای خدمت به مردم
و هموطنان اشاره و خاطرنشان کرد :باید به وظایف خود
به نحو احسن عمل کنیم ،وظیفه ما در خدمت به مردم
خالصــه شــده و باید منافع مــردم را به منافع شــخصی
ترجیحدهیم.
وی اضافــه کــرد :برای حل مشــکالت با دســتگاهها و
تشــکلها نباید با تندی و موضع خشونت و درگیری وارد
شــد .مطالباتمــان را بــر مبنــای گفتگو ،تعامــل و تفاهم
دنبــال میکنیــم .رئیــس شــورای مرکزی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان اضافه کرد :درخصــوص تعارض
منافــع؛ نباید افراد را از کار تخصصی خود کنار گذاشــت.
از وزیر خواســتیم حق محرومیت از پروانه اشــتغال باید

پرداخت شود .وی اظهار داشت :براساس بند ذ ماده ،۱۱۶
ابالغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامههای وزارت
راه و شهرســازی به نظام مهندســی اســتانها ،از وظایف
و اختیارات رئیس ســازمان میباشــد و وظیفــه اداره کل
نظارت عالیه درصورت تفویض اختیار وزیر است.
مهندس خرم درخصوص برخورد با تخلفها گفت:
راه مبارزه با فســاد این نیســت که ممنوعیت ایجاد کنیم
بلکــه بــا راه اندازی ســامانه یکپارچه و شــفافیت کامل و
همچنین نظارت اتفاقی و تصادفی و برخورد و مجازات
متناسب با تخلفات صورت گرفته ،فساد را کاهش دهیم.
وی افزود :همانگونه که جامعه مهندسی آگاه است ،پس
از گذشــت  25سال از قانون نظام مهندسی هنوز ساختار
ســازمان و ارکان آن فاقــد طراحــی ســاختار ،تشــکیالت،

از هیات مدیرههــا انتظار داریم،
وظیفه و ماموریت خود را به نحو
احســن انجام دهند و رسیدگی
به پرســنل و اعضا و معیشت آنان،
پیگیری امــور رفاهی اعضا و حل
مشکالت اساســی مهندسین را در
اولویت قرار دهند

سیســتم و فراینــد طراحــی بــوده کــه اصــاح ســاختار و
فرایندهــا نیــز راه دیگــر کاهــش فســاد و تخلــف اســت.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در خصوص
عملکرد سال گذشته سازمان تصریح کرد :حل موضوع
بیمــه تامیــن اجتماعی که بالغ بر یکصــد هزار مهندس
شــاغل در کارگاههــای ســاختمانی از بیمــه  7درصــد
بهــره منــد میشــوند .همچنین برطرف شــدن مســئله
مالیاتهای اعضا و سازمان(علی الراس) ،اجرای تفاهم
نامــه بــا معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری،
طراحی ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
و اســتانها در ســه ســطح و همچنیــن طراحی چــارت و
فرایندهــا بوده اســت ،در این مــورد طراح اپراتــور همراه

اول طراحی این پروژه را به عهده خواهد داشت که ایجاد
اپراتور سازمان با سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان
سال صورت میگیرد .همچنین خرید مجوز شرکت بیمه
ای از دیگر برنامههایی بوده که در حال انجام است.
ëëدیداربامهندسپیشکسوت
مهنــدس احمــد خــرم در ادامــه ســفر خــود بــه
آذربایجانغربــی بــا رحیم پــارس نو ،پیشکســوت عضو
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان آذربایجانغربــی
و خانــواده وی دیــدار کــرد .در ایــن دیدار مهنــدس خرم
بــا ســتایش و قدردانــی ســالها تــاش و عملکــرد ایــن
پیشکســوت جامعــه مهندســی ،اظهارداشــت :باید قدر
زحمات تالشگران عرصههای مختلف باالخص جامعه
مهندســی را دانست و از تجارب و مشاورههای آنان بهره
برد ،بیشک این قشر سهمی بسیار با اهمیت در رسیدن
جامعه مهندســی به شــرایط ایدهآل داشتهاند که ما نیز
به ســهم خــود از تالششــان قدردانی میکنیــم .در ادامه
این دیدار مهندس پارس نو ،پیشکســوت ســازمان نظام
مهندسی ساختمان استان آذربایجانغربی خاطراتی از
دوران حضورش در سازمان بیان کرد .در پایان مهندس
احمــد خــرم رئیس شــورای مرکزی ســازمان ،مــرادزاده
رئیس نظام مهندسی آذربایجانغربی و اعضای سازمان
استان با اهدای لوحی از زحمات این پیشکسوت قدردانی
کردند.
ëëبازدیــد از زمیــن مجموعه فرهنگی ،ورزشــی و مدرســه
هدایتارومیه
مهنــدس احمد خرم در دومین روز ســفر به اســتان
آذربایجــان غربــی از زمیــن مجموعه فرهنگی ،ورزشــی
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان آذربایجــان غربی
بازدیــد کرد .همچنین رئیس شــورای مرکزی از مدرســه
قدیمی هدایت ارومیه بازدید کرد.
ایــن مدرســه که هــم اکنــون در اختیــار اداره کل راه و
شهرسازی استان است ،یکی از بناهای قدیمی و تاریخی
شــهر ارومیه به شــمار میرود که دارای معماری و سبک
خاصی بوده و چندی پیش مرمت شده است.
ëëبیمهمهندسینصنعتساختمانبهسرانجامرسید
در همین حال ،مهندس احمد خّرم رئیس شــورای
مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان سفر
اســتانی بــه آذربایجــان غربــی در گفتوگویــی گفــت :از
ابتدای حضورم سفرهایی را به استانهای مختلف کشور
به صورت هفتهای دو سفر برنامهریزی کردیم که در طول
دوران ســازمان بیسابقه بوده اســت .با این حال ،شیوع
بیمــاری کرونــا تاثیر منفــی در این مهم داشــت و تعداد
سفرها به شدت کاهش یافت.
وی افــزود :هــدف مــا از ســفرها ،دریافت پیشــنهاد و
خواســتههای اســتانها و همچنیــن بازدیــد از اقدامات،
مصوبات و دســتورالعملهای انجام شــده ،بوده اســت.
مهنــدس خرم اضافه کرد :این ســفرها بعد از یک ســال
تاخیر ،از ابتدای سال جاری دوباره آغاز و تاکنون به هشت
استان کشور سفر استانی انجام شده است.
رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان خاطر نشــان کرد 200 :دســتور جلســه تدوین
شده و ابالغی به شورا ،دهها سال زمان برای اجرا نیازمند
اســت .با ایــن حال ،به نتیجه رســیدن بیمــه  7درصدی
مهندســین صنعت ســاختمان که جزو آرزوهای دیرینه
مهندســان به شــمار میرفت ،یکی از اقدامــات مهم ما
بوده که به ســرانجام رســیده اســت .خّرم گفت :از دیگر
اقدامات صورت گرفته در شورای مرکزی ،نظارت بر امور
و عملکرد استانها که در گذشته اقدامی از سوی سازمان
نظام مهندســی ســاختمان کشــور نشــده بود ،راهاندازی
دفتــر نظــارت و بازرســی و ارزیابــی عملکــرد اســتانها،
دفتر آموزش در ســازمان و همچنیــن انتخاب یک مدیر
تمام وقتی برای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی

ش سفر
گزار
ساختمان کشور بوده است.
خــّرم بــه دریافت مجــوز پایــگاه خبری جامــع نظام
مهندســی ساختمان کشور اشــاره و اعالم کرد :این پایگاه
به زودی راهاندازی و تا پایان سال ،به خبرگزاری مهندسی
تبدیل خواهد شــد که میتواند کمک زیادی به سازمان و
جامعه مهندسی کشور داشته باشد.
رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور در خصــوص بحــث تعــارض منافــع
گفــت :اعتقاد دارم اگر قرار باشــد اعضای هیات مدیرهها
را از اســتفاده از پروانــه اشتغالشــان منع کنیــم ،باید حق
محرومیــت را پرداخــت کنیــم .البتــه در ایــن خصــوص
جلســات مختلفی برگزار شده اســت و به دنبال حل این
موضــوع بــا گفت و گــو و رایزنی هســتیم؛ رئیس شــورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد:
قوانین مربوط به ســازمان نظام مهندسی ساختمان نیاز
به اصالح دارد که این موضوع در دســتور کار مجلس قرار
گرفته و قرار اســت هفته آینده کمیسیون عمران مجلس
به این موضوع رسیدگی و ما نیز نظرات خودمان را اعالم
خواهیم کرد .خّرم خاطرنشان کرد :برای بهبود وضعیت
و اعمال تغییرات ،اصالحات اساســی بــرای قانون نظام
مهندســی ســاختمان از جملــه مــواد یــک درخصــوص
نحوه تشــکیالت مناســب همــکاری تشــکلهای صنفی
حرفــهای در اجرای قانون نظام مهندســی ،بند  ۱۰ماده ۲
درخصوص جلب مشارکت تشکلهای صنفی حرفهای
در تهیــه و اجــرای طرحهای توســعه کشــور و دیگــر مواد
نیاز اســت ،ضمن اینکه باید سلسله مراتب ارکان نظام و
همچنین نحوه تامین منابع سازمان و ارکان نظام تعریف
دقیقــی صورت گیــرد .همچنین رفع ابهامــات انتخابات
سازمان و مشخص شدن اختیارات قانونی رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان در استانها تدوین شود.
وی درخصــوص ارتقای جایگاه مهندســی نیز گفت:
ارتقای جایگاه و شــان مهندســی وابسته به مواردی است
که در این خصوص شفافسازی همه اطالعات ضروری
میباشــد .وی اضافه کرد :تعریف جایگاه ســازمان نظام
مهندسی ساختمان استانها و کشور در شوراهای عالی و
شوراهای تصمیم گیری همچون شورای مدیریت بحران،

خرم بــه دریافت مجوز پایگاه خبری
ّ
جامع نظام مهندسی ساختمان کشور
اشــاره و اعالم کرد :ایــن پایگاه به
زودی راهاندازی و تا پایان ســال ،به
خبرگزاری مهندسی تبدیل خواهد شد
که میتواند کمک زیادی به سازمان و
جامعه مهندسی کشور داشته باشد
شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای برنامه ریزی
توســعه نیــز ضروری اســت .خــرم افــزود :حرکت ســالم
ســازمان در ارائه خدمات مهندســی و کاهش بروکراســی
و تــاش بــرای ارائــه خدمــات مناســب بــه مــردم جــزو
اولویتهایی است که میتواند شان و جایگاه مهندسی را
ارتقا دهد .رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور گفت :از هیات مدیرهها نیز انتظار داریم،
وظیفــه و ماموریت خود را به نحو احســن انجــام دهند و
رسیدگی به پرسنل و اعضا و معیشت آنان ،پیگیری امور
رفاهــی اعضــا و حل مشــکالت اساســی مهندســین را در
اولویت قرار دهند.
خــرم گفــت :یکــی دیگــر از اهــداف مــا از ســفرهای
مختلــف بــه اســتانها ،دیــدار بــا اســتانداران ،معاونیــن
عمرانــی اســتانداری ،مدیــران کل راه و شهرســازی و
همچنین شهرداران مراکز استانها برای دریافت زمین و
تسهیالت برای تامین مسکن مهندسین را به عنوان یکی
از مهمترین برنامههایمان مدنظر داریم.
وی درخصــوص بحــث تامیــن واکســن جامعــه
مهندسین نیز گفت :تامین واکسن برای اعضای سازمان
یکی از اقدامات جدی ماســت که البته این موضوع هفته
آینــده قطعــی خواهد شــد .به عبــارت دیگــر ،در صورت
امکان به عنوان اولین بخش خصوصی ،واکســن اعضا را
وارد خواهیم کرد.

استانی

مشروح گزارش سفر استانی مهندس خرم به آذربایجان شرقی؛

از فاقد مسکن بودن ۵۰درصد مهندسان
تا پیگیری ساخت خانه مهندس

در ادامه ســفرهای رئيس ســازمان نظام مهندسي ساختمان در
ادامه سفرهای استانی خود به آذربایجان شرقی رفت تا از نزدیک با
مشــکالت این استان آشنا شود .مهندس احمد خرم رئيس سازمان
نظام مهندسي ساختمان در سفر به آذربایجان شرقی مورد استقبال
رئیس و اعضای هیات مدیره ســازمان قرارگرفت .وی در این سفر با
یکی از مهندسان پیشکسوت عضو ســازمان ،اعضای هیأت مدیره و
بازرسان سازمان ،استاندار آذربایجان شرقی ،شهردار کالنشهر تبریز،
مدیر کل راه و شــهر ســازی اســتان دیدار و گفتگو کردند .در این ســفر
مهنــدس بهمن مومنــی مقدم مدیر اجرایی ،دکتر ســید حمیدرضا
کارگر عضو هیات رئیسه شورای مرکزی ،دکتر زهره ترابی عضو هیات
رئیسه شــورای مرکزی و کمیل صرامی مدیر روابط عمومی سازمان
نظام مهندسی ساختمان ،وی را همراهی کردند.
ëëدیدار مهندس خرم با استاندار آذربایجان شرقی
در این ســفر استانی ،رئيس ســازمان نظام مهندسی ساختمان با
اســتاندار آذربایجان شــرقی در محل دفتر استاندار آذربایجان شرقی
دیــدار و گفتگــو کــرد .مهنــدس احمــد خــرم در ایــن دیدار خواســتار
همکاری بیشتر استانداریها با نظام مهندسیهای فعال در استانها
شد و گفت :افزایش تعامل و همکاری دوجانبه ،میتواند نویدبخش
اخبــار خــوش در زمینــه رونــق صنعــت ساختمانســازی و افزایــش
فعالیــت صنایع وابســته بــه این حوزه شــود .وی همچنین خواســتار
همکاری و حمایت اســتانداری برای احــداث خانه مهندس در تبریز

پورمحمدی ادامه داد :بهرغم تحریمها و شرایط کرونایی ،مسیر
توســعه و پیشــرفت اســتان در حــوزه فعالیتهــای عمرانــی بــدون
توقف ادامه دارد و در حال حاضر صدها پروژه مســکونی ،راهســازی
و جادهســازی در استان در حال اجراست .استاندار آذربایجان شرقی
گفت :در چند ســال اخیر ،شرایط بسیار سختی بر جمهوری اسالمی
ایــران تحمیل شــده کــه به جــرات میتــوان گفــت در تاریخ کشــور،
بیسابقه بوده است.
وی تصریــح کرد :معتقدیم که شــرایط ســخت و دشــوار ،ما را در
مقابل فشارها وناجوانمردیها ،مقاومتر کرده و باعث خواهد شد که
مصممتر از گذشته برای رسیدن به اهداف خود گام برداریم.
ëëدیدار با مهندس پیشکسوت
در همین حال ،رئيس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در این
ســفر اســتانی به دیدار دکتر ارســطو ارمغانی ،از مهندســان پیشکسوت
اســتان رفت .مهنــدس خرم در ایــن مالقات با اعطای لوح ســپاس به
دکتــر ارســطو ارمغانــی ،از تالشهــای ارزشــمند وی در طول ســالهای
گذشته تشکر و قدردانی کردند.
ëëحضور در جلســه هیأت مدیره ســازمان نظام مهندســی آذربایجان
شرقی
در ادامــه مهنــدس خرم در جلســه هیــأت مدیره ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان اســتان آذربایجــان شــرقی در جلســه هیــات
مدیره ســازمان نیز حضور یافت .بررسی مسائل و مشکالت جامعه
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تابســــــــــــتان
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مهندسخرمخواستارهمکاریبیشتراستانداریها
با نظام مهندسیهای فعال در استانها شد و گفت:
افزایــش تعامل و همــکاری دوجانبه ،میتواند
نویدبخش اخبار خــوش در زمینه رونق صنعت
ساختمانسازی و افزایش فعالیت صنایع وابسته به
این حوزه شود
شــد و اظهارداشت :در صورت موافقت اســتانداری ،زمین الزم برای
احداث خانه مهندس از سوی دولت واگذار و هزینه ساخت آن توسط
نظام مهندسی استان پرداخت میشود.
مهنــدس خرم با اشــاره به اينکه بيــش از  50درصد مهندســان،
فاقــد مســکن و  60درصد آنان ،بيکار يا در شــغلهای غيرمرتبط در
حال فعاليت هستند ،اظهارداشت :با اجرايي شدن مبحث  22شاهد
رونق  180صنعت وابسته به ساختمان خواهيم بود.
همچنین استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار گفت :صنعت
راه و ســاختمان از جمله صنایع مهم ،اســتراتژیک و پیشــران کشــور
محســوب میشود که نقش مهمی در اشــتغالزایی و فعالیت دهها
رشــته شغلی دیگر دارد .دکتر محمدرضا پورمحمدی اظهارداشت:
صنعت راه و ســاختمان از جمله صنایع مهم ،استراتژیک و پیشران
کشــور محسوب میشــود که نقش مهمی در اشتغالزایی و فعالیت
دهها رشــته شــغلی دیگر دارد .وی اظهارداشت :تورم ناشی از اشباع
در حــوزه فعالیتهــای ســاختمانی ،قــدرت خریــد مــردم را کاهش
داده اســت کــه باید با اتخاذ تدابیر مناســب ،مشــکالت ایــن حوزه را
ندهی کرد.
ساما 

مهندســی اســتان و نیز کشــور از محورهای مهم این جلسه بود که با
حضور مهندس احمد خرم در این جلســه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
 ëëدیدار با شهردار کالنشهر تبریز
در همین حال ،رئيس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشور
با شــهردار کالنشــهر تبریز هم دیداری داشــت .در حاشــیه این دیدار،
مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با دکتر
ایرج شهینباهر شهردار کالنشهر تبریز نیز به بحث و گفتگو پرداخت و
در مورد پاره ای از مسائل و مشکالت سازمان استان مذاکراتی را انجام
دادند.
ëëدیدار با مدیر کل راه و شهر سازی آذربایجان شرقی
در پایــان حضــور مهندس خــرم در تبریــز ،وی دیدار کوتاهی نیــز با مهندس
ابوالقاســم ســلطانی ،مدیــر کل راه و شــهر ســازی اســتان داشــت .در ایــن دیــدار
مهندس خرم رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با مهندس ســلطانی
ضمن درخواست تالش برای حل مشکالت جامعه مهندسی استان با ایشان در
مورد پاره ای از مســائل ازجمله ایجاد خانه مهندس به بحث و گفتگو پرداخت و
مذاکراتی را در زمینه انجام داد.
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گفتگو با مهندس عبدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی؛

همه با هم برای خلق حماسه در انتخابات مهرماه نظام مهندسی
اشــاره :انتخابــات هیــات مدیرههــای ســازمانهای نظــام مهندســی
ساختمان سراسر کشــور در دوم تا نیمه مهرماه برگزار میشود .به همین
بهانه ،به ســراغ مهندس عبدی قهرودی ،مدیرکل دفتر توسعه مهندسی
ساختمان وزارت راه و شهرســازی که رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات
هیــات مدیــره ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان کلیه اســتانها
است ،رفتیم تا از چند و چون برگزاری این انتخابات بپرسیم .در حاشیه
این گفتگــو ،درباره بخشــنامه اخیر «تعــارض منافع» وزارت راه و شــهر
سازی هم ســئواالتی پرسیدیم تا ابهامات جامعه مهندسی برطرف شود.
حال این گفتگو را بخوانید:
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تابســــــــــــتان
1 4 0 0
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ëëجنــاب مهنــدس عبــدی ،انتخابــات هیــات مدیرههــای ســازمانهای نظــام
مهندسی ساختمان سراسر کشــور از دوم مهرماه برگزار میشود .لطفا بفرمائید
برای برگزاری این انتخابات چه اقداماتی انجام شده است؟
فرآیند برگزاری انتخابات را ما از اردیبهشــت ماه امســال شــروع کردیم و
بــه نحــوی برنامه ریزی کردیــم که بتوانیــم در یک بازه زمانی مشــخص  -تا
شــهریور مــاه  -فرآیند انتخابات را به ســرانجام برســانیم .در واقــع ،به دلیل
بــرآوردی کــه داشــتیم ،به خاطر تغییــر و تحوالتی که ممکن اســت ،در حین
برگزاری آن بازه زمانی انتخابات پیش بیاید ،تالش بر این بود که قبل از این
تغییــر و تحوالتی که در پیــش بود و انتظارش میرفــت ،بتوانیم انتخابات را
به سرانجام برسانیم.
با این وجود ،ریاســت شــورای عالی کانون کارشناسان رسمی درخواستی
از وزیــر وقت راه و شهرســازی داشــت مبنی بــر اینکه انتخابــات هیات مدیره
ســازمانهای نظــام مهندســی بــه دلیــل برگــزاری انتخابــات شــورای عالــی
کارشناســان دادگســتری در مردادماه ،به تعویق بیفتد .او در این درخواســت
یادآور شــده بود که بســیاری از کارشناســان ما عضو نظام مهندســی هســتند
و میخواهنــد در انتخابات نظام مهندســی شــرکت کننــد و همزمانی این دو
انتخابات شاید باعث شود که امکان حضورشان تحت شعاع قرار گیرد.
برهمیــن اســاس ،مهندس اســامی بــا این درخواســت موافقــت کردند
و مــا برنامــه زمــان بنــدی را تغییــر دادیــم تــا بتوانیــم در اواخر شــهریور ماه
انتخابــات را برگزار کنیم .در این میان ،اتفاق دومی افتاد و آن هم تعطیالت
متعــدد و محدودیتهــای مربوط به شــرایط شــیوع بیماری کرونــا بود که به
کشــور تحمیل شــد و ایــن موضوع و همچنیــن ابهاماتی که در اجرای دســتور
العملهــای ابالغــی وزارت راه و شهرســازی پیش آمده بود ،زمــان برگزاری
قطعــی انتخابــات را به مهرماه انداخــت و این برنامه هم اکنــون گام به گام
در حال اجراست.
امروز (زمان گفتگو ،اواسط شهریورماه) که من خدمت شما هستم ،زمان
اعــام نتایج رد صالحیت شــ دهها اســت .براســاس قانون ،افــرادی که احراز
صالحیت نمیشــوند ،سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیاتهای
نظــارت اعــام کننــد ،ضمن اینکه تــا یک هفته هم دســتگاه نظــارت وظیفه
رســیدگی به این شــکایت را دارد .انشــااهلل بعد از گذشــت این مدت ،اسامی
نهایــی احــراز صالحیت شــدگان انتخابــات نهمیــن دوره هیــات مدیرههای
ســازمان نظام مهندســی توســط هیاتهای اجرایی ،آگهی و اعالم میشود و
پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیداها در تمامی استانها
خواهیم شد.
مطلــب مهــم دیگــر اینکــه چــون برخــی از اســتعالمات از برخــی از
دســتگاهها با تاخیر واصل شد ،به همین خاطر برای اینکه تبعات بعدی را
بتوانیم مدیریت کنیم ،به هیاتهای اجرایی اجازه دادیم که با لحاظ سقف
زمانــی تعیین شــده ،بــدون اینکه ســقف زمانی بهــم بخورد ،اگــر امکانش
باشــد ،بــا رعایت حــدود زمانی کــه در آیین نامــه اجرایی پیش بینی شــده،
اعــام نتایــج را تا چند روز جابجــا کنند تا بتوانند جواب اســتعالمات را هم
اعمال کرده باشند.
ëëدر حالی انتخابات هیات مدیرههای ســازمانهای نظام مهندســی ساختمان
سراســر کشــور را در پیــش رو داریــم که بخشــنامه اخیــر وزارت راه و شهرســازی
دربــاره موضوع تعــارض منافع ،بر ابهامــات جامعه مهندســی درباره موضوع
«ردصالحیتها» افزوده است .لطفا در این باره توضیح دهید؟
بخشــنامه مهندس اسالمی ،وزیر سابق راه و شهرسازی در این خصوص
هیچ بحث خاص و جدیدی نیســت .در تاریخ  ۲۷اسفندماه سال  ۱۳۹۶وزیر
وقــت راه و شهرســازی (دکتر آخوندی) بخشــنامهای تحت عنوان بخشــنامه
«تعــارض منافع» صادر کرد .در این بخشــنامه ،چهارچــوب و نحوه فعالیت
اعضــای هیات مدیره و ارکان ســازمانها در آن لحاظ شــده بــود .همزمان به
خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد ،علی رغم ابالغ این موضوع و طرح
موضــوع و اطــاع همه اعضا از آن ،بخشــنامه مورد اعتــراض برخی از اعضا
قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بدیــن ترتیب عدم ورود وزارت راه و شهرســازی بــه نظارت بر اجرای این
بخشنامه بیشتر به خاطر این موضوع بوده که این بخشنامه در دیوان عدالت
مطرح شده و درخواست ابطال آن را در حال رسیدگی بود.
فرض بر این بود که ممکن اســت علی رغم همه دفاعیاتی که وزارتخانه
داشت ،شاید این بخشنامه به هر دلیلی مورد تایید دیوان قرار نگیرد و نقض
شــود؛ در آن صورت اگر بعدها مشــخص میشد که این بخشنامه مورد تایید
دیوان عدالت اداری نیســت و مثال بخشــنامه ابطال میشد ،خیلی از مسائل
بهم میخورد و چهارچوب کاری از دست میرفت.
بــه همین خاطــر ،منتظر ماندیم تــا دیوان بعد از رســیدگیهای خودش
در هیــات عمومــی در این باره رای صادر کند .با رای یکم تیرماه ســال جاری

که در خصوص بخشــنامه  ۲۷اســفندماه ســال  ۹۶وزیر وقت راه و شهرسازی
صادر شد ،عمال بخشنامه مذکور تایید و تثبیب شد ،یعنی دیوان در این رای
به صراحت اعالم کرد که آن بخشــنامه مغایرتی با قانون ندارد و الزم االجرا
است.
برهمیــن اســاس ،ما بعــد از دو ســال و اندی ،گزارشــی از میــزان رعایت
آن بخشــنامه توســط هیات مدیرهها از ادارات کل راه و شهرســازی اســتانها
خواستیم .در همین حال ،استانها پاسخ دادند این قضیه خیلی جدی مورد
توجه قرار نمیگیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استانها فارغ
از الزاماتی که در آن بخشــنامه برای اعضا شــده بود ،نسبت به ارائه خدمات
مهندســی بــه انحای مختلــف اقدام کرده بودنــد .بدین ترتیب در بخشــنامه
جدیــد فقــط این قضایا بــه صورت مکتــوب و دســته بندی اعالم شــد که اگر
کســی در ســال  ۹۷و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد
داده که وارد حوزه تعارض منافع نشــود و امروز شــده اســت ،این دیگر بحث
پیچیدهای نیست.
ëëهمان طور که میدانید دیوان عدالت اداری رای موقت به تعلیق بخشــنامه
اخیــر وزارت راه و شهرســازی داده اســت .وزارتخانه چه زمانــی از این موضوع
مطلع شد؟
ببینید دســتور توقــف وقتی اوایل هفتــه پیش به وزارتخانه ابالغ شــد ،در
ابتــدا مــا دفاعیات و توضیحات خودمان را به دیوان ارائه و در چند نوبت هم
پیگیــری کردیــم که زودتر نتیجه دیــوان را بگیریم .در این میــان ،اگر موضوع
نقــض قــرار صادر شــود ،ما ایــن بخشــنامه را در مرحله تجدیــد نظر خواهی
اعضا در هیات نظارت ،اعمال خواهیم کرد.
مطلب دوم اینکه به هر حال وزارتخانه برای ابالغ بخشــنامه تعارض
منافــع و پیگیــری رفع موانع ایجاد شــده بــرای اجــرای آن مطابق موازین
قانونی ،قطعا انگیزه پیگیری کار را دارد .آن بخشنامهای که ابتدای تیرماه
سالجاری وزیر وقت راه و شهرسازی (مهندس اسالمی) صادر کردند ،در
داخل آن یک تدابیری دیده شــده بود که مشــکالت بعدی کمتری داشته
باشــد؛ از جملــه اینکه جنــاب آقای وزیر میتوانســتند به اســتناد ماده ۲۳
آییــن نامه اجرایی قانــون ،پروانه اعضای متخلــف را تعلیق کنند .تعلیق
پروانــه به مفهوم اینکه عضو هیات مدیره ســازمان دیگــر نمیتواند حتی
وارد فراینــد انتخابات شــود و در واقــع ،اصال نمیتواند جــزو هیات مدیره
باشــد ولی یک تدبیری برای اعمال آن داشــتیم ،اینکه مثال یک استان ۶۰
درصد اعضای هیات مدیره سازمانش تعلیق شوند که در آن صورت ،آن
سازمان استان ،دیگر رسمیت نداشت و سرپرستی وزارت راه و شهرسازی
بــر آن ســازمان مطرح میشــد تــا انتخابات برگــزار و هیات مدیــره جدید
مشخص شوند.
برهمین اســاس ،بنــای وزارتخانه این نبود که باعث ایجــاد خلل در امور
ســازمان شــود ،بدین ترتیب با یک یا چند مرحله تخفیف ،این تفسیر مطرح
شــد که پروانه کســی ،حتی المقدور معلق نشــود ولی عضو هیأت مدیره ای
کــه رعایــت بخشــنامههای قانونــی وزارت راه و شهرســازی را نکــرده اســت،
صالحیت شرکت در انتخابات را نداشته باشد.
ما در جلســاتمان با مســئولین دیوان عدالت اداری هــم اعالم کردیم که
هر چند بررسی شورای انتظامی نسبت به تخلفات اعضای هیات مدیرههای
ســازمانهای اســتان از نظر شکلی الزم اســت ولی در این مورد خاص از نظر
ماهیتی ،موضوع عدم رعایت تعارض منافع ،حداقل خیلی پیچیده نیست.
بــه عنوان مثال ،اگــر قرار بوده عضو هیات مدیره ای کار حرفه ای به واســطه
پروانــه اشــتغال به کار نکند و بــرای این موضوع هم تعهد داده اســت لیکن
در عمــل ،تعهــد خــود با ارائــه خدمات حرفــه ای در حوزه ای که مســئولیت
نظارتش با خود ایشان است ،نقض کرده ،ولو با  ۲۰یا  ۳۰یا  ۱۰هزار مترمربع،
دیگر چه ایرادی میتوان به این موضوع گرفت.
روی این حســاب ،عــرض میکنم که اثبات تخلف عــدم رعایت تعارض
منافع بســیار پیچیده نیســت ،زیــرا به راحتی میشــود از طریــق اعمال ماده
 ،۲۳تعلیــق پروانــه ایــن تعــداد از افراد را صــورت داد ولی واقعا اگــر این کار
میشــد ،تبعاتی داشــت کــه به همین خاطــر ،وزارتخانه به این نتیجه رســید
که به صورت مســالمت آمیز ،قضیه را حل کنیم که نامزدهای انتخاباتی اگر
قبال مشمول این بحث بوده اند ،در انتخابات آینده کاندیدا نشوند ،چون اگر
کاندید شوند و رای هم بیاورند ،لیکن مثال یک ماه یا دو ماه بعد از آن ،با رای
صادره از شورای انتظامی از هیات مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.
ëëدر هــر صــورت بخشــنامه آقای وزیــر حتــی در وضع فعلــی و با لحــاظ صدور
قــرار دســتور موقت صادره نســبت به بخش انتهایی آن ،ســایر مــوارد آن الزم

االجراســت و هیاتهای اجرایی مکلف هســتند طبق مفاد ابالغیه مذکور ً
(فعآل
بــدون لحاظ بخــش انتهایــی آن) و آیین نامــه اجرایی قانون ،کارشــان را پیش
ببرنــد و نتایــج را ابــاغ کنند .به هر حــال در انتخابــات پیش رو بخشــنامه اخیر
وزارت راه و شهرسازی مالک عمل نخواهد شد؟
ببینیــد رای نهایــی دیوان هر زمانی باشــد ،قطعا بــه انتخابات پیشروی
نظام مهندسی نمی رسد ،زیرا اسامی رد صالحیت شدهها در روزهای آینده
(اواســط شــهریور ماه ) باید اعالم شــود .برهمین اســاس ،فعال زمان نداریم
منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری باقی بمانیم.
توضیح آنکه اگر شکایت در هیات عمومی رسیدگی شود ،زمان بر خواهد
بود و زمان آن شــاید یک ماه و بیشــتر طول بکشــد .باتوجه به دســتور موقت
دیــوان کــه صادر شــده ،مــا الیحــه دفاعیه دادیــم و اگــر آن هــم بخواهد لغو
شــود ،دیگــر ما فرصــت زیادی نداریم ،چرا کــه تا چند روز آینده باید اســامی
نامزدهای تأیید صالحیت شد ه اعالم شود.
روی این حســاب ،ما دیگر خیلی وارد این بحث نمیشــویم .البته دستور
موقــت دیوان ســرجای خودش اســت و ما مکلــف به تبعیــت از تصمیمات
مقامات قضایی هســتیم ،قســمت دوم هم رســیدگی به ماهیت موضوع در
دیوان عدالت اداری اســت که آن هم سرجای خودش انجام خواهد شد و ما
االن نمی توانیم زمان مشخصی را اعالم کنیم.
ëëبرای حضور پرشور جامعه مهندسی در انتخابات چه توصیهها و پیشنهاداتی
دارید؟
جامعــه مهندســی یک جامعــه فرهیخته ،آگاه و پیشــرو اســت و در همه
عرصهها معموال عناصر مهندســی ،عناصر پیشــرو فعال جامعه را تشــکیل
میدهند .انتظار ،توقع و برداشــت ما این اســت که ایــن جامعه به حد کافی
 با توجه به ســابقه حداقل  ۸دوره انتخابات نظام مهندســی  -به این بلوغرســیده که باور داشته باشــد راه رفع مشکالت و برون رفت از مشکالتی که در
تمام سطوح درگیر آن هستند ،مشارکت فعال در انتخابات است.
قطعا پشــتوانه رای باالی مهندسان برای منتخبانشان ،یک قدرت و ابزار
قوی چانه زنی یا پیگیری مطالبات ایجاد میکند که با این پشــتوانه ،اعضای
هیــات مدیرهها بتوانند در مراجع رســمی در دولت ،مجلس و کمیســیونها،
در وزارت راه و شهرســازی و ســایر مراجع ذیربط ،مطالبات اعضا را به خوبی
طرح و پیگیری کنند.
اعضــا هرچــه بیشــتر در ایــن انتخابــات مشــارکت داشــته باشــند ،اوال که
بحــث حضــور پرشورشــان به خــودی خود یک نقطــه مثبت در ســابقه کاری
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ایجــاد میکنــد .واقعا برداشــت ما این
اســت کــه اگــر فرآیند انتخابــات به صــورت الکترونیکــی برگزار شــود ،درصد
مشــارکت در انتخابــات بــاالی  ۵۰درصــد خواهــد بــود ،ایــن در حالی اســت
کــه در دو دوره قبلــی هیــچ وقــت درصــد مشــارکت بــه نزدیــک ایــن درصد
هــم نرســیده اســت .برهمین اســاس ،یکــی از دالیل اصــرار وزارتخانــه برای
الکترونیکــی شــدن برگــزاری انتخابــات ،همیــن بحــث بــود که درکنــار همه
جنبههــای مفید و قابل توجه از جمله کاهش هزینهها و  ،...درصد مشــارکت
باال برود.
در این میان ،خواهش و انتظار ما از اعضا این اســت که در این انتخابات
بــه بهتریــن نحوه و بــا باالترین درصد مشــارکت شــرکت کننــد .درواقع ،یک
سیاســت کلی را مبنای کارمان قرار دادیم که خروجی یک انتخابات پرشــور،
هیــچ وقت نمــی تواند انتخاب بدی باشــد .به عبارت دیگر ،اگــر انتخابات پر
شور باشد ،قطعا نتیجه مثبت و خوبی خواهد داد.
یعنی در صورتی که انتخابات با مشــارکت حداکثری همراه شــود ،قطعا
برآورد نتایج آرا ،انتخاب افراد دلســوز و خوش نام در بین جامعه مهندســی
خواهد بود ،ضمن اینکه حضور یک هیات مدیره مقتدر با پشتوانه آرای باال،
میتواند برای حل مشــکالت در دســتگاههای دولتی ،شهرداریها و امثالهم
بسیار موثر باشد.
پــس خواهــش مــا این اســت که جامعه مهندســی بــا انگیزه و شــناخت
بیشــتر اعضا در این انتخابات شرکت کنند .در عین حال ،امیدوارم بتوانیم با
برگزاری انتخابات پرشور ،نتایج خوبی برای جامعه مهندسی حاصل شود.
ëëدر پایان چه پیامی به اعضای نظام مهندسی دارید؟
انشــااهلل شــما هم کمک کنید کــه بتوانیم از نقطه نظــرات اعضا در حوزه
عملکردی مجموعه مطلع باشــیم و هم اینکه توضیحاتی اگر داشته باشیم،
بتوانیم به گوش اعضا برســانیم .در عین حال ،بنده به واســطه مســئولیت و
وظیفه ای که دارم ،آماده هستم به سئواالت و ابهامات مطرح از سوی اعضا
پاســخگو باشــم ،زیرا اعتقاد دارم که اطالع رســانی خوب و مناســب به اعضا
میتواند بخشی از کارهای روزمره ما را هم کاهش دهد.
در عیــن حــال ،انتظار بیشــتری از هیــات مدیرههای فعلی ســازمانهای
نظــام مهندســی داریم و آن اینکــه باید در ایجــاد فضــای انتخاباتی در همه
اســتانها بهصورت فعال تر حضور داشــته باشــند .بعضاً در این دوره شاهد
آن هســتیم کــه اقلیتی از هیــات مدیره برخی ســازمانهای نظام مهندســی
اســتانها بهواســطه اتفاقات اخیری که صورت گرفتــه و تایید صالحیت خود
را قطعی نمیدانند ،بهدنبال آن هســتند که به نحوی در زمینه ایجاد فضای
پرشور انتخابات ،کم کاری و یا حتی سنگ اندازی کنند؛ هر چند عملکرد این
تعــداد معدود دور از چشــم نبوده و نخواهد بــود و به وقت مقتضی ،برخورد
الزم بــا این گونه افراد صورت خواهد گرفت .لیکن ،آن چه مهم اســت توجه
بــه شــان و جایگاه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان بزرگترین
جامعه حرفه ای در کشور است که باید تک تک اعضا در ارتقای آن بهدور از
حب و بغض و لحاظ منافع شخصی و گروهی ،کوشا باشند.

در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان ابراز شد؛

ویژه
ا
ن
ت
خا
بات

توصیه رئیس سابق نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی درباره «تعارض منافع»

مهمتریــن رویــداد پیــش روی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان ،برگــزاری انتخابــات نهمیــن دوره هیــات مدیــره
ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان سراســر کشــور اســت.
از ســوی دیگر ،بــا توجه به اینکــه ابالغ بخشــنامه اخیر «تعارض
منافــع» توســط وزارت راه و شهرســازی مصــادف بــا انتخابــات
گردیــده ،ایــن اقــدام منجر به ایجــاد چالــش بــرای کاندیداهای
انتخاباتی به ویژه اعضای فعلی دوره هشتم شده است.
در همیــن حــال ،مهنــدس فــرج اهلل رجبــی ،رئیــس ســابق
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در گفتگــو با پایــگاه اطالع
رســانی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور گفت :گمان
نمیکنم که اساســا در موضــوع «تعارض منافع» اختالف نظری
بیــن هیــچ کس در حــوزه مهندســی و حتــی در حوزههــای دیگر
باشد.
وی توضیــح داد :همــه ایــن اصــل را پذیرفتند ،کســانی که در
حــوزه مســئولیتی هســتند ،قطعا نبایــد تعارض منافعی داشــته
باشــند ،چراکــه موقعیــت آنــان بــا وظایــف دیگــری کــه دارند یا
مسئولیتهای دیگری که دارند ،نباید در تعارض باشد.
رئیس سابق ســازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه
موضــوع تعارض منافع در عرصه ملی در همه ســطوح در همه
مشاغل و موقعیتها از جمله حرفه مهندسی حتما مورد توجه
است ،خاطرنشان کرد :فکر نمیکنم کسی در اصل ماجرا ایرادی
داشــته باشــد؛ منتها بزرگترین و حســاسترین نکته این است که
مصداق و معیار چنین مطلبی چیست؟
مهندس رجبی گفت :بنده به شــدت اصرار دارم به همکاران
مهندســم یادآوری کنم کــه در این موضوع هم بایــد حتما ما به
قانون ،آئین نامههای مصــوب و مجموعه مقررات فعلی پایبند

مهندسغرضی:
«تعارض منافع» نه موضوعی
اصلی بلکه فرعی است

رئیس اسبق ســازمان نظام مهندسی ساختمان
تاکیــد کــرد« :تعــارض منافــع» نه موضــوع اصلی،
بلکه موضوعی فرعی است.
مهندس ســید محمد غرضی در گفتگو با پایگاه
اطالع رســانی ســازمان نظام مهندســی ساختمان
کشــور «تعــارض منافــع» را نــه موضــوع اصلــی
بلکــه موضوعی فرعــی خواند و گفــت :تعارض در
تشــکیالت فنــی مربــوط به عمــق داشــتن امکانات
است؛ برای اینکه رضایت صاحب ملک را بهدست
بیاورید.
وی اظهارداشــت :اگــر هرکســی بتوانــد خدمات
بهتــری ارائــه کنــد ،او تــاج ســر مــردم هســت ولــی
موضــوع «تعارض منافع» دیگــر موضوعی ،فرعی
است.
مهنــدس غرضی در ادامه درباره گفتههای خود
توضیــح بیشــتری داد و گفت :بایــد در فن به عمق
فــن نــگاه کرد نه بــه فرعیات فن .برهمین اســاس،
اگر کســی بتواند رضایت  ۱۰۰ســاله صاحب ملک را
بهدست آورد ،او جایش در بهشت است.

باشــیم ،ضمن اینکه مبنــای ورود ما به موضــوع تعارض منافع
بایــد اینها باشــد ،چون هرگونــه ورودشــخصی و امثالهم به این
موضوع باعث میشــود ما به عرصههایی وارد شــویم که ممکن
اســت که خدای ناکــرده نتیجه آن ،از آنچه که ابتــدا توقع داریم،
منفیتر باشد.
وی تاکید کرد :باید جامعه مهندســی اصــرار کند ،آنچه که در
حــوزه تعــارض منافع صــورت میگیــرد ،مانند همــه بحثهای
دیگــر بایــد با اتکا بــه قانــون ،آئین نامههــای اجرایــی و مقررات
موضوعــه باشــد تــا از ورود بــه عرصههــای شــخصی و ســایق
شخصی جلوگیری شود.
رئیس ســابق ســازمان نظام مهندسی ســاختمان یادآور شد:
اصال چالش ما با وزیر اســبق راه و شهرســازی بــر این بود که چرا
ایشــان در حــوزه نظام مهندســی ســاختمان نگاه شــخصی دارد
در حالــی کــه قانــون و آئین نامــه اجرایی ،تکلیف همه را روشــن
کرده اســت ،بنابراین بنده اصرارم بر این اســت که حتما کسی با
موضوع تعارض منافع و برخورد قانونی با این موضوع مشــکلی
نــدارد و قبــول دارد ،اما مبنا و مصادیــق آن باید بر مبنای قانون،

آئین نامههای اجرایی و مقررات موضوعه باشد.
وی تصریح کرد :باید خیلی پرهیز کنیم از اقداماتی که ممکن
اســت این اقدامات ،حتی حصول به موضوع برخورد با تعارض
منافع را به تعویق بیندازد.
مهنــدس رجبی متذکر شــد :این مطلــب را بنده به دوســتان
عزیــزی که در وزارت راه وشهرســازی هســتند ،میگویم که اگر ما
از این چهارچوبها و مقرراتها خارج شــویم و به نگاه شــخصی
برسیم ،حتی ممکن اســت موضوع برخورد با تعارض منافع به
تعویق بیفتد.
در ادامه از رئیس ســابق ســازمان نظام مهندســی ساختمان
ســئوال شــد نظــر بــه اعــام مقامــات مســئول در وزارت راه و
شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ،آیا
این اقدام مهم که ســابقه و تجربه آن برای ســازمان و اعضایش
وجــود نــدارد ،با اســتقبال اعضــا مواجه خواهد شــد؟ کــه وی در
پاســخ گفت :در هــر صورت با هر شــیوه و نحــوه رای گیری ،بنده
فکر میکنم که مبنا را اول صحت برگزاری انتخابات و دوم ایجاد
اطمینان و آرامش در جامعه مهندسی باید قرار دهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تصمیــم گیری دربــاره نحــوه برگزاری
انتخابــات نمیتوانــد بــی ارتبــاط بــا آمادگیهــای وزارت راه
وشهرســازی در ایــن بــاره و تامیــن زیــر ســاختهای آن باشــد،
اظهارداشــت :اگــر در ایــن باره زیر ســاختها و امکانــات آماده و
شــرایط مهیا است ،مشــکلی در ماجرا دیده نمیشود .به عبارت
دیگر ،در این شــرایط ما هم فکر میکنیم این کار میتواند انجام
شــود ،ولی اگر زیر ســاختها آماده نیســت ،خوب عقال باید صبر
کنیم تا این مطلب اتفاق بیفتد و مبنای جزئی نمیتواند داشــته
باشد.

گفتگو با فیروزی پوربادی ،عضو کمیسیون عمران مجلس ؛

لزوم تصمیم واحد مجلس
برای اجرای «تعارض منافع» در تمامی صنفها

نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس و
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای
اســامی خواســتار ورود پارلمــان بــرای
اتخــاذ تصمیمــی واحــد دربــاره اجــرای
«تعارض منافع» در تمامی صنفها شد.
رحمــت الــه فیــروزی پــور بــادی در
گفتگــو بــا پایــگاه اطالع رســانی ســازمان
نظام مهندســی ساختمان کشــور با اشاره
بــه در پیش بــودن انتخابات هیات مدیره
ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان
در سراســر کشــور ،ابراز امیــدواری کرد که
همه مهندســین کشــور در این انتخابات،
مشارکت خوب و فعالی داشته باشند.
وی ،چندین نکته را پیرامون بخشنامه
اخیــر وزارت راه و شهرســازی دربــاره
موضــوع «تعــارض منافع» متذکر شــد و
افزود :این دستورالعملی که اخیرا توسط
وزیــر وقــت راه و شهرســازی ابالغ شــده،
همواره مورد بحث بوده است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس
اظهارداشت :دســتور اقاي وزير درصورت
انطبــاق بــا قانــون و پــس از بررســی در
شوراي انتظامی قابل اجرا خواهد بود.
وی در عیــن حــال بــا بیان اینکــه امروز
مــا موضــوع تعــارض منافــع را در همــه
صنفها داریم ،تصریح کرد :اگر قرار است
این اتفاق بیفتد و این محدودیتها ایجاد
شود ،باید در همه صنوف انجام شود.
فیــروزی پــور بــادی در ادامه خواســتار
ورود مجلــس شــورای اســامی بــرای
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اتخــاذ تصمیمــی واحــد دربــاره اجــرای
«تعارض منافع» در تمامی صنفها شد
و خاطرنشــان کرد :نیاز اســت که پارلمان
با اســتفاده از نظرات همــه بخشها ،یک
تصمیم واحدی در این باره بگیرد و همه
مجموعههایــی کــه نظــام صنفــی دارند،
مشمول این مصوبه شوند.
وی گفــت :موضوع «تعــارض منافع»
کــه قــرار اســت در نظــام مهندســی اجــرا
شــود ،بایــد بــه همــه صنفهــا از جملــه
انجمن نظام پزشکی سرایت کند ،ضمن
اینکه الزم اســت در ابتــدا مراحل قانونی
را طــی کند و مراجع ذیربــط قانونی آن را
بپذیرند .عضو کمیسیون عمران مجلس
دربــاره چگونگــی نظــارت پارلمــان بــر
انتخابات نظام مهندســی اظهارداشــت:
نظــارت به این شــکل خواهد بــود که هم
شــامل نظارت عام ،هم شامل ثبت نام و
هم شامل اجرای انتخابات میشود.
فیــروزی پــور بــادی تاکیــد کــرد :بایــد

بــرای صالحیت کســانی که قرار اســت در
هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی
ســاختمان سراســر کشــور عضــو شــوند،
حداقل مراجــع قانونی نظــر دهند تا این
اشــخاص سوء ســابقه ای نداشــته باشند.
وی ادامــه داد :انشــااهلل بعــد از طــی این
مراحل ،آدمهایی شایســته مطرح شــوند
تــا بتوانند به صــورت قانونــی ،متعهدانه
وظایفشان را انجام دهند.
از عضو کمیســیون عمــران مجلس در
پایان ســئوال شــد که آیا اصالحیــه قانون
نظام مهندســی ســاختمان در دستور کار
قــرار دارد؟ خاطرنشــان کرد :اگر ســازمان
نظام مهندسی ســاختمان طرح و برنامه
ای در ایــن بــاره دارد ،بــه ایــن کمیســیون
ارائــه کنــد تــا بــرای بررســیهای بیشــتر
در دســتور کار قــرار گیــرد .البتــه مجلــس
ضرورتــی دربــاره اصــاح قانــون نظــام
مهندسی ســاختمان احساس کند ،قطعا
این کار را خواهد کرد.
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در دیدار دو تن از نمایندگان مجلس
با مهندس خرم تاکید شد؛


آمادگی
اعالم
برای هرگونه همکاری
و گسترش روابط
بین نظام مهندسی
و مجلس
دو تن از نمایندگان مجلس در دیدار با ریاست سازمان نظام
مهندســی ســاختمان کشــور ،برای هرگونــه همکاری و گســترش
روابط بین نظام مهندسی و پارلمان اعالم آمادگی کردند.
دكتر غالمرضا مرحبا ،نماينده دوره يازدهم شهرستان آستارا
اســتان گيالن در مجلس ،سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس
و عضو شــوراى عالى اقتصاد و همچنیــن مهندس جبار كوچكى
نژاد ،نماينده  ٤دوره شهرســتانهاى رشت و خمام استان گيالن
در مجلــس ،عضــو هيــات رييســه كميســيون برنامــه و بودجــه و
عضو كميســيون تلفيق بودجه مجلس با مهندس خرم ،ریاست
ســازمان نظام مهندســى ساختمان كشــور دیدار و درباره مسایل
مختلف بحث و گفتگو کردند.

در ايــن ديــدار آنــان از عملكــرد مثبــت ايــن دوره از رياســت
ســازمان نظام مهندسى ساختمان كشور به عنوان اتفاقى مثبت
براى تمام مهندسان كشور ياد كردند.
ایــن دو نماینــده مجلــس همچنیــن رئیــس ســازمان را جزو
مديــران نمونــه و پيشكســوتى بــا تجربــه در حــوزه عمــران و
معمــارى و شهرســازى و حمــل و نقــل خواندند و گفتنــد :دوران
وزارت ايشــان در راه و ترابــرى كشــور واقعــا اتفاقــات زيربنايــى
قابــل توجهــی در كشــور رخ داد كــه هیــچ گاه از یادهــا نخواهــد
رفت.
در همیــن حــال ،از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در این جلســه
موضوع انتخابات بود .آنان خاطرنشان کردند انشااهلل انتخابات

زمینه برای سوء استفاده افراد مختلف در الیههای پنهانتر فراهم میشود؛
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هشدار نسبت به عواقب عدم تعریف درست
مصادیق تخلف و تعارض منافع بدون کارشناسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد :در
صــورت عــدم تعریــف درســت مصادیــق
تخلــف و تعــارض منافع بدون کارشناســی،
نه تنها تعارض منافع حذف نمیشود بلکه
زمینه برای ســوء اســتفاده افــراد مختلف در
الیههای پنهانتر فراهم میشود.
دکتــر مهــران کوهــی کمالــی در گفتگــو
بــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان نظــام
مهندســی ساختمان کشــور با اشاره به اینکه
هماکنون در سراســر دنیا
در خصــوص تعــارض
منافــع قوانیــن ســنگین
وضع شــده است ،گفت:
اصــوالً تعــارض منافــع
بهرهبــرداری غیرقانونی
از هرگونــه جایگاهــی
اســت کــه یــک شــخص
بهدست میآورد که این
منافــع شــامل آشــنایان
و دوســتان شــخص هــم
میشود که مفصل است.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمانهای نظــام
مهندسی به عنوان بزرگترین نهاد خصوصی
کشور متشــکل از باهوشترین افراد جامعه
هســتند ،اظهارداشــت :شــکی نیســت در
صــورت وضــع قوانیــن یــک صفحــهای بــه
عنوان تعــارض منافع در جهت حذف کلیه
دست اندرکاران اعم از پاکدست و متخلف،
زیان جبرانناپذیری به این ســازمان خواهد
دید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد :در
صــورت عــدم تعریــف درســت مصادیــق
تخلــف و تعــارض منافع بدون کارشناســی،
نــه تنهــا تعــارض منافــع حــذف نمیشــود
بلکه زمینه برای سوء استفاده افراد مختلف

در الیههــای پنهانتــر فراهــم میشــود .بــه
گفته وی ،شــاید تنها ســازمانی که در سالیان
مختلف به جهت سیاســی یا  ...مورد تاخت
و تاز وزارت خانهها قرار گرفته ،تنها ســازمان
نظام مهندسی اســت ،ضمن اینکه یادمان
باشد فرهنگ و تمدن هر سرزمینی به دست
مهندســین آن رقــم خورده اســت .برهمین
اســاس ،تخریــب چنیــن ســازمانهایی ،کار
سختی نیست اما تشکیل آن در حال حاضر
با این عظمت غیرممکن است.
کوهی کمالی در عین
حــال خاطرنشــان کــرد:
تشــکلهای حرفهای که
دارای گــردش مالــی باال
هســتند ،درگیــر تعارض
منافــع هســتند و افــراد
زیــادی در تــاش بــرای
کســب موقعیــت جهت
منافع شــخصی خواهند
بــود .بــه گفتــه وی،
درصــورت نظارت دقیق
چه در زمان مســئولیت و بعــد از آن و وضع
قوانین بســیار ســختگیرانه که معموالً منجر
به محرومیــت دائم فعالیتهــای حرفهای
میشود ،میتوان تا حدودی جلوی تعارض
منافع گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در پایــان
دربــاره برگــزاری انتخابات نظام مهندســی
بــه صــورت الکترونیکــی اظهارداشــت :اگــر
مــواردی نظیــر بازشــماری یــا عدم نفــوذ به
ســامانه ،قطعی مکــرر و همچنیــن ترافیک
بــاال در رونــد برگــزاری خلــل ایجــاد نکنــد،
میتواند جزو حرکتهای ماندگار در مجامع
و انتخابــات ســازمانهای نظام مهندســی و
کلیه تشــکلهای حرفه ای اســتقبال اعضا را
بیشتر کند.

نظام مهندسى ساختمان كه به زودى در كل كشور برگزار خواهد
شــد ،انتخابــات ســالم و مــورد قبولى خواهــد بــود .و قطعا برگ
برنــده اى ديگر از عملكرد مثبت ايــن دوران را تكميل تر خواهد
كرد.
ایــن دو نماینــده مجلــس در ادامه جلســه به منظــور هرگونه
همكارى و گسترش روابط بین مجلس و سازمان نظام مهندسى
ساختمان كشور اعالم آمادگی کردند.
مهنــدس جبــار كوچكى نــژاد و دكتــر مرحبا همچنیــن نتیجه
گســترش همکاریهــای مشــترک در روابــط بین نظام مهندســی
و مجلــس را باعــث کاهــش دخالتهــای دولت در تشــکلهای
مهمی چون نظام مهندسی دانستند.

گفتگو با دکتر شریعتی ،عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس؛

انتقاد از تعیین شرط برای حضور افراد
در تشکلهای کامال خصوصی
عضو هیات رئیســه کمیسیون عمران
مجلــس گفــت :بعضــی از مجموعههــا
مثــل نظــام مهندســی ،مجموعههایــی
مردمی هســتند و اگر ما بخواهیم شرطی
بــرای حضــور آنهــا در تشــکلها قائــل
شویم ،خیلی پسندیده نیست.
دکتــر غالمرضــا شــریعتی در گفتگــو
بــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان نظام
مهندسی ساختمان با اشاره به بخشنامه
« تعــارض منافــع» وزیــر وقــت راه و
شهرســازی که با حکم
دیــوان عدالــت اداری،
موقتــا تعلیــق شــد،
گفــت :دو نکتــه در این
خصــوص مــورد توجه
است.
وی افــزود :نکتــه
اول ،آنچــه کــه مدنظر
ایــن بخشــنامه و روح
حاکم بر آن بود ،اینکه
کسانی که امروز برگزار
کننده انتخابات نظام مهندســی هستند،
به وســیله قوت و قدرت موجود بر نتیجه
آراء اثر نگذارند.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون
عمــران مجلس خاطرنشــان کــرد :نکته
دوم  -بــه عنــوان نظر شــخصی و نه نظر
کل همــکاران در کمیســیون عمــران -
معتقــدم بعضــی از مجموعههــا مثــل
نظام مهندســی ،مجموعههایی مردمی
هســتند و اگــر مــا بخواهیم شــرطی برای
حضــور آنهــا در تشــکلها قائــل شــویم،
خیلــی پســندیده نیســت ،زیــرا اینهــا
مجموعــه دولتی نیســتند بلکه مجموعه
کامال خصوصی هستند که همه هزینهها
و اداره سازمانهایشان با خودشان است،
ولی به هر حــال مجلس و قانونگذار یک

مقرراتی هم بر اینها حاکم کرده است.
وی نتیجــه گیــری کــرد :مــا اجــازه
دهیم کســانی که انگیــزه خدمت دارند و
شایستگیهایشــان مورد لحاظ نهادهای
نظارتــی قرار گرفته اســت ،اینها بتوانند
همچنــان خدمتشــان را بــرای مــردم
داشــته باشند و ما از توانایی آنان محروم
نشویم.
به گفته شــریعتی ،اگر این دو نکته که
عــرض کردم ،قابل توجه واقع میشــود،
خیلی بهتر میشد و ما
میتوانستیم از حضور
پیشسکسوتان و کسانی
که با تجربه هستند ،در
مسیر ادامه به خدمت
بــه مــردم اســتفاده
میکردیم.
وی بــا بیــان اینکــه
مـجمــــوعـــــه نـــظـــام
مهندســی مربــوط بــه
همــه مهندســین عزیز
کشــور ماســت ،اظهارداشــت :به هرحال
وقتــی یــک مجموعــه خــودش دارایــی،
ملکیــت و در مجموعــه مــال خــودش
باشــد ،بایــد جامعــه مهندســی ایــن
مجموعه را به خوبی حفظ کند.
دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان
مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از
عرصههایــی کــه میشــود به حفــظ قوام
این مجموعه کمک کرد ،زمانی است که
امر مشــارکت و انتخابات پیــش میآید،
تاکید کرد :هرچه حضور مهندسین عزیز
در انتخابــات هیات مدیره ســازمانهای
نظــام مهندســی ســاختمان در سراســر
کشــور باشــکوه تر و پرشــورتر باشد ،یقین
بدانید کارکردهایی این سازمانها نیز در
آینده به نفع جامعه بیشتر خواهد شد.
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در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان شد؛

پیام رئیس کمیسیون عمران مجلس به انتخابات نظام مهندسی
شرط مجلس برای وزیر امور خارجه درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی

رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه سرنوشــت جامعه مهندســین براســاس انتخابات به
عدهای ســپرده خواهد شود ،گفت :هرچه حضور مهندسان
در ایــن انتخابــات پــر رنگتر باشــد ،حتما ترکیــب مقتدر و
قــوی شــکل خواهد گرفت .دکتر رضایــی کوچی در گفتگو با
پایگاه اطالع رســانی ســازمان نظام مهندسی ساختمان در
آســتانه برگزاری انتخابات هیات مدیره ســازمانهای نظام
مهندســی ســاختمان ،گفت :سرنوشــت جامعه مهندسین
و سرنوشــت قســمت عمــدهای از عمران کشــور میخواهد
براســاس انتخابات به عدهای ســپرده شــود و طبیعی است
هرچــه حضــور مهندســان پــر رنگتر باشــد ،حتمــا ترکیب
مقتدر و قوی شکل خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :انتظار داریم که مهندسین عزیز در این
رویداد مهم در عمران کشور نقش داشته باشند.
رضایــی کوچی بــا اعالم اینکه مجلس شــورای اســامی
در آســتانه اصالح قانون نظام مهندســی است ،خاطرنشان
کرد :نگاه پارلمان این اســت که اختیارات بیشــتری به نظام
مهندســی ســاختمان بدهد ،چراکــه نظام مهندســی امروز
بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی در فشار است.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان اینکــه بــه
دنبال اســتقالل بیشــتر نظام مهندسی ســاختمان هستیم،
اظهارداشــت :همچنین به دنبال اختیارات بیشــتر به نظام
مهندســی ساختمان هستیم تا شاهد کیفیت بهتر ساخت و
سازها در کشور باشیم.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه جامعه مهندســین ما امــروز مایه

مباهات و فخر کشــور هســتند ،یادآور شــد :بازدیــدی از آزاد
راه تهــران به شــمال داشــتم که انصافــاً باید به مهندســین
عزیزمان ،فخر و افتخار کنیم.
رضایــی کوچــی تاکیــد کــرد :بــا حضور وزیــر جدیــد راه و
شهرســازی ،یکی از شروطی که با ایشــان گذاشتیم ،این بود
کــه وزیــر امور خارجــه زمینههای صــادرات خدمــات فنی و
مهندســی را فراهم کند ،چراکه معتقدیــم این اقدام عالوه
بر اینکه میتواند برای کشور ارز آوری داشته باشد ،بلکه هنر
و توانمندی مهندســان ایرانی نیز در کشــورهای همسایه به
نمایش گذاشته میشود.
رئیس کمیســیون عمــران مجلس با اشــاره بــه اینکه در
تالش هســتیم بســترهای حضور شــرکتها و مشــاورین در

کشــورهای همســایه را فراهم کنیم ،گفت :این موضوع را از
آقــای امیر عبدالهیــان ،وزیر جدید امور خارجه درخواســت
کردیم و انشــاء اهلل جلســاتی هم در آینده خواهیم داشــت،
ضمــن اینکــه حتمــا در ترکیــب کارگروهــی کــه مشــخص
میکنیم ،از جامعه نظام مهندسی هم دعوت خواهیم کرد
و در خدمتشان خواهیم بود.
وی در ادامه درباره وعده محوری دولت ســیزدهم برای
«تولید یک میلیون مسکن در سال» ،گفت :با توجه به اینکه
قرار اســت در مدت چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی
در کشــور ســاخته شــود ،یکی از مولفههای مهم اجرای این
قانون ،بحث نیروی انسانی است.
رضایی کوچی اظهارداشــت :بیش از  ۵۰۰هزار مهندس
ساختمان در سراسر کشــور داریم که اینها میتوانند نقش
مهمی در تولید مسکن در کشور داشته باشند.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس معتقــد اســت
کــه ظرفیــت کشــور بیشــتر از تولیــد یــک میلیــون مســکن
در ســال اســت ،چراکــه فقــط مهندســان عزیــز بــه راحتــی
میتواننــد بیــش از یک میلیون واحد در ســال بســازند .وی
خواســتار همراهــی و کمــک جامعه مهندســی بــرای تولید
یــک میلیــون مســکن در ســال کــه زمینــهای بــرای تحــرک
اقتصــادی بیشــتر کشــور اســت ،شــد و ابــراز امیــدواری کرد
کــه بــا ســاخت ســاختمانهایی بــا کیفیــت بــاال ،جانمایــی
مناســب و همچنیــن اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در
ســاختمان ســازی ،شــاهد حرکتهــای جدیــدی در حــوزه
ساختمان باشیم.

گفتگوبامهندسعلیپور،عضوکمیسیونعمرانمجلس؛صدوربخشنامهدرآستانهانتخاباتنظاممهندسیصورتخوبینداشت

مهندسین کشور پرشور در انتخابات شرکت کنند

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه
مهندســین کشــور پرشــور در انتخابات شــرکت کنند ،گفت:
صــدور بخشــنامه در آســتانه انتخابــات هیــات مدیــره
ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان در سراســر کشــور
صورت خوبی نداشت.
مهنــدس کمــال علیپــور خنکــدارى در گفتگــو بــا پایگاه
خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :نظام
برای اینکه بتواند نگاه و مهندســی درســت به ساخت و ساز
و پروژههای کشــور داشته باشــد ،به طبع برون سپاری کرده
اســت که بتواند از همه اســتعدادها و توانمندی مهندسین
کشور استفاده شود.
نماینــده مــردم مازنــدران در مجلــس افــزود :نظــام
مهندســی ســاختمان ،یــک ســازمان مــردم نهاد اســت که
به کمک ســاخت و ســاز کشور آمده و توانســته است پروسه
مهندسی را در کشور نظاممند کند.
عضو کمیســیون عمران مجلس عنوان کرد :خدا را شکر
میکنیــم کــه نظــام مهندســی ســاختمان در کشــور اثــرات
خوب و مفیدی داشــته اســت و امروز میبینیم که ســاخت
و سازهای فنی و مهندسی با نظارت مهندسان کشور انجام
میشود.
علیپــور بــا بیان اینکه ایــران در گســلهای مختلف زلزله
قــرار دارد و نیازمند این اســت کــه نظارت درســت و بهتر و
همچنین کنترل دقیقی بر روی ساخت و سازها به خصوص
در پروژههــای عمرانــی داشــته باشــیم ،اظهارداشــت :نگاه
مــا ایــن اســت که بــه بافتهــای فرســوده که ممکن اســت
خســارت وارد شــود ،باید توجه ویژه شــود ،ضمن اینکه این
کار باید توســط مهندســین نظام مهندســی ســاختمان و با
نظارت دقیق و کمک به شــهرداریها و ســاخت و سازهای
شخصی و انبوه ساز مثل دولت که ساخت و ساز دارد انجام
میدهد ،شــود تا یک ساختمان در خور شان مردم عزیز ما

داشــته باشــیم .البته این کار چندین ساله است که در کشور
دارد انجام میشود و اثرات خوبی هم داشته است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در حرفه مهندســی معموال گفته
میشــود که کار را باید به کاردان سپرد ،خاطر نشان کرد :به
همیــن خاطر ،مــردم هم میدانند کــه کار را باید به کاردان
بسپارند .برهمین اســاس ،در این مسیر هرچه تجربه افراد
بیشتر باشد ،بهتر است و نباید ما بیایم و با بخشنامههایی،
اینها را محدود و نتوانیم از افراد با تجربه استفاده کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فکر میکنم
کــه صــدور بخشــنامه در آســتانه انتخابــات صــورت خوبی
نداشــت ،تصریح کــرد :خــودم موافق این موضوع نیســتم
کــه در آســتانه انتخابــات هیات مدیــره ســازمانهای نظام
مهندســی ساختمان در سراسر کشــور ،بخشنامهای صادر و
برای حضور افراد باتجربه محدودیت ایجاد شــود .در عین
حال ،دســتگاههای نظارتی چون وزارت راه و شهرسازی در
ادامه مســیر میتوانند کنترل داشته باشــند و خدای ناکرده
اگــر تخلفــی انجــام شــد ،در کمیتههای مشــخص شــده در

قانون ،میشود تخلفات را بررسی کرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه انتخابــات بایــد بــه موقــع برگزار
شــود ،ابراز امیــدواری کرد ،در این انتخابــات افراد با تجربه
انتخاب شــوند و نظام مهندسی ساختمان مسیر خودش را
طی کند.
علیپــور در ادامــه از مهندســین کشــور تقاضــا کــرد کــه
انشااهلل پرشور در انتخابات شرکت کنند .البته ما در کشوری
زندگــی میکنیم که دموکراســی اســامی حاکم اســت و در
موضوعــات مختلــف کشــور با رای مــردم انتخابــات برگزار
میشــود .برهمین اســاس ،حق مسلم یک رشــته حرفهای
و مهندســی ایجــاب میکند که مهندســان مــا در انتخابات
پررنگتر ورود کنند.
وی تاکید کرد :به هر ترتیب مهندســان عزیز ما با دانشی
و شــناختی کــه دارنــد ،شناســایی خوبــی را انجــام دهنــد،
چون اگر قرار اســت در کشــور شایسته ســاالری حاکم باشد،
خودمــان باید شایســته گزینش کنیــم .شایســته گزینی هم
بــه تنهایی کافی نیســت ،بلکه آن شایســتههایی که گزینش
کردیــم ،شایســته بگماریــم ،یعنــی برویــم و رای بدهیــم.
در واقــع ،عــاوه بــر اینکه باید شایســته گزینش کنیــم ،باید
شایســته بگماریــم ،یعنی باری به هر جهت نشــود و بگویم
حاال اینها خوب هستند ،نرویم تبلیغ کنیم و رای بدهیم.
عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره بــه اینکه افراد
شایســته ای کــه در طــول ســه ســال مســئولیت میگیرنــد،
بایــد شایســته مــورد حمایــت قــرار گیرنــد ،در عیــن حــال
اظهارداشــت :در کارها نظر دهیم و نظر بخواهیم تا مســیر
درســت و با کیفیت در نظام مهندســی ســاختمان انتخاب
شود،
به گفته وی ،وقتی شایســته بگماریم و شایســته حمایت
کنیــم ،آن وقت شایســته خروجی به وجود میآیــد و با این
روند ،نیروهای جوان میتوانند بیایند و مسئولیت بگیرند.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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گفتگو با مهندس زحمتکش ،رئیس نظا م مهندسی یزد ؛

تبعات حذف بدنه باتجربه از نظاممهندسی ساختمان
بهزودی باید منتظر ساختوسازهای بیکیفیت باشید

رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان یزد تاکید کرد :تبعات
حــذف بدنــه باتجربــه از نظاممهندســی ســاختمان بــهزودی در قالــب
ساختوسازهای بیکیفیت نمایان خواهد شد.
مهنــدس علی اصغــر زحمتکــش در گفتگو بــا پایگاه اطالع رســانی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به برداشت وزیر محترم
راه و شهرســازی نســبت به متن قانون تعارض منافع ،گفت :با توجه به
موارد مطرح شده در متن قانون ،این برداشت صحیح به نظر نمیرسد.
وی با اشاره به قانون تعارض منافع گفت :از قانون این موضوع برنمیآید
که فردی که عضو هیات مدیره است ،نمیتواند فعالیت حرفهای انجام
دهد .وی درباره مفاد نظامنامه انتخابات در خصوص الزامات عضویت
در هیئتمدیره اظهارداشت :براساس این نظامنامه ،فردی که تمایل به
شرکت در انتخابات هیاتمدیره دارد ،باید دارای توانایی فنی و فعالیت
حرفهای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک را داشته باشند.
مهندس زحمتکش خاطرنشــان کرد :با برداشتی که وزیر محترم راه
و شهرســازی داشتهاند ،عمالً امکان شرکت در انتخابات برای هیچکدام
از اعضــای هیئتمدیره مقدور نیســت و یکی از شــرایط حضور در هیات
مدیره برای آنها سلب میشود.

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یزد تصریح کرد:
از طرفــی عضــو هیات مدیــره که نتواند فعالیت حرفهای داشــته باشــد،
عمالً نمیتواند برنامهریزی صحیح در خصوص فعالیتهای حرفهای
اعضای سازمان داشته باشد.
وی همچنیــن گفــت :کنــار گذاشــتن اعضــای کنونــی هیاتمدیــره
ســازمانهای نظاممهندســی ســاختمان اســتانها از انتخابــات

نظاممهندســی ،موجــب حــذف بدنــه باتجربــه و حرفــهای درزمینــ ٔه
تصمیمگیری و تصمیم ســازی حوزه ســاختمان شــده و تبعات آن را در
ســالهای نهچنــدان دور در قالــب ساختوســازهای بیکیفیــت نمایان
خواهد شد.
ëëتبعاتاحتمالیبرگزاریانتخاباتالکترونیک
مهنــدس زحمتکــش در ادامــه بــا اشــاره به وجــود تجربــه انتخابات
الکترونیک در ســالهای گذشته ،اظهارداشــت :در انتخابات الکترونیک
دوره هشــتم هیــات مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ،پرینت
برگههای رای نیز در صندوق انداخته میشد تا در صورتی بروز اختالفات
و اعتراضات احتمالی ،قابل شمارش و صحت سنجی باشد.
وی بــا ابــراز نگرانــی نســبت به مشــکالت برگــزاری انتخابــات تماما
الکترونیکــی ،گفــت :قطعیهــای احتمالــی میتوانــد موجــب کاهــش
مشــارکت و نبــود امــکان رای دادن برای برخی مهندســین شــود .رئیس
ســازمان نظام مهندســی ساختمان استان یزد با اشــاره به احتمال وقوع
حملههای سایبری ،گفت :این حملهها میتواند موجب مخدوش شدن
آرا شــود و بــا توجه به نبــود برگههای فیزیکی رای امکان صحت ســنجی
وبررسی دقیق اعتراضات وشکایات احتمالی وجود ندارد.

یادداشتی از مهندس محمدرضا خسروی ،رئیس نظام مهندسی سمنان ؛

تعارض منافع؛ فرصت یا تهدید برای کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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مهندس محمدرضا خســروی ،رئیس سازمان نظام مهندسی
ســاختمان اســتان ســمنان یادداشــتی با عنوان «تعــارض منافع؛
فرصــت یا تهدید برای کاندیداهای نهمیــن دوره انتخابات هیئت
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها» نوشته است.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
چندی اســت که پس از گذشــت یــک دوره چهارســاله از اولین
بخشــنامه یــا دســتورالعمل وزارتی با موضــوع عدم قبــول منافع
متعــارض در ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان اســتانها
میگــذرد بــه گونهای که همــواره تفســیرهای متعــدد از آن در بدو
انتخابات دوره هشــتم و هم اکنون در آســتانه انتخابات دوره نهم
هیئت مدیره نظام مهندسی استانها چالشهایی را برای اعضای
ســازمان اســتانها بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل صنفــی حرفهای
رقم زده اســت .البته ایــن اقدام ,اعضــاء را در دو جهت کاندیدایی
عضویــت هیئت مدیره و حضور پای صنــدوق رأی بی انگیزه کرده
است که این امر عالوه بر عواقب سوء آن برای تحقق اهداف قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،تضعیف جایگاه مهندسان در
جامعه هدف (ذینفعان و بهره برداران ساختمان) را نیز به همراه
خواهد داشت.
عــدم قبول منافع متعارض نه تنها در کشــور مــا بلکه در تمام
کشــورها ،مطرح و برای تمامی صنوف کارگری و کارفرمائی و حتی
دســتگاههای اجرائــی دولتــی و غیردولتــی بــا مصادیق مشــخص
تعریف شــده و الزم الرعایه اســت و هر شــخص که دارای تعهد و
وجدان کاری و حرفهای باشــد ،به آن اعتقاد داشــته و خود را ملزم
بــه رعایــت آن مینمایــد و عمالً با اخــذ یا عدم اخــذ تعهد مبنی
بــر رعایــت آن هرگز از عهده شــخص (حقیقی یا حقوقی) ســاقط
نخواهــد شــد و متضــرر میتوانــد مدعــی آن شــود و ،امــا موضوع
تعارض منافع در ارکان ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان
اســتانها کــه ایــن روزها بــه بهانــه انتخابــات نهمیــن دوره هیئت
مدیره ســازمان نظام مهندســی و ســاختمان اســتانها مجــدداً از
طرف وزارت متبوع مطرح و اصطالحاً ُنقل مجلس شــده است که
براساس مطالعات ،تحقیقات و استنباط شخصی مواردی را طرح
مینمایــم و امیــدوارم مخاطبین عزیز که در ایــن رابطه اطالعاتی
دارند ،نقطه نظرات خود را اعالم کنند.
برای ارکان سازمان عدم قبول منافع متعارض در ارائه خدمات
مهندسی ،صرفاً عدم فعالیت حرفهای و عدم بهره مندی از امتیاز
پروانه اشــتغال نبوده همانگونه که فعالیت حرفهای و بهره مندی
ســایر اعضــاء ســازمان از پروانه اشــتغال ،ایشــان را از قبــول منافع
متعــارض مبــرا نمینماید؛ لذا لــزوم ارائه مصادیــق و مواردی که
اشخاص را در معرض قبول منافع متعارض قرار میدهد.
از ســویی ،قانونگذار محترم امری اســت ضروری (نه بر اساس

نظرات و اعتقادات شــخصی) که ممکن اســت با تفاســیر و تعابیر
متفــاوت تغییر کرده و اشــخاص را هم دچار زیان نمــوده و هم در
بالتکلیفــی صنفی قــرار دهد ،که خــود میتواند بــه طریقی باعث
سلب اعتبار اجتماعی و یا وهن صاحبان حرفه مهندسی شود.
در قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان قانونگذار محترم
به صورت کلی و روشن مصداق تعارض منافع را در بند «د» ماده
 ۳۲احصــاء نمــوده و به جهــت اجرائی نمــودن آن هیئت محترم
وزیــران وقــت بر اســاس اختیــار قانونی نیــز در آئین نامــه اجرائی
اصالحیــه  ۱۳۹۴موضــوع را در بنــد  ۵ماده  ۲مکرر بــه عنوان یکی
از اصــول پنجگانه اخالق حرفهای در ارائه خدمات مهندســی ذکر
و مصادیــق رفتارهــای مشــمول و نقــص ایــن اصــل مهم و ســایر
اصــول را ارجاع به نظام نامه رفتار حرفهای اخالقی در مهندســی
ســاختمان ابالغی وزارت راه و شهرســازی با کســب نظر از شــورای
مرکزی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و تشکلهای قانونی و
رسمی صنفی مرتبط به حرفه ،ارجاع داده است.
حال ســوال اینجاســت که اوالً آیــا در نظام نامه رفتــار حرفهای
اخالقــی مصوب و انتشــار یافته به تاریــخ  ۱۳۹۵/۰۵/۲۱در روزنامه
رســمی کشــور ،صــرف فعالیــت حرفــهای ارکان بــا امتیــاز پروانــه
اشــتغال به کار خود بدون توجه به ماهیت آن و احراز مصادیق به
عنوان نقض اصل «عدم قبول منافع متعارض» تلقی و مستوجب
مجــازات انتظامــی میگردد؟ ثانیاً ارائه تعهــد مبنی بر عدم قبول
منافــع متعــارض از طــرف ایشــان بیانگــر تعهد بر عــدم فعالیت
حرفــهای با امتیاز پروانه اشــتغال خویش و یا ممانعت از فعالیت
ارکان محسوب و منظور میگردد؟
در پاسخ باید گفت که اوالً در نظام نامه رفتار حرفهای اخالقی
اصل بر برائت اســت مگر آنکه موضوع به واســطه شکایت ذینفع
مبنی بر نقض اصل در شورای انتظامی رسیدگی و پس از بررسی و
در صورت احراز مصداق تخلف ،رأی مقتضی صادر گردد( .فصل
سوم نظامنامه صدرالذکر)

ثانیاً در دســتورالعمل ابالغی مقام عالــی وزارت وقت ()۱۳۹۶
معــروف بــه بخشــنامه تعــارض منافــع بــه صراحــت ،برخــی از
دســتگاههای اجرائــی و نظارتــی کــه احتمــال تکفــل همزمانــی
مســئولیت کنتــرل و تأیید ســاختمان را با ارائه خدمات مهندســی
ســاختمان برای مهنــدس به همــراه دارد ذکــر و آن را از مصادیق
قبول منافع متعارض بیان نموده است.
البتــه حذف عنــوان «آن پروژه» تصریح شــده در بند «د» ماده
 ۳۲قانون بعد از کلمه کنترل ساختمان در بخشنامه فوق از جمله
مــواردی اســت که ابهاماتــی را به دنبــال دارد و باعــث گردید تا در
طول دوره هیئت مدیره هشتم از چالشهای مهم پیش روی ارکان
سازمان باشد که تاکنون ،پاسخ کامل و جامعی از طرف هیچ یک از
مراجع ذیصالح وصول نگردیده است.
کلیــه اعضای هیئت مدیره و ســایر ارکان وفق ماهیت ســمت،
هرگــز مســئولیت بررســی یــا تائید نقشــه و امــور مربوط بــه کنترل
ســاختمان را به عهــده ندارند .ضمن اینکه وفق مفــاد بند ۶-۱-۲
نظامنامه رفتار حرفهای اخالقی ،مهندســان را از تصدی هم زمان
مسئولیت در دو مرجع که یکی بردیگری وظیفه نظارتی دارد منع
نمــوده ،ضمــن اینکــه خوداظهاری در مــواردی کــه احتمال تضاد
منافــع وجــود دارد را تأکیــد نموده اســت؛ و این درحالی اســت که
وظیفــه محوله بــه اعضای هیئت مدیــره در بند  ۵مــاده  ۱۵قانون
و مــاده  ۷۳آئیــن نامه اجرائی آن موضوع نظارت برحســن انجام
خدمات مهندسی اعضاء را تأکید دارد نه نظارت بر خود «خدمات
مهندســی» که شــخص مهندس خدمات دهنده بــه عنوان اصیل
بــوده و خود عهده دار مســئولیت آن میباشــد و هرگز مســئولیتی
متوجه اعضاء هیئت مدیره ســازمان نیســت که باعث قبول منافع
متعارض گردد.
با امعان نظر به مطالب مطروحه و روح حاکم بر قانون و آئین
نامــه اجرائی آن و حتی دســتورالعمل معــروف «تعارض منافع»
و نظامنامــه رفتار حرفهای اخالقی هرگز ارکان ســازمان از فعالیت
حرفهای حتی با امتیاز پروانه اشتغال در صورت رعایت اجتناب از
تکفــل همزمان اموری که زمینه موجبات نمایندگی یا قبول منافع
متعارض را فراهم آورد ،منع نگردیده اند بلکه به عنوان ارکان یک
سازمان حرفهای همانند سایر سازمانهای حرفهای دیگر در کشور
ملزم بــه ارائه خدمــات در چهارچوب صالحیت و ظرفیت رشــته
درکنار ســایر وظایف محوله قانون ناشی از قبول مسئولیت در رکن
مربوطه میباشــند و همانند ســایر آحاد جامعه و اعضاء ســازمان
حق استفاده از حقوق اجتماعی خود را داشته و هیچ مرجعی جز
مراجع قضائی ،شبه قضائی (شورای انتظامی) حق محروم کردن
ایشــان از فعالیت حرفهای را ندارد چرا کــه درصورت اقدام با روح
قانون اساسی کشور منافات دارد.

گفتگو با حسین زهی ،عضو کمیسیون عمران مجلس؛نسخه پیچیدن یکنواخت برای کشور مفید نیست
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مهندسان حداکثر مشارکت را در انتخابات داشته باشند

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس
با تاکید بر اینکه مهندســان حداکثر مشارکت را
در انتخابــات هیــات مدیره ســازمانهای نظام
مهندســی ســاختمان در سراســر کشــور داشــته
باشــند ،گفت :نســخه پیچیــدن یکنواخت برای
کشور مفید نیست .دکتر اسماعیل حسین زهی
در حاشــیه دیدار با ریاست سازمان در گفتگو با
پایــگاه اطالع رســانی ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان بــا بیــان اینکــه تعــارض منافــع در
ســالهای گذشــته داشــته ایــم ،گفت :یکســری
تعهداتــی بعضــی از عزیزان دادنــد و گفتند ما
کــه عضو هیــات مدیره یا رئیس ســازمان نظام
مهندسی میشویم ،به هیچ عنوان حق نظارت
و امثالهم نداشــته باشــیم ،یعنی با اذن این کار
را کردند که خوب است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس
تصریــح کــرد :البتــه در بعضــی از اســتانهای
مرزی ماهیانه یک یا دو جلسه برگزار میشود و
در مجموع حق جلســات ماهیانه  ۲۰۰الی ۳۰۰
هــزار تومان بــه هیات مدیرهها نمیرســد ،حاال
در شــهرهای بزرگ این رقم تفــاوت دارد که ما

باید این دو را از هم جدا کنیم.
نماینــده مردم زاهــدان در مجلس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه نســخه پیچیــدن
یکنواخت برای کشــور مفید نیست ،خاطرنشان
کــرد :برهمیــن اســاس ،مــا بایــد بعضــی از
اســتانها را اســتثنا ببینیــم و اســتانهایی کــه
برآورد زیــادی دارند بتواننــد در مجامع هم که
تشکیل میشود ،در مجامع نوع پرداختیهایی

کــه بــه هیــات مدیــره و شــورای ســازمان وجود
دارد ،مشخص شود.
بــه گفتــه حســین زهــی ،واقعــا در برخــی
اســتانها اصــا بــه صــرف اســتانها نیســت
بخشنامه اجرایی شــود .به همین خاطر ،اکنون
در اســتانهای مــرزی هیچ کس حاضر نیســت
بــرای انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان نظام
مهندسی ساختمان ثبت نام کند.

وی تاکیــد کــرد :این موضوع بایــد از جوانب
مختلــف در کمیســیون مختلــف مجلــس بــه
خصــوص کمیســیون عمــران مجلــس اونجــا
بررسی شــود .عضو کمیســیون عمران مجلس
در ادامــه با اشــاره بــه در پیش بــودن انتخابات
هیــات مدیــره ســازمانهای نظــام مهندســی
ساختمان در سراسر کشور ،گفت :در هر انتخابی
سرنوشت را خودمردم مشخص میکنند .وی با
بیان اینکه انتظار داریم جامعه  ۵۰۰هزار نفری
مهندســی مشــارکت حداکثــری در انتخابــات
داشــته باشــند ،اظهارداشــت :هرچقدر بتوانیم
مشــارکت بیشــتری در انتخابات داشته باشیم،
قطعــا توانمندی هیات مدیرهها هم دو چندان
خواهــد شــد ،ضمــن اینکــه در بعضــی مواقــع
میبینیم که برخی عزیزان رای نمیدهند ،ولی
در مجامع میآیند و اظهار نظر میکنند.
حســین زهــی در پایــان ابــراز امیــدواری کرد
جامعه مهندســی در روز رای گیری پای صندوق
بیاینــد و به مهندســین مورد نظر خودشــان رای
بدهند تا در آینده بتوانند خواستههای خودشان
را از این هیات مدیرها درخواست کنند.

در گفتگو با دکتر اقبال شاکری ،ناظر مجلس بر انتخابات نظام مهندسی بررسی شد؛

زمینههای برگزاری انتخابات پرشور نظام مهندسی
جامعه مهندسین باعث افتخار کشور و نظام هستند

اشــاره :پایگاه اطالع رسانی ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان کشــور به منظور برگزاری انتخابات پرشور
نظام مهندسی ،به ســراغ دکتر اقبال شاکری ،نماینده
مــردم تهــران و عضــو کمیســون عمــران مجلــس
رفتــه اســت .او که اســتاد عمــران دانشــگاه صنعتی
امیر کبیر میباشد ،از سوی کمیسیون عمران به عنوان
ناظر مجلــس بر انتخابــات نظام مهندســی انتخاب
شــده اســت .دکتر شــاکری در این گفتگو تاکید کرد که
جامعه مهندسین باعث افتخار کشور و نظام هستند
و توانمندی و ظرفیتهای ایــن نظام منحصر به فرد
است .حال این گفتگو را بخوانید:

ëëآقای دکتر شــاکری ،انتخابــات هیات مدیرههای ســازمانهای
نظام مهندســی ساختمان سراســر کشــور را در پیش داریم ،لطفا
نظرتان را در این خصوص بفرمایید؟
این دوره از انتخابات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
و مــا انتظار داریم که در این انتخابات ،افراد شایســته با ســابقه
مدیریتــی شــفاف از لحــاظ حرفــهای ،تخصصــی و مالــی مورد
انتخاب اعضا واقع شــوند تــا بتوانند عقــب افتادگیهای نظام
مهندســی و ارتقای نیروها و اعضای نظام را به ســطح مطلوب
برســانند .همچنیــن امیدواریم منتخبان جامعه مهندســبی از
ظرفیت بزرگ بیش از  ۵۰۰هزار عضو برای بهبود ساخت و ساز
در کشور به کار گیرند.
در ایــن میان ،مــا هر چه بیشــتر بتوانیم اعتمــاد بدنه نظام
مهندســی را جذب کنیم تا در انتخابات شــرکت کنند و به افراد
شایسته که فکر میکنند نماینده واقعی آنها و همچنین همسو
بــا خواســتههای مــردم اســت ،رای دهنــد .انشــااهلل منتخبــان
شایســته جامعــه نظــام مهندســی بتواننــد بــه اهــداف نظــام
مهندســی جامعــه عمل بپوشــانند و باعث اعتمــاد به نفس و
امیدواری اعضا شوند.
ëëبرای برگزاری انتخابات پرشور چه پیشنهادی دارید؟
بــرای انتخابات بنــده یک توصیه بــه کاندیداهای محترم
دارم .برهمین اساس ،آنهایی که احراز صالحیت میشوند
و به مرحله انتخابات میرسند ،واقعا خودشان را در معرض

قضاوت عمومی قرار دهند.
بــا ایــن حــال ،کاندیدای محتــرم واقعا ســعی کننــد در یک
انتخابات آزاد و بدون شائبه ،رای بیاورند که باعث حضور بیشتر
اعضــا در انتخابات شــوند .اگــر خدای ناکرده یک حاشــیههایی
برای یک انتخابات ایجاد شود ،موجب دلسردی اعضا میشود،
بنابرایــن ضمــن اینکــه ما نظــارت کافــی و قدرتمندانه توســط
هیاتهای اجرایی و نظارت خواهیم کرد ،انشــااهلل انتخابات در

مهندســی و افزایــش حضــور در انتخابات
موثر اســت .در این میان ،از اعضای محترم
هم تقاضا میکنم که به صورت گســترده در
انتخابات شرکت کنند که انشاهلل این اعضای
شایسته ،با یک رقابت حداکثری انتخاب شوند
جامعه مهندسین باعث افتخار کشور و نظام
هستند و توانمندی و ظرفیتهای این نظام
منحصر به فرد است

ســامت و شــفافیت کامل انجام شــود ولی رفتار کاندیداها هم
برای جذب بدنه نظام مهندسی و افزایش حضور در انتخابات
موثر اســت .در این میان ،از اعضای محترم هم تقاضا میکنم
که به صورت گســترده در انتخابات شــرکت کنند که انشاهلل این
اعضای شایسته ،با یک رقابت حداکثری انتخاب شوند.
ëëشما قبال گفته بودید که مجلس نقش پررنگی در نظارت در این
دوره از انتخابــات خواهد داشــت ،لطفا در این خصوص بیشــتر
توضیحدهید؟
ببینیــد مجلــس االن دو کار را به صورت مــوازی دارد انجام
میدهد؛ یکی نظارت بر انتخابات نظام مهندســی و دومی هم
اصالح قانون نظام مهندسی است.
در ایــن میــان ،اصالح قانــون نظام مهندســی بعــد از دهها
ســال در حال انجام اســت .برهمین اســاس ،به منظور اصالح
این قانون نظرات تمام اندیشــکدها ،کارشناســان ،تشــکلهای
حرفهای و نظام ،وزارت راه و شهرســازی و مرکز پژوهشها اخذ
شده است.
در ایــن اصالحیــه بــر اعطــای اســتقالل بیشــتر بــه نظــام
مهندسی ،جلوگیری از تعارض منافع در ارکان نظام مهندسی
و همچنین جلوگیری از انباشــت مالی که خــدای ناکرده باعث
سوء استفاده یا باعث اقدامات غیر حرفهای و تخصصی نشود.
ضمنــا در این اصالحیــه به اقدامات حرفــهای ،تخصصی و
تشــکلی نظام بیشتر توجه شده اســت و انشااهلل مجلس با این
اســتارت هــم بتواند آن کمــک الزم را به نظام نظام مهندســی
ساختمان کند.
ëëدر پایان برای جامعه مهندسی چه پیامی دارید؟
جامعــه مهندســین باعــث افتخــار کشــور و نظام هســتند و
توانمنــدی و ظرفیتهــای ایــن نظــام منحصــر به فرد اســت.
انشااهلل که بتوانیم با اقدامات موثر برای بهبود عملکرد اعضای
نظــام مهندســی عالوه بــر افزایش اعتمــاد عمومــی و افزایش
ســطح کیفی نظارت بر ســاخت و ســاز در کشــور ،زمینه حضور
اعضــای نظــام مهندســی در بازارهای منطقه و بیــن المللی را
فراهــم کنیم ،چراکــه این نظــام و اعضایش ،شایســتگی این را
دارنــد که با همتایــان بین المللی خودشــان رقابــت تنگاتنگی
داشته باشند.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0
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شمــــــــــــــاره
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پیام تبریک مهندس خرم
به رئیس جمهور ؛

پیام تبریک مهندس خرم
به معاون اول رئیس جمهور؛

پیام تبریک مهندس خرم
به مهندس قاسمی ؛

اعالم آمادگی همه جانبه نظام مهندســی برای همکاری با
دولت سیزدهم
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ،پیــروزی
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست
جمهــوری را تبریــک گفــت .بــه گــزارش روابــط عمومی
ســازمان ،مهنــدس احمد خــرم ،رئیــس ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان در پیامی ،پیروزی حجت االســام
ســید ابراهیــم رئیســی در انتخابات ریاســت جمهوری را
تبریک گفت.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
حضرت حجت االســام و المســلمین جناب آقای ســید
ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
باسالم و احترام
توفیق انتخاب شایسته حضرتعالی به ریاست جمهوری
اســامی ایــران را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض
مینمایم .امید است در سایه عنایات حضرت حق ،و به
پشــتوانه ملت قهرمان و غیور کشورمان و همکاری دیگر
قــوا و همــه نیروهای متخصــص و متعهــد و بهره مندی
از تمــام ظرفیتهــای ارزشــمند مــادی و معنوی کشــور،
شاهد رشد ،پیشرفت و آبادانی روزافزون میهن عزیزمان
باشــیم .سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آمادگی
همکاری و همراهی همه جانبه خود را در مســیر پیشبرد
اهداف متعالی و آبادانی کشــور به ویژه در حوزه صنعت
ســاختمان براســاس وظیفه ذاتی خود اعالم میدارد .از
درگاه خداوند متعال برای آنجناب در مسئولیت خطیر
ریاســت جمهوری موفقیــت ،و برای ملت شــریف ایران
سعادت و سربلندی مسئلت دارم.

مهنــدس احمد خــرم رئیــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در پیامــی ،انتصــاب دکتــر محمــد مخبــر بــه
عنوان معاون اول رئیس جمهور را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
«.برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد مخبر
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سالم و عرض ادب
احترامــا انتصــاب شایســته جنابعالی که بیانگــر تعهد و
کارآمــدی و شایســتگی در کســوت خدمتگزاری اســت به
مســئولیت خطیر و پر افتخار معاون اولی رئیس جمهور
را تبریک عرض مینمایم.
امیــدوارم با هدایــت و مدیریــت مدبرانــه جنابعالی و با
اســتفاده از تمامی ظرفیتهــا و توانمندیهای موجود در
جامعــه در راســتای اهــداف پیش بینی شــده و در ســایه
شــعار ســال و بــه برکــت حمایتهــای حضــرت ولیعصــر
« ارواحنــا فــداه» در خدمــت بــه مــردم فهیــم و میهــن
اسالمیمان موفق و سربلند باشید.
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا 550
هــزار عضــو فعال بــه عنوان بزرگترین تشــکل و ســازمان
خصوصــی حرفــه ای کشــور بــا ماموریتهــای عمومــی
و حاکمیتــی آمادگــی خــود را بــرای همراهــی ،همــکاری
و هــم افزائــی در بخشهــای مختلــف ســاختمان بویــژه
تامیــن مســکن بــرای اقشــار ضعیــف و متوســط کشــور و
یــا هــر ماموریتــی که به ایــن ســازمان محول شــود اعالم
میدارد.
قبــا از بــذل توجــه و حمایتهــای جنابعالــی از بخــش
خصوصی کمال تشکر و امتنان را دارد».

آمادگــی همــه جانبــه نظام مهندســی برای همــکاری با
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم
مهنــدس احمد خــرم رئیــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در پیامــی ،انتخاب شایســته مهندس رســتم
قاســمی به عنــوان وزیــر راه و شهرســازی را تبریک گفت
و آمادگــی همــه جانبه نظام مهندســی ســاختمان برای
همــکاری بــا وزارت راه و شهرســازی دولــت ســیزدهم را
اعالم کرد.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس رستم قاسمی
باسالم و احترام
توفیــق انتخــاب شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان وزیــر
راه و شهرســازی را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض
مینمایــم .امیــد اســت در ســایه عنایات حضــرت حق،
بــا مدیریــت خردمندانــه جنابعالــی و به پشــتوانه ملت
قهرمان و غیور کشورمان شاهد رشد و پیشرفت و آبادانی
روزافزون میهن عزیزمان باشیم.
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان آمادگــی همکاری
و همراهــی همــه جانبــه خــود را در مســیر پیشــبرد
اهــداف متعالــی و آبادانــی کشــور بــه ویــژه در حــوزه
صنعــت ســاختمان بر اســاس وظیفــه ذاتی خــود اعالم
میدارد.
توفیقــات روز افــزون آن جنــاب و همــه اعضــای دولــت
ســیزدهم در مســیر خدمــت بــه ملــت شــریف ایــران
و ســربلندی کشــور عزیزمــان را از درگاه ایــزد منــان
مسالت دارم.

احمد خرم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

احمد خرم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

احمد خرم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیانیه داد؛

حمایت همه جانبه نظام مهندسی از برنامههای مهندس رستم قاسمی
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شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور
در اول شــهریورماه در آســتانه رای اعتمــاد مجلــس بــه وزیــر
پیشــنهادی راه و شهرســازی با صدور بیانیه ای ،حمایت همه
جانبــه از برنامههــای یکپارچــه ،عملیاتــی و کارآمد مهندس
رستم قاسمی را اعالم کرد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت« :ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل غیردولتــی با بیش
از نیــم میلیــون نفــر عضــو فرهیختــه و توانمند ،بیــش از دو
دهه اســت که از طریق کنترل و بســط و ترویج مقررات ملی
ســاختمان در اقصــی نقــاط کشــور ،در افزایــش طــول عمــر
مفید ســاختمان ،تامین حقــوق بهرهبردار و حفظ و صیانت
از منافــع ملــی در ایــن حــوزه ایفــا نقــش نمــوده و ســوابقی
درخشــان از خود بر جای گذارده و با اســتناد به این ســوابق،
در سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی رهبری انقالب) بر

تقویت نقش و جایگاه این ســازمان تاکید شده است .در این
میان ،وضعیت نامناســب و نگران کننده صنعت ساختمان
با ســهمی بیش از  ۳۰درصد اقتصاد و  ۱۲درصد از اشــتغال
کشــور و برنامههــای منســجم ،یکپارچه ،عملیاتــی و کارآمد
وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی برای عبور از این شــرایط،
مــا را بر آن داشــت تــا از نمایندگان فهیم و شــریف مجلس
شــورای اســامی بخواهیم با درک شرایط حســاس و خطیر
کنونی و با رای قاطع خود به ایشان ،آغاز دوران جدید تحول
در وزارت راه و شهرسازی را کلید بزنند.
البتــه شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی بــا بررســی
بنــد بــه بنــد برنامههای وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی به
خصــوص در بخــش مســکن -تولید یــک میلیون مســکن در
ســال  -به این نتیجه رســید که این برنامــه عملیاتی و کارآمد
اســت ،ضمن اینکــه نباید تجارب بســیار ارزشــمند و ماندگار

مهندس رســتم قاســمی در عرصههای دیگر را از یاد برد .در
عیــن حال ،بررســیهای کارشناســی این شــورا دربــاره برنامه
کلیــدی دولت ســیزدهم در بخش مســکن از تــوان و ظرفیت
فنــی و اجرایــی تولید یــک میلیون مســکن در کشــور حکایت
دارد بــه نحــوی که بخش مســکن و ســاختمان کشــور با بیش
از  ۳۰۰صنعــت دیگــر ارتبــاط نزدیــک دارد و رونــق بــازار در
ایــن بخــش بــه رشــد و پویایــی ســایر صنایــع وابســته کمــک
خواهد کرد.
برهمین اســاس ،امیدواریم با رای اعتمــاد نمایندگان فهیم
و شــریف مجلــس شــورای اســامی بــه مهندس قاســمی به
عنوان مدیری متعهد ،جهادی و انقالبی ،دولت ســیزدهم با
محوریت وزارت راه و شهرســازی بتواند به وعدههای خود در
بخش مسکن از جمله تامین یک میلیون مسکن در سال جامه
عمل بپوشاند.

در نشست مهندس خرم و دکتر شریعتی صورت گرفت؛

توافق نظام مهندسی با سازمان استاندارد ایران

ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان کشور به منظور پیشــگیری و کاهش خطرات ناشی از
سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه تفاهم نامه همکاری امضا
کردند.
مهنــدس احمــد خــرم رییــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور ،در مراســم امضای تفاهم نامه سازمان ملی
استاندارد ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان ،بی توجهی
بــه استانداردســازی مصالــح ســاختمانی و ســاخت بناهای بی
کیفیت و غیر اســتاندارد در  40سال اخیر را موجب قربانی شدن
بیش از  80هزار شهروند ایرانی دانست.
وی ،اســتاندارد بــودن مصالــح را یکــی از معیارهــای تعیین
کننده عمر مفید ساختمان عنوان کرد و با بیان اینکه در  ۴۰سال
گذشــته  ۸۰هزار نفر براثر تخریب ســاختمانهای غیراستاندارد
قربانی شده اند ،تاکید کرد :باید با اجرای سریع این تفاهم نامه
خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه را کاهش
دهیم .در همین حال ،دکتر غالمرضا شــریعتی ،رییس سازمان
ملی استاندارد ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره
به کوتاه بودن عمر مفید ساختمانها در کشور گفت :انعقاد این
تفاهم نامه یکی از ضروریات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اســتاندارد ســازی مصالــح ســاختمانی و ســاخت و ســاز
کیفی را از دغدغههای ســازمان ملی اســتاندارد ایران دانســت و
افزود :اگر به کیفیت در ســاختمانها بی توجهی شــود ،عالوه بر
هدررفت هزینه ،شــاهد بحران و آسیبهای اجتماعی خواهیم
بود.
شــریعتی با اشــاره بــه شــرایط اقلیمی کشــور و بــروز بالیای
طبیعی متعدد ،اســتاندارد سازی مصالح ساختمانی را عاملی
برای حفظ سرمایههای انسانی دانست که باید مورد توجه تمام
مسئوالن ذی ربط قرار گیرد.
از مهمتریــن موضوعــات ایــن تفاهــم نامه ،سیاســتگذاری،
کنتــرل و نظارت بر اســتفاده از مصالح ،فرآوردههــا و تجهیزات
ســاختمانی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجباری در ســاخت و
سازهای شهری است.
همچنیــن ســاماندهی مصالــح ،فرآوردههــا و تجهیــزات

ساختمانی مشمول مقررات استاندارد ملی ایران مورد استفاده
در پروژههای ساختمانی ،همکاری در تدوین ،استانداردسازی و
آموزش در خصوص الزامات مباحث مقررات ملی ساختمان و
استانداردهای ملی از دیگر موضوعات مورد توجه در این تفاهم
نامه است.
به موجب این تفاهم نامه ،بهره برداری موثر از ظرفیتهای
علمــی ،فنــی و اجرایــی هــر دو ســازمان در چارچــوب قانــون و
همکاری با سازمانها ،شهرداریها ،وزارتخانهها و اعضای شورای
عالی استاندارد برای اجرای تفاهمنامه مورد تاکید قرار گرفت.
ایــن تفاهــم نامــه ،به اســتناد قانــون تقویت و توســعه نظام
اســتاندارد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان همچنین
آییــن نامــه نظــارت بــر اســتانداردهای اجبــاری در مراحــل
تولیــد ،توزیــع و مصرف مصالح ســاختمانی با هدف گســترش
همکاریهــای علمی ،فنی و اجرایی بین دو ســازمان در  ۸ماده
و بــا اعتبار ســه ســال کــه قابــل تمدید نیز میباشــد بــه امضای
غالمرضا شریعتی ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران و احمد
خرم ،رییس سازمان نظام مهندسی کشور رسید.
متن کامل این تفاهم نامه به شرح ذیل است:
در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی
ایران ابالغی مقام معظم رهبری مورخ  25شهریورماه 1384با
عنوان
"پیشــگیری و کاهــش خطــرات ناشــی از ســوانح طبیعــی و
حــوادث غیر مترقبه" و به اســتناد قانون تقویت و توســعه نظام
اســتاندارد مصــوب  1396و قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان مصــوب  1374و همچنین مصوبه هيــأت وزيران با
عنوان آييــن نامه نظارت بر اســتانداردهای اجبــاری در مراحل
توليــد ،توزيــع و مصــرف مصالح ســاختمانی مــورخ  23بهمن
مــاه  ،1384ایــن تفاهــم نامــه با هــدف گســترش همکاریهای
علمی ،فنی ،و اجرایی فی مابین ســازمان ملی اســتاندارد ایران
بــه نمایندگــی جناب آقای غالمرضا شــریعتی و ســازمان نظام
مهندسی ساختمان به نمایندگی جناب آقای احمد خرم که به
ترتیب «سازمان استاندارد» و «سازمان نظام مهندسی» نامیده
میشوند به امضاء میرسد.

ëëماده  -1موضوع تفاهم نامه
-1-1سیاســت گــذاری ،کنتــرل و نظــارت بــر اســتفاده از
مصالــح ،فرآوردهها و تجهیزات ســاختمانی مشــمول مقررات
استانداردهای اجباری در ساخت و سازهای شهری.
-2-1همــکاری ،همراهــی و هماهنگــی در ســاماندهی
مصالــح ،فرآوردهها و تجهیزات ســاختمانی مشــمول مقررات
استانداردهای ملی ایران مورد استفاده در پروژههای ساختمانی.
-3-1همــکاری در تدویــن اطالعیههــا ،استانداردســازی و
آموزش در خصوص الزامات مباحث مقررات ملی ساختمان و
استانداردهای ملی مصالح ،فرآوردهها و تجهیزات ساختمانی.
-4-1ایجــاد ســازوکارهای همــکاری و پشــتیبانی جهت بهره
برداری موثر از ظرفیتهای علمی ،فنی و اجرایی سازمان نظام
مهندسی و سازمان استاندارد در چارچوب قانون.
-5-1انجام تعامالت و همکاری با ســازمانها ،شهرداریها،
وزارتخانهها و اعضای شــورای عالی استاندارد در جهت اهداف
تفاهم نامه.
ëëمــاده  -2کمیتــه راهبــردی مصالــح ،فرآوردههــا و تجهیــزات
ساختمانیمشمولمقرراتاستانداردهایملیایران
-1-2به منظور تهیه ،تدوین ،تصویب ،پیگیری و اجرای مفاد
این تفاهم نامه ،کمیته راهبردی مصالح ،فرآوردهها و تجهیزات
ســاختمانی مشمول مقررات استانداردهای ملی ایران با عنوان
"کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایران" تشکیل میگردد.
کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایران با ساختار ذیل هر 6
ماه یکبار در محل سازمان ملی استاندارد تشکیل و سیاستهای
کلی تدوین و به منظور اجرا به استانها ابالغ میگردد.
-2-2ســاختار کمیته راهبردی اســتاندارد ساختمان ایران به
شرح ذیل است:
-1رئیس :رئیس سازمان استاندارد
 -2نائب رئیس :رئیس سازمان نظام مهندسی
-3دبیر :معاونت نظارت بر اجرای استاندارد
-4ســه نفر از اعضای هیأت مدیره ســازمان نظام مهندســی
(شورای مرکزی /اســتانها) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان نظام
مهندسی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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-5ســه نفــر از معاونیــن ســازمان اســتاندارد بنا به پیشــنهاد
رئیس سازمان استاندارد
-6معاونت مرتبط وزارت راه و شهرسازی
-7معاونت مرتبط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
-8معاونت هماهنگی عمرانی وزارت کشور
-9رئیــس کارگــروه اجرایــی کمیتــه راهبــردی اســتاندارد
ساختمان ایران
 -10نماینده اتاق بازرگانی صنعت ،معدن و تجارت استان
-11رئیس دبیرخانه دائمی استاندارد ساختمان ایران
-3-2احکام اعضای کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان
ایــران منطبــق بر مدت تفاهم نامه و مشــترکاً بــا امضای رئیس
ســازمان اســتاندارد و رئیــس ســازمان نظــام مهندســی صــادر
میگــردد .همچنیــن احــکام رئیــس کارگــروه اجرایــی و رئیــس
دبیرخانه دائمی بنا به پیشنهاد دبیر کمیته صادر میگردد.
-4-2بنا به صالحدید و بر حسب نیاز ،توسط رئیس سازمان
اســتاندارد یــا رئیــس ســازمان نظــام مهندســی یــا دبیــر کمیته
راهبــردی اســتاندارد ســاختمان ایــران از مســئولین مربوطه هر
دو ســازمان و ســایر نهادهــا ازجملــه ،وزارتخانهها ،ســازمانها،
شهرداریها ،ادارات کل استانی سازمان استاندارد ،سازمانهای
نظــام مهندســی اســتانها ،انجمنهــای صنفــی ،انجمنهــای
علمی ،اساتید دانشگاهی ،تولیدکنندگان مصالح و فرآوردههای
ســاختمانی و متخصصین و مشــاورین فنی ذیصــاح به عنوان
عضو مدعو در جلســات کمیته راهبردی استاندارد ساختمان یا
جلسات کارشناسی مرتبط دعوت به عمل خواهد آمد.
ëëماده " -3کارگروه اجرایی کمیته راهبردی اســتاندارد ساختمان
ایران"
 -1نائب رئیس کارگروه اجرایی
 -2دبیر کارگروه اجرایی
-3ســه نفر از مدیران کل ســازمان اســتاندارد بنا به پیشنهاد
رئیس سازمان استاندارد
-4ســه نفر از اعضای هیأت مدیره ســازمان نظام مهندســی
(شورای مرکزی /اســتانها) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان نظام
مهندسی
-5مدیرکل مرتبط در وزارت راه و شهرسازی
-6مدیرکل مرتبط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
-7مدیرکل مرتبط در وزارت کشور
1-3احکام اعضای کارگروه اجرایی کمیته راهبردی استاندارد
ساختمان ایران منطبق بر مدت تفاهم نامه و مشترکاً با امضای
رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان نظام مهندسی صادر
میگــردد .همچنین رئیس ،نائب رئیــس و دبیر کارگروه اجرایی
بنا به پیشنهاد دبیر کمیته و حکم مشترک رئیس هر دو سازمان
منصوب میگردد.
2-3جلســات کارگــروه اجرایــی کمیتــه راهبردی اســتاندارد
ســاختمان ایــران به صــورت ماهانه و یــک در میان در ســازمان
اســتاندارد و سازمان نظام مهندسی برگزار میگردد .جلسات با
حضور رئیس ،نائب رئیس ،دبیر و سایر اعضاء کارگروه اجرایی و
حسب مورد با حضور مدعوین تشکیل میگردد.
ëëماده  -4کمیته اجرایی مشترک مصالح ،فرآوردهها و تجهیزات
ساختمانیاستاندارددراستانها
 1-4بــه منظــور اجرایــی کــردن مصوبــات کمیتــه راهبــردی
اســتاندارد ســاختمان ایران و موضــوع این تفاهــم نامه ،کمیته
مشــترک مصالح ،فرآوردهها و تجهیزات ساختمانی استاندارد
توســط استانها با عنوان " کمیته مشــترک استاندارد ساختمان
اســتان" تشکیل میگردد تا بر چگونگی اجرای کلیه مفاد تفاهم
نامــه و اولویــت بنــدی جهــت ســاماندهی مصالــح ،فرآوردهها
و تجهیــزات ســاختمانی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجباری
بــا توجه بــه ضروریــات مدنظر ،کنترل و نظارت داشــته باشــند.
گــزارش کلیه اقدامات انجام شــده توســط کمیتههای مشــترک
اســتاندارد ســاختمان اســتانها به صورت هر ســه مــاه یکبار به
کمیته راهبردی ارسال میگردد.
 ëëساختارکمیتهاجراییمشترکاستانداردساختماناستان:
)1مدیرکل استاندارد استان (رئیس)
)2رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (نایب رئیس)

)3دبیرکمیته مشــترک اســتاندارد ســاختمان استان(رئیس
اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان)
)4کارشــناس مســئول بخش ســاختمانی اداره کل استاندارد
استان
)5معاون خدمات فنی مهندســی ســازمان نظام مهندســی
ساختمان
)6چهار نفر از اعضای هیئت مدیره ســازمان (بنا به پیشنهاد
ســازمان بــه اداره کل ،بــه تفکیک یک نفــر از هر رشــته عمران،
معماری ،برق و مکانیک).
)7چهــار نفــر از معاونین و یا روســای ادارات تخصصی اداره
کل (بنا به پیشنهاد اداره کل به سازمان)
)8نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان
)9نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
)10نماینده استانداری استان
)11نماینده اتاق بازرگانی صنعت ،معدن و تجارت استان
)12ئیس کارگروه اجرایی کمیته مشترک استاندارد ساختمان
استان
)13رئیس دبیرخانه دائمی استاندارد ساختمان استان
2-4احــکام اعضــای کمیتــه منطبق بــر مدت تفاهــم نامه و
مشترکاً توسط مدیرکل اســتاندارد استان و رئیس سازمان نظام

مهندس خرم ،بی توجهی به استانداردسازی
مصالح ســاختمانی و ســاخت بناهای بی
کیفیت و غیر اســتاندارد در  40سال اخیر
را موجب قربانی شــدن بیش از  80هزار
شهروند ایرانی دانست
مهندســی اســتان صادر میگــردد .همچنین دبیر ،به پیشــنهاد
مدیرکل اســتاندارد اســتان از اعضای کمیته مشــترک استاندارد
استان منصوب میگردد.
3-4بنابــه صالحدیــد و بــر حســب نیــاز ،توســط مدیــر کل
اســتاندارد اســتان و رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان از
مســئولین مربوطــه اداره کل و ســازمان ،انجمنهــای صنفــی
تولیدکننــدگان مصالــح و فرآوردههــای ســاختمانی اســتاندارد
مربوطه و مشــاورین فنی ذیصــاح به عنوان عضو مدعو دعوت
بعمل خواهد آمد.
4-4دبیرخانه دائم کمیته مشترک استاندارد استان در محل
اداره کل استاندارد استان میباشد.

ëëمــاده  -5دبیرخانه دائمی مصالــح ،فرآوردههــا و تجهیزات
ساختمانی مشمول مقررات استانداردهای ملی ایران
1-5به منظور ساماندهی و اجرای مصوبات کمیته راهبردی
استاندارد ساختمان ایران ،دبیرخانه دائمی مصالح ،فرآوردهها
و تجهیزات ســاختمانی مشــمول مقررات اســتانداردهای ملی
ایــران ،با عنــوان "دبیرخانه دائمی اســتاندارد ســاختمان ایران"
تشکیل میگردد.
2-5محــل دبیرخانــه دائمی اســتاندارد ســاختمان ایران در
ســازمان اســتاندارد خواهــد بود و همچنین ســازمان اســتاندارد
موظــف بــه تجهیــز دبیرخانــه میباشــد .بــه کارگیــری مدیران،
مشــاوران و نیــروی کارشــناس در دبیرخانــه دائمــی اســتاندارد
ســاختمان ایران بر اســاس چــارت مصوب در کمیتــه راهبردی
استاندارد ساختمان ایران انجام میگردد.
 3-5رئیــس دبیرخانــه دائمــی اســتاندارد ســاختمان
ایــران و مدیــر اجرایی آن بنا به پیشــنهاد دبیــر کمیته منطبق
بــر مــدت تفاهــم نامــه و بــر اســاس حکــم مشــترک رئیــس
ســازمان استاندارد و رئیس ســازمان نظام مهندسی منصوب
میگردد.
 4-5دبیرخانــه دائمــی اســتاندارد ســاختمان ایران نســبت
بــه انعقــاد تفاهــم نامههای همــکاری مشــترک با ســازمانها،
انجمنهــای صنفــی ،انجمنهــای علمــی ،دانشــگاهها ،مراکز

آموزشــی ،نهادهــا ،شــهرداریها و ارگانهای مرتبــط در جهت
پیشبرد اهداف این تفاهم نامه اقدام مینماید.
 5-5دبیرخانــه دائمــی اســتاندارد ســاختمان ایــران عضــو
حقیقــی و حقوقی جذب نمــوده و کارگروههــای تخصصی ذیل
ایــن دبیرخانه تشــکیل میگــردد .روش اجرایی جــذب اعضای
دبیرخانه ،تشکیل کارگروههای تخصصی و فعالیتهای اعضاء
آنهــا در کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایران بررســی و
مصوب میگردد.
 6-5دبیرخانــه دائمــی اســتاندارد ســاختمان ایــران جهت
اجرای برنامههای مصوب کمیته راهبردی استاندارد ساختمان
ایــران میتواند از حمایت مالی و اسپانســر برای تأمین هزینهها
بهــره مند گردد .نحوه جذب حمایت مالی و چگونگی اســتفاده
از منابع اسپانسرها در کمیته راهبردی استاندارد ساختمان ایران
بررسی و تصویب خواهد شد.
 7-5جلســات کارشناســی دبیرخانــه دائمــی اســتاندارد
ســاختمان ایــران بــا حضــور رئیــس و اعضــای کارگروههــای
تخصصی و حسب مورد با حضور مدعوین برگزار میگردد.
ëëماده  -6اقدامات سازمان نظام مهندسی
 1-6مطابــق قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان و نیز
آییــن نامــه نظارت بر اســتانداردهای اجبــاری در مراحل تولید،
توزیع و مصرف مصالح ساختمانی ،کارشناسان بازرسی سازمان

نظــام مهندســی از پروژههــای ســاختمانی در دســت احــداث،
بازرســیهای الزم را بعمل آورده و گزارش اقدامات آنها در هر
یک از اســتانها جهت بررسی و تصمیم گیری مرتبط در کمیته
راهبردی استاندارد ساختمان ایران ارایه خواهد شد.
 2-6سازمان نظام مهندسی موظف است سازوکار راه اندازی
و تشــکیل واحد مدیریت مصالح اســتاندارد ذیل معاونتهای
خدمات فنی و مهندســی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استانها جهت نظارت ،کنترل کیفیت ،اصالح نقشهها و بازرسی
از پروژههای ســاختمانی در دســت احداث در استان¬ها را تهیه
و ابالغ نماید.
 3-6سازمان نظام مهندسی موظف است کلیه اطالعیههای
فنــی مصــوب در کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایران را
جهــت اجــرا و اصــاح و کنترل نقشــههای ســاختمانی و فرآیند
طراحی و نظارت در رشتههای عمران ،معماری ،برق و مکانیک
به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها ابالغ نماید.
 4-6تعیین اولویتها ،شــاخصها و چگونگی انجام نظارت
و بازرســیها از پروژههــای ســاختمانی در دســت احــداث طبق
مفاد اطالعیههای صادره کمیته راهبردی اســتاندارد ساختمان
ایران و توســط معاونتهای خدمات فنی و مهندســی ســازمان
نظام مهندسی ساختمان استانها مدیریت خواهد شد .در این
خصوص دســتورات اجرایی توســط ســازمان نظام مهندسی در

حدود صالحیت و مســئولیت مهندســان دارای پروانه اشــتغال
به کار مهندســی حقیقی و حقوقی به ســازمان نظام مهندســی
استانها ابالغ میگردد.
 5-6ســازمان نظام مهندســی موظف اســت مطابــق بند 5
مــاده  15قانــون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان ،در جهت
پیشــبرد اهداف این تفاهم نامه ،در مواردی که مهندسان دارای
پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی حقیقــی و حقوقــی در ایفای
وظایف قانونی خویش در حوزه به کارگیری مصالح ،فرآوردهها
و تجهیزات ســاختمانی استاندارد و الزامات استانداردهای ملی
اجبــاری کوتاهــی مینمایند ،برخــورد قانونــی الزم را معمول و
گزارش این اقدامات را به کمیته راهبردی اســتاندارد ساختمان
ایران ارائه نماید.
 6-6چنانچه هر کدام از مصوبات کمیته راهبردی استاندارد
ســاختمان ایران جهت اجرایی شــدن نیاز به تصویب در هیأت
مدیره سازمان نطام مهندسی داشته باشد ،رئیس سازمان نظام
مهندســی موظــف اســت موضوع را مطــرح و تا حصــول نتیجه
پیگیری و گزارش آن را در جلسات کمیته ارایه نماید.
 7-6ســازمان نظام مهندســی با همکاری مهندســان دارای
پروانه اشــتغال به کار مهندســی حقیقی و حقوقــی و با توجه به
تمهیداتــی کــه در کمیته راهبــردی اســتاندارد ســاختمان ایران
اتخاذ میگردد ،کارفرمایان و ســازندگان پروژههای ســاختمانی

را مکلــف نموده تا مصــارف خود در زمینه مصالــح ،فرآوردهها
و تجهیــزات ســاختمانی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجباری
ملــی را از واحدهای تولیدی معتبــر دارای پروانه کاربرد عالمت
استاندارد ،تأمین نمایند.
 8-6ســازمان نظــام مهندســی موظــف اســت از طریــق
اختصــاص یــک درگاه مشــخص در وبســایت خــود و ســازمان
نظام مهندســی ساختمان اســتانها ،فهرســت به روز مصالح،
فرآوردهها و تجهیزات ســاختمانی مشــمول مقررات استاندارد
اجباری بر اساس شماره استاندارد ملی ایران همراه با اطالعات
واحدهــای تولیدکننده مربوطــه را برای جســتجو در اختیار کلیه
ذینفعان قرار دهد.
ëëماده  -7اقدامات سازمان استاندارد
 1-7مطابــق قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد و
نیــز آییــن نامه نظارت بــر اســتانداردهای اجبــاری در مراحل
تولیــد ،توزیــع و مصــرف مصالــح ســاختمانی ،محــل تولیــد
شــامل کارگاههــا و کارخانههــای تولیــد مصالــح ،فرآوردهها و
تجهیزات ساختمانی از لحاظ کنترل کیفیت و رعایت الزامات
اســتانداردهای ملی ایران تحت بازرســی ســازمان اســتاندارد
قــرار میگیرنــد و ســازمان اســتاندارد موظــف اســت گــزارش
اقدامــات در ایــن خصوص را بــه کمیتــه راهبردی اســتاندارد
ساختمان ایران ارایه نماید.

دکترشریعتی،استانداردسازیمصالحساختمانی
و ساخت و ساز کیفی را از دغدغههای سازمان
ملی اســتاندارد ایران دانست و گفت :اگر به
کیفیت در ساختمانها بی توجهی شود ،عالوه
بر هدررفت هزینه ،شاهد بحران و آسیبهای
اجتماعی خواهیم بود
 2-7ســازمان اســتاندارد موظــف اســت فهرســت بــه روز
مصالــح ،فرآوردهها و تجهیزات ســاختمانی مشــمول مقررات
استاندارد اجباری بر اساس شماره استاندارد ملی ایران را همراه
با اطالعات واحدهای تولیدکننده مربوطه در وبسایت خود ارائه
نموده و لینک آن را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دهد.
 3-7ســازمان استاندارد موظف است به تخلفاتی که متوجه
تولیدکننده مصالح ،فرآوردهها و تجهیزات ساختمانی مشمول
مقررات استاندارد اجباری میباشد و از طریق گزارشات بازرسی
ســازمان نظام مهندســی اعالم میشــود ،وفق فصل ( 4جرایم
و مجازاتها) قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد رسیدگی
نمــوده و گزارش اقدامات در این خصوص را به کمیته راهبردی

استاندارد ساختمان ایران ارایه نماید.
 4-7چنانچه هر کدام از مصوبات کمیته راهبردی استاندارد
ســاختمان ایران جهت اجرایی شدن نیاز به تصویب در شورای
عالــی اســتاندارد ایــران داشــته باشــد ،رئیــس ســازمان نظــام
اســتاندارد موظف اســت موضــوع را مطرح و تا حصــول نتیجه
پیگیری و گزارش آن را در جلسات کمیته ارایه نماید.
 5-7سازمان استاندارد موظف است کلیه اطالعیههای فنی
مصوب در کمیته راهبردی اســتاندارد ساختمان ایران را جهت
اجرا و اصــاح کنترل کیفیت تولید و فروش مصالح ،فرآوردهها
و تجهیــزات ســاختمانی بــه ادارات کل اســتاندارد اســتانها و
واحدهای تولیدی تحت پوشش خود ابالغ نماید.
ëëماده  -8اقدامات مشترک
 1-8ســازمان نظام مهندســی و ســازمان اســتاندارد موظف
اند در بررســیها و مصوبات اطالعیههــای فنی کمیته راهبردی
اســتاندارد ساختمان ایران ،آخرین تغییرات و ویرایش جدید از
مباحث مقررات ملی ســاختمان و استانداردهای ملی ایران در
خصوص هر یک از مصالح ،فرآوردهها و تجهیزات ســاختمانی
را منظور نمایند.
 2-8سازمان نظام مهندسی و سازمان استاندارد موظف اند
از طریق وبسایت و سایر سامانههای اطالع رسانی خود ،اهمیت
موضــوع ایــن تفاهــم نامه و رونــد پیشــبرد امــور و اطالعیههای
مصــوب کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایــران را به نحو
شایسته و به صورت مستمر اطالع رسانی نمایند.
 3-8با همکاری سازمان نظام مهندسی و سازمان استاندارد
بــه منظور آمــوزش و ترویج ضوابط اســتانداردهای ملــی ایران
و مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان در خصــوص مصالــح،
فرآوردههــا و تجهیــزات ســاختمانی در میــان مهندســان دارای
پروانه اشــتغال به کار مهندســی حقیقی و حقوقــی ،برنامههای
آموزشــی مدونی در قالب دو بخش آموزشهای عمومی (ویژه
عمــوم مهندســان) و اختصاصــی (ویــژه کارشناســان بازرســی)
توسط کمیته راهبردی اســتاندارد ساختمان ایران تهیه و اطالع
رســانی آن از طریــق هــر دو ســازمان انجــام خواهد شــد .در این
خصــوص از ظرفیتهــای هــر دو ســازمان از قبیــل ســالنهای
آموزشی و پنلهای مجازی و اساتید همکار در مدت این تفاهم
نامه به صورت رایگان استفاده میشود و به افرادی که دورههای
آموزشــی مصوب را با موفقیــت بگذرانند ،گواهینامه مورد تایید
سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی اعطاء خواهد شد.
 4-8کمیته راهبردی استاندارد ساختمان ایران ضمن تأمین
اعتبار از ســازمان نظام مهندسی و ســازمان استاندارد ،میتواند
از اسپانســر بــرای تأمین هزینه دورههای آموزشــی و برنامههای
مصــوب بهره مند گردد .نحوه جــذب حمایت مالی و چگونگی
اســتفاده از منابع اسپانسرها در کمیته بررسی و تصویب خواهد
شد.
 5-8ســازمان اســتاندارد و ســازمان نظام مهندســی موظف
خواهنــد بــود زیرســاختهای الزم جهــت اجرایــی شــدن ایــن
تفاهــم نامــه را تأمیــن و در اجــرای توافقــات حاصلــه در کمیته
راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایران تمامی مســاعی الزم را به
کار گرفته و زمینه مساعد جهت تعامالت با انجمنهای صنفی
و تولیدکنندگان مصالح و فرآوردههای ســاختمانی استاندارد را
حاصل نمایند.
 6-8ســازمان اســتاندارد و ســازمان نظام مهندســی موظف
خواهند بود به منظور ارائه دســتاوردهای این تفاهم نامه و ارائه
آثار پژوهشــی مرتبط ،همایش مشــترک ملی یــا بین المللی به
صورت ســاالنه یــا دو ســاالنه برگــزار نماینــد .روش اجرایی این
همایــش در کمیته راهبردی اســتاندارد ســاختمان ایــران مورد
برنامه ریزی و تصویب قرار خواهد گرفت.
ëëماده -9تعداد نسخ و مدت تفاهم نامه
 1-9این تفاهم نامه در  8ماده شامل  7صفحه و  2نسخه که
هر کدام حکم واحد را دارد امضاء و مبادله شد.
 2-9ایــن تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت ســه ســال اجرا
میگردد و پس از پایان این مدت قابل تمدید است ،همچنین با
درخواست یکی از طرفین و شناسایی نقاط قوت و ضعف امکان
اصالح و بازنگری در مفاد تفاهم نامه وجود خواهد داشت.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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دولت هرگز نباید به طور مستقیم
به حوزه ساخت مسکن ورود کند؛

دکتر عبدالعلی زاده :
امکان تولید یک میلیون
واحدمسکونی در سال را داریم

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

24

وزیــر اســبق مســکن و شهرســازی
معتقــد اســت کــه امکانــات کشــور توان
تولید یک میلیون واحدمسکونی در سال
را دارد.
دکتــر علــی عبدالعلــی زاده ،مشــاور
عالــی رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور با حضور در دویست و
هفتاد و چهارمین جلســه شورای مرکزی
بــه تحلیــل مســایل مختلــف در بخــش
مسکن و ساختمان پرداخت.
وی با بیــان اینکه دولت بــرای تامین
زمیــن باید بــه دنبال توســعه ســاخت و
ســاز در بافتهای فرســوده باشد ،گفت:
امکانات کشــور تــوان تولید یــک میلیون
واحدمسکونی در سال را دارد.
بــه گفتــه وزیــر اســبق مســکن و
شهرســازی ،دولت باید به تولید مســکن
بــه عنــوان محــرک اصلی اقتصاد کشــور
نگاه کند ،چراکه سایر بخشهای اقتصاد
کالن بــه انــدازه بخــش مســکن امــکان
اثرگذاری بر اقتصاد ملی را ندارد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای
تولیــد اشــتغال و ثوزیــع ثروت چــاره ای
جــز تمرکــز بــر بخــش مســکن نــدارد،
اظهارداشــت :دولت هرگــز نباید به طور
مســتقیم به حوزه ســاخت مســکن ورود
نمایــد و صرفا با حمایتهــای موثر ،راه
را بــرای نقش آفرینــی بخش خصوصی
باز کند.
عبدالعلــی زاده خاطرنشــان کــرد:
ســازمانهای نظام مهندســی ساختمان
در سراســر کشــور میتواننــد نقــش قابل
توجهــی در افزایــش کیفیــت ســاختمان
داشته باشند.
وزیــر اســبق مســکن و شهرســازی،
بافتهــای فرســوده کالن شــهرها را
بهتریــن مــکان بــرای پروژههــای دولــت
در حوزه مســکن دانســت و احیای دفاتر
نوســازی محــات را یکــی از راهکارهــای
موثر برای تشویق مردم در تجمیع پالک
و تســهیل در آزاد ســازی زمینهــا اعالم
کرد.

طرحهای ساخت مسکن باید ظرافتهای
بسیاری را مدنظر قرار دهد؛

دکتر عبده تبریزی:
در شرایط کامال متفاوتی از گذشته
مواجههستیم

مشــاور عالی رئیس ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان کشــور گفت :به نظر میرســد دولت
جدید با تکرار اشــتباهات مسکن مهر و مداخله
مســتقیم خــود در ســاخت مســکن و مدلهای
غیرکارشناســی در تامین مالی آن موجب تولید
پول پرقدرت در اقتصاد بشود و به تورم جدیدی
دامن بزند.
دکتــر حســین عبــده تبریــزی ،مشــاور عالــی
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
با حضور در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه
شــورای مرکــزی به تحلیــل مســایل مختلف در
بخش مسکن و ساختمان پرداخت.
وی با بیان اینکه در شــرایط کامال متفاوتی از
گذشته مواجه هستیم ،گفت :طرحهای ساخت
مســکن باید ظرافتهای بسیاری را مدنظر قرار
دهد.
وی ،تنگاهــای تامیــن مالــی ،تولیــد پــول
پرقــدرت ،کاهــش قــدرت خریــد و بــه تبــع آن
کاهش تقاضا را از جمله پیچیدگیهای شــرایط
فعلی کشور عنوان کرد.
عبــده تبریــزی توضیــح داد :شــرایط کنونــی

کشــور با گذشــته تفاوتهای بســیاری دارد ،زیرا
عــاوه بــر تنگناهای مالــی دولت ،قــدرت خرید
مــردم بــه نحوتعیین کننده ای بــر میزان تقاضا
اثرگذاشته است .برهمین اساس ،تولیدکنندگان
مســکن دیگــر مانند گذشــته نخواهند توانســت
واحدهای خود را بفروشند.
وی در ادامــه گفــت :بــه نظر میرســد دولت
جدید با تکرار اشــتباهات مسکن مهر و مداخله
مســتقیم خــود در ســاخت مســکن و مدلهای
غیرکارشناســی در تامین مالی آن موجب تولید
پول پرقدرت در اقتصاد بشود و به تورم جدیدی
دامن بزند.
عبــده تبریزی با تاکید بــر اینکه دولت جدید
بایــد موانع فعالیت بخــش خصوصی را بردارد
و بانکهای تخصصی از جمله بانک مســکن را
مامور تامین منابع این حوزه کند ،اظهارداشت:
تولیــد مســکن در برخــی از ســالهای گذشــته
توانســته بود بخش قابل مالحظه ای از  GDPرا
در اختیار گیرد .برهمین اســاس ،با برنامه ریزی
دقیــق بخــش مســکن همچنــان میتوانــد ایــن
نقش را در اقتصاد ملی ایفا کند.

پیام مهندس مؤمنی مقدم به مناسبت روز مهندس نقشهبردار؛

سال سخت مهندسان نقشهبرداری

مدیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشور به مناسبت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و
روز مهندس نقشهبردار ،پیامی صادر کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان ،مهنــدس بهمــن
مؤمنــی مقدم ،رئیــس هیئت مدیره جامعه صنفی مهندســان
نقشــهبردار ایران و مدیر اجرایی شــورای مرکزی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان کشــور بــه مناســبت  ۱۳شــهریورماه ،روز
بزرگداشــت ابوریحان بیرونی و روز مهندس نقشهبردار ،پیامی
صادر کرد.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
به نام خداوند جان و خرد
 ۱۳شــهریور ،در تقویــم ملــی زادروز دانشــمند همــه قرون و
اعصار و اســتاد جاودان ایرانیتبار ،ابوریحان بیرونی اســت .این
مناســبت فرخنده بهپــاس فعالیتهای پیشــگامانه بیرونی در
ژئودزی و کارتوگرافی ،که امروزه آنها را بهعنوان شاخههایی از
درخت تناور مهندسی نقشــهبرداری میشناسیم ،بهعنوان روز
بزرگداشت مقام مهندسان نقشهبردار نامگذاری شده است.
مدتهاســت که ســیزدهم شــهریورماه را به بهانه مصادف
شــدن مناســبت فرخنده بزرگداشــت ابوریحــان و روز مهندس
نقشهبردار و با برگزاری آیینهای گسترده در اقصی نقاط کشور
گرامی میداریم اما امســال متأســفانه دومین ســالی هست که
به دلیل تقارن این مناســبت با تداوم شیوع کرونا و عدم امکان
برگــزاری اجتماعــات بــا اولویــت بر مراقبــت از ســامت افراد،
امــکان برپایــی مراســم و آیینهــای گرامیداشــت روز مهندس
نقشــهبردار همچون ســنوات گذشــته مقدور نیســت .متأسفانه
تــداوم شــیوع کرونــا بــر جنبههــای مختلــف زندگــی بشــری از
ارتباطات ،آمــوزش ،فعالیتهای اجتماعــی ،صنفی ،صنعتی
و اقتصــادی تأثیــرات عمیق و گاه بیبازگشــتی گذاشــته اســت.
فعالیتهــای مرتبــط بــا مهندســی نقشــهبرداری و دادههــای
مکانــی نیــز از این آســیب بینصیب نبوده اســت؛ تــداوم رکود
اقتصــادی در کنــار مشــکالت ناشــی از تــورم لجامگســیخته در
اقتصاد کشــور ،عرصه را بــر زندگی معمــول و متعارف فعاالن
رشــته مهندســی نقشــهبرداری هماننــد ســایر اقشــار جامعــه
تنگ کرده اســت از طرفی رشــته نقشــهبرداری جزو رشــتههای
مهندسیهایتک و ناگزیر از کاربرد ابزار و فناوریهای پیشرفته
و برتــر بــوده کــه در اثــر افزایش نــرخ ارز و مشــکالت واردات ،با

افزایش سرســامآور قیمت ریالی این ملزومات روبرو هستیم و
این دو عامل باعث کوچکتر شدن سفره مهندسان نقشهبردار و
استهالک تجهیزات موجود در کشور شده است.
گرچــه مراســم تجلیــل از مهندســان نقشــهبردار در روز ۱۳
شــهریور بــه عادت مألــوف و باهــدف تجدیددیدار بــا همکاران
ایــن عرصه امکانپذیر نیســت ،امــا تالش برای پیگیــری و رفع
موانــع و مشــکالت پیرامــون حوزه اشــتغال این رشــته با همان
جدیــت گذشــته ادامــه دارد و در کمــال مســرت خوشــوقتم
بــه اطــاع مهندســان نقشــهبردار برســانم کــه پــس از مدتها
انتظــار ،امــکان ارائــه خدمــات مهندســی نقشــهبرداری در

تداوم رکود اقتصادی در کنار مشکالت ناشی از
تورم لجامگسیخته در اقتصاد کشور ،عرصه را بر
زندگی معمول و متعارف فعاالن رشته مهندسی
نقشهبرداری همانند ســایر اقشار جامعه تنگ
کرده است

حــوزه نظــارت ســاختمان بــرای شــهر تهــران فراهــم شــد و
اکنــون شــهروندان پایتخــت از مزایــای حضور مهندســان ناظر
نقشــهبردار در مهمترین ســرمایه خود یعنی مسکن ،بهرهمند
میشوند.
صیانــت از حقــوق عمومــی و ارتقــای واقعــی کیفیــت
ساختوســاز و از طرفی ارائه خدمات ارزشمند با رعایت منافع
عمومی باید در اولویت تمامی کارها و مهمتر از منافع شخصی
قرار گیرد .در سالهای گذشته شاهد بودیم که تعامل سهجانبه
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ،ســازمان ثبــت اســناد و
امالک و شــهرداری تهران مبنی بر یکپارچهســازی گواهی پایان
کار ســاختمان و صورتمجلــس تفکیکــی آپارتمانها توانســته
بســیاری از مشــکالت حقوقــی مــردم را کاهــش داده و حــذف
نماید و خیلی خوشــحالم که جامعه مهندســان نقشــهبردار در
این حوزه کارنامه خوبی ارائه کردند.
مــا در جهت ارتقا جایگاه این رشــته و تحقــق حقوق قانونی
مهندســان نقشــهبردار در صنعــت ســاختمان در ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران الزام بــه حضور ناظر
نقشــهبردار را در راســتای کاهــش آســیبهای شــهری الزامــی
کردیــم و امیــدوارم چنــد اســتان معــدود باقیمانده نیــز هرچه
زودتر با اجرای کامل قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان
و آئیننامه اجرایی ماده  ۳۳این قانون و با نگاه ملی به ارتقای
کیفیت مسکن به وظایف نظارتی خود در حوزه رشته مهندسی
نقشهبرداری اقدام نمایند.
مجدداً فرارسیدن  ۱۳شهریور ،روز ابوریحان بیرونی و تجلیل
از مقام مهندس نقشــهبردار ،را به همه مهندســان نقشــهبردار
میهــن تبریک میگوییم و امیدوارم با تدابیر و تالش ارگانهای
تصمیمگیرنده و مسئول در حوزه سالمت کشور و تکمیل چرخه
واکسیناســیون کل هممیهنــان عزیــز ایران ،هرچه زودتر شــاهد
کاهــش چشــمگیر و حتی رخت بربســتن کرونا از این ســرزمین
باشــیم و مراسم گرامیداشــت مقام مهندسان نقشهبردار کشور
در ســال آینده را پرشور و باشــکوه در کنار یکدیگر و رقم خوردن
اتفاقات بهتر برای مهندســان نقشــهبردار جشن بگیریم و بنده
نیز در جایگاه دبیر اجرایی ســازمان نظام مهندســی ساختمان
کشــور ،این نوید را میدهم که با برنامههای تدوینشــده و امید
به ســاختار جدید در دولت ،شــاهد اعتالی جایگاه مهندسی در
کشور در تمامی شئونات صنعت ساختوساز شهری باشیم.
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تبریک رئیس سازمان نقشه برداری به مهندس خرم و مهندس مومنی مقدم
مهنــدس جعفــرزاده ایمــن آبــاد ،رئیــس
ســازمان نقشــه بــردارى بــا صــدور پیامــی،
روز نقشــه بــرداری را بــه مهنــدس خــرم،
ریاســت ســازمان و مهنــدس مومنــى مقــدم،
مدیراجرایــی ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان تبریک گفت.
متن کامل این پیام به شرخ ذیل است:
با سالم و احترام،
سیزده شهریور ماه روز بزرگداشت ابوریحان
محمد بن احمد بیرونی از دانشمندان بزرگ
ایــران در عرصــه علــوم مهندس ســیف اختر
شناسی و جغرافیا میباشد که این روز در بین
جامعه مهندســین نقشــه بــرداری بــه عنوان
روز نقشــه بردار نامیده میشــود .قرنها پیش
بــرای اولین بار از فنون نقشــه بــرداری جهت
تقســیم بندی زمین استفاده گردید و در طول
تاریخ ،نقشــه بــرداران نقش حیاتی در شــکل
دهی و توســعه تمدنها داشته اند و همچنین
متخصصیــن مختلف علوم دیگر را در کشــف
ناشــناختههای زمین و فضا همراهی نمودند
همگــی واقــع بــر آن هســتیم که هــر فعالیت
عمرانــی با نقشــه برداری شــروع میشــود و از

گذشــته حتی تا دور نقشــه بــرداری طالیه دار
عمران جوامع دانســته میشــده و امروز نیز با
توجــه بــه اهمیت جایــگاه و کاربــرد اطالعات
مکانی در نظام برنامهریزی و توســعه متوازن
و پایــدار ایــن رشــته قــدر و منزلــت بیشــتری

یافته اســت .در دنیای امــروز اطالعات مکانی
یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تصمیــم گیــری
در ســطوح مختلــف یــک جامعــه محســوب
میگــردد و نگــرش کنونــی جهــان به نقشــه و
صنعت ژئوماتیک تغییر یافته و به عنوان یک

زیرســاخت همانند سایر زیرساختها از قبیل
شــبکه حمــل و نقــل ،بهداشــت و مخابرات و
غیره اطالعات مکانی نگریسته میشود.
نقش این زیرســاخت در تصمیمگیریها،
توسعه فناوری اطالعات ،تجارت الکترونیکی،
ارائــه خدمــات نویــن بــه جامعــه ،توســعه
پایــدار ،کاهش اثــرات بالیای طبیعــی ،بهبود
کیفیــت زندگــی شــهروندان موجــب گردیــده
کــه برنامهریزی و سیاســتگذاری در این جهت
روند روزافزون یابد .اینجانب ضمن قدردانی
از جامعه خدوم و متخصص مهندسین نقشه
بــردار ،این روز بــزرگ را به همــه فعاالن خط
مقدم سازندگی و جامعه فرهیخته مهندسین
نقشــه بــردار کشــور تبریــک و تهنیــت عــرض
نمــوده و بــا عنایت بــه فرموده مقــام معظم
رهبــری مدظلــه العالــی در ســال "تولیــدف
پشــتیبانیها ،مانــع زداییهــا" و اهمیــت
نقــش اطالعــات مکانــی در سیاســتگذاری و
اهــداف کالن تبیین شــده ،شــکوفهایی کشــور
عزیزمــان ،جمهــوری اســامی ایــران را در
همــه عرصههــا از خداونــد متعــال مســئلت
می نمایم.
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در جلسه مجازی رؤسای سازمان
نظام مهندسی ساختمان ایران و
پرتغال صورت گرفت؛

نهایی شدن تفاهم نامه
همکاری نظام مهندسی
ایران و پرتغال
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در جلسه رؤســای سازمان نظام مهندسی ســاختمان ایران و
پرتغــال که به صورت مجازی برگزار شــد ،تفاهــم نامه همکاری
مشترک بین دو سازمان نهایی گردید.
در این جلســه که با حضور ســفیر ایران در پرتغال برگزار شد،
بر لزوم گســترش همکاریهای مشــترک بین دو کشــور در حوزه
صنعت ساختمان تأکید شد.
در ایــن راســتا ،مهندس احمــد خرم ضمن معرفی ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی
مهندســی در کشــور بــا بیــش از  550هــزار عضــو مهنــدس بــه
زمینههــای همکاری مشــترک این دو ســازمان از جمله صنعتی
ســازی ،ســاختار و فراینــد مراقبــت و نگهــداری ســاختمان،
هوشمندســازی و ســاختمان ســبز ،صرفه جویی انــرژی ،و تبادل
نظر در خصوص نسل آینده ساخت و ساز اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ما هم اکنون در نســل ششــم ســاخت و ســاز
هســتیم ،گفــت :آینــده صنعــت ســاختمان بــا تکیه بــر دانش و
تکنولوژیهــای نوظهــور خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر ،کاربرد
هوشمندســازی ،نانو و بیو تکنولوژی در نســل هفتم ساختوساز

مطــرح میشــود .در ادامــه نشســت مجــازی «کارلــوس مینــرو
ایریش» ،ضمن اســتقبال از پیشنهادات ایران ،اولویتهای کاری
و زمینههای فعالیت این سازمان را اعالم کرد.
وی همچنیــن ابراز امیدواری کرد با پایان یافتن بیماری همه
گیر کرونا ،رؤســای دو ســازمان بتوانند به صورت حضوری دیدار
داشته باشند.
همچنیــن در این جلســه ،ســفیر ایــران در پرتغال به ســوابق
تاریخــی ارتبــاط و همکاری بیــن دو کشــور در زمینههای مختلف
و نیــز وجود تعــداد قابل توجه دانشــجویان ایرانی در رشــتههای
مختلــف فنــی و مهندســی در کشــور پرتغــال اشــاره و تأکید کرد:
همکاری نزدیکتر بین دو ســازمان به نفع دو کشــور و اعضای دو
سازمان خواهد بود.
در همین حال ،تفاهم نامه همکاری بین ســازمانهای نظام
مهندسی ساختمان ایران و پرتغال نهایی و مقرر شد این تفاهم
نامه در اولین جلســه پس از تعطیالت تابســتانی کشور پرتغال -
بــه منظور آغاز رســمی ایــن همکاری  -به صــورت مجازی امضا
شود.

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد:

آغاز به کار ارجاع نظارت نقشهبرداری
در تهران

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان از آغاز
بــه کار ارجاع نظارت نقشــهبرداری در ســطح تهــران خبر
داد.
در مراســمی با حضور مهنــدس مؤمنی مقدم نماینده
رشــته نقشــهبرداری در هیــات مدیــره ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان اســتان تهران و مهندس میرجعفری
ریاســت ســازمان نظام مهندسی این اســتان و نمایندگان
شــرکت ریســمان ،ارجاع نظارت نقشــهبرداری در ســطح
تهران آغاز به کار کرد.
در همیــن حال ،مهندس مومنی مقدم نماینده رشــته
نقشــهبرداری در هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان اســتان تهران گفت :طی ســالهای گذشته این
اســتان از خدمــات مهندســان نقشــهبردار در حــوزه نظام
ساختوساز محروم بوده است.
وی اظهارداشــت :هماکنــون پــس از  ۱۳ســال انتظــار
خوشــحالم کــه خبــر آغــاز عملیاتــی شــدن نظــارت
نقشهبرداری پایتخت را در آستانه فرا رسیدن روز مهندس
نقشــهبردار اعــام کنــم .برهمین اســاس ،بــه میمنت روز
بزرگداشــت ابوریحــان بیرونــی و روز مهندس نقشــهبردار
و همچنیــن تقارن ایــن دو رویداد فرخنده بــا آغاز اجرایی
شدن نظارت نقشهبرداری را به همه مهندسان نقشهبردار
همکار خود تبریک میگویم.
بــه گفته مومنی مقدم ،این اقدام با همدلی و همراهی
اعضای هیأت مدیره دوره هشــتم و مهندس میرجعفری
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران
به ثمر نشســت .برهمین اســاس ،جــا دارد از یکایک کلیه
افرادی که در این راه ما را یاری کردند ،تشکر کنم.
وی اضافــه کــرد :در ایــن مقطــع از شــرایط کشــور بایــد
بــا تغییــر نــگاه نقطهای به ســاختمان ،بــه نــگاه پهنهای و

در قالب شــهری و با هــدف ارتقای کیفیت ساختوســاز و
افزایش کیفیت ســاختمانها فرصت حضور خدمات فنی
مهندســان هفت رشــته نظام مهندسی ســاختمان فراهم
شود.
مومنــی مقــدم ،توضیــح داد :گرچــه ســاختمان یــک
کاالی ســرمایهای اســت امــا در عیــن حــال در نــگاه کالن
اقتصــادی ،یــک ســرمایه ملــی قلمــداد میشــود و قطعا
افزایــش کیفیــت و افزایش عمر مفید ســاختمان ،دغدغه
عمــوم مردم نیز هســت و بنــده به عنــوان نماینده رشــته
مهندســی نقشــهبرداری مطمئــن هســتم بــا اســتفاد ه از
خدمات مهندسان ناظر نقشهبردار شاهد تحول ملموسی
در کیفیــت ساختوســاز و دســتیابی بــه اهــداف کالن و در
نهایت افزایش عمر مفید ساختمان خواهیم بود.
وی بــا برشــمردن مزایــای شــرح خدمــات رشــته
نقشــهبرداری ،تاکید کــرد :اجرای این طــرح در فاز آغازین
بــا معرفی مهندســان ناظر نقشــهبردار در ســطح مناطق
٢٢گانه شهر تهران در گروه ساختمانی «د» و همچنین در
منطقه  ١تهران در گروه ســاختمانی «ج» و «د» الزماالجرا
خواهــد بــود ،ضمــن اینکه بــا همدلی مســئولین مدیریت
شــهری این طرح در مراحل بعدی به کلیه ساختوسازها
بــه صــورت فراگیر در ســطح شــهر و اســتان تعمیــم داده
خواهد شد.
مؤمنــی مقــدم در پایــان بــا ابــراز امیــدواری نســبت به
ارتقــای جایــگاه رشــته مهندســی نقشــهبرداری و اجــرای
کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئیننامه
اجرایی ماده  ٣٣این قانون ،گفت :ســاماندهی مهندســان
ناظر نقشــهبردار و اصالح ســامانههای ناظرین در دســت
اقدام اســت و جزئیــات اجرایی آن به اطالع مهندســین و
شهروندان خواهد رسید.

بررسی برنامههای آموزشی
در جلسه گروه تخصصی نقشه برداری
جلســه گروه تخصصی نقشــه برداری شورای مرکزی
بــه صــورت حضــوري و مجــازي و بــا حضــور مهنــدس
مومنــی مقدم ،مدیــر اجرایی ســازمان نظام مهندســی
ساختمان ،مهندس قیاسی مدیر آموزش سازمان نظام
مهندسی کشور و مشاركت اعضا در محل سازمان نظام
مهندسی ساختمان برگزار شد.
در ایــن جلســه دکتر یزدانــی ،رئیس گــروه تخصصی
نقشــه برداری شــورای مرکــزی ضمن خــوش آمدگویی
و تشــکر از حضــور مهنــدس مومنــی مقــدم و مهنــدس
قیاســی و تبریــک بــه عضــو جدیــد گــروه تخصصــی
(مهندس مهجوریــان) ،در خصوص مباحث مربوط به
آموزش مهندســان نقشــه برداری و نقشــههای تفکیک
اعیانی موارد و مشکالت موجود سخن گفت.
در همیــن حــال ،مهنــدس قیاســی ،مدیــر آمــوزش
شــورای مرکزی درباره برگزاری دوره برای اســاتید رشته
نقشه برداری به منظور استانداردسازی در تمامی کشور
و همچنیــن ایجــاد بانک اطالعاتی اســاتید و اســتفاده از
ظرفیت اساتید در کل کشور جهت ارتقای دانش اساتید
و مهندسان نقشه بردار توضیحاتی ارائه کرد.
وی اظهارداشت :حدود  90درصد از شرکت کنندگان
در دورههــا اظهار رضایت کرده اند که نشــان از موفقیت
در برگزاری دورهها دارد.
در ادامه جلسه مهندس اسدی ،نایب رئیس گروه به

عنــوان نماینده گــروه تخصصی برنامههای پیشــنهادی
در خصوص آموزش و بازآموزی مهندســان نقشه بردار
و دورههــای الزم برای اســاتید و دورههــای ارتقا و تمدید
پایه را ارائه کرد.
همچنیــن مهنــدس مومنــی مقــدم ،مدیــر اجرایــی
سازمان نظام مهندسی ســاختمان ضمن ابراز رضایت
از عملکرد گروه تخصصی نقشــه بــرداری در این مدت،
از ارســال شــرح خدمات و مبحث نقشــه بــرداری تحت
عنــوان کنتــرل هندســی و رقومــی به صــورت مکتوب به
وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
ســپس در ادامــه جلســه اعضــای گــروه تخصصــی
نقشــه بــرداری شــورای مرکــزی از مســایل و مشــکالت
رشــته نقشــه برداری در اســتان خــود مــواردی را مطرح
کردنــد کــه در همیــن حال ،مهنــدس مومنــی مقدم در
این باره بر نقش آموزش مهندســان نقشه بردار در رفع
موانــع و مشــکالت ایــن رشــته در اســتانها و همفکــری
اســتفاده از ظرفیــت اعضــای هیــات مدیرههــای نقشــه
بــردار در ســایر گروهها و کمیســیونهای شــورای مرکزی
تاکید کردند.
وی اعالم کرد :هر برنامه آموزشی که گروه تخصصی
بــرای افزایــش و ارتقــای دانش مهندســان نقشــه بردار
پیشــنهاد و ارائــه کنــد ،در اولیــن فرصــت توســط واحــد
آموزش شورای مرکزی برگزار خواهد شد.

بین روسای سازمان نظام مهندسی و فنی و حرفه ای ؛

تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه ای و نظام مهندسی امضا شد

در راســتای گسترش روزافزون ســامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور
توســعه آموزش های مهارت محور و فنی و حرفه ای ،تفاهم نامه همکاری بین
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای و ســازمان نظام مهندســی ساختمان به امضا
رســید .این تفاهــم نامه به امضای علی اوســط هاشــمی ،معاون وزیــر تعاون و
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و احمد خرم ،رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور و در راستای فراهم کردن زمینه های الزم برای تربیت
نیروی انســانی متخصص صنعت ســاختمان با برنامهریزی و اجرای دوره های
ی های دو طرف رسید.
آموزش عملی و بهرهبرداری از ظرفیتها و توانمند 
مهندس خرم در مراســم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه نباید فرصت ها
را از دست بدهیم ،اظهارداشت :در  ۴دهه گذشته به دلیل پایین بودن کیفیت و
عمر ساختمان ها ،تلفات و خسارات مادی و معنوی زیادی داده ایم.
وی ،رمــز موفقیت در پیشــگیری از بروز اینگونه اتفاقــات را آموزش های مهارتی
عنوان کرد و افزود :به منظور افزایش طول عمر مفید ساختمان در ایران ،باید به
طور جدی به دنبال آموزش و کارورزی برویم.
مهندس خرم با تاکید بر اینکه ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی بیرون کشور
را باید گســترده دنبال کنیم ،ابراز امیدواری کرد با اجرای تفاهم نامه با ســازمان
آموزش فنی و حرفه ای ،مشکالت در این بخش هم حل شود.
در ادامه علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار
کرد :بدون تردید این تفاهم یکی از موثرترین و فراگیرترین تفاهم نامههایی است
که در طول این دو ســال منعقد شــده ،اســت همچنین با بیش از  ۷۰بنگاه فعال
اقتصادی در ســطح کشــور از جملــه بهترینها و موثرترینها بنــگاه ها همکاری
خواهیــم کرد .وی افــزود :اثرات و بــرکات این تفاهم در الیههای مختلف اقشــار
جامعه نمایان خواهد شــد .گیرند ه این خدمات در بخشهای مختلف احداث
ســاختمان هســتند ،که میتواند هم در حوز ه احداث و نگهداری و نیز مراقبت از
ساختمان خدمات دریافت کنند.
هاشــمی بیــان کرد:در ایــن حوزه باید گفــت تالشهای خوبی صــورت گرفته که
الزم و ضروری بوده است ،اما پوشش دهند ه همهی نیازها نبوده و موجب ایجاد
پیوندی قوی و موثر و نیز نفوذ اثر و ارتقای به افراد تحصیل کرد ه جامعه نشــده
است .وی ادامه داد :همکاری میان نظام مهندسی کشور و سازمان آموزش فنی
و حرفــهای امــروز خــودش را در تفاهم نامه نشــان میدهد که اراد ه ارزشــمندی
خواهد بود و موجب میشــود تا سطح کیفی خدمات ،نظارت ،اطمینان بخشی
در جامعه ارتقا پیدا کند .هاشمی یادآور شد:امیدواریم بتوانیم پیام این امر مهم
را مبنا قرار دهیم تا به لزوم ایجاد دید فنی و مهندسی برسیم ،همچنین حضور
در هر کارگاه نیازمند وجود یک مهندس با دید وســیع فنی و مهندســی است که
بر نیروی با مهارت برای بودن در هر موضع کاری در کارگاه ارزش گذاری کند.
وی عنــوان کــرد :نباید به راحتی تن به پذیرش نیروی بــدون مهارت داد و اصول
فنی و مهندسی و مهارتی نیز بایستی در هر پروژه چه در قالب ساختمان و چه در
قالب خط ریلی هزار کیلومتری رعایت شود.
رئیــس ســازمان فنی و حرفــهای گفت :در ایــن تفاهم نامه از اختیارات ســازمان
آموزش فنی و حرفهای کســر و به اختیار و اعتبار ســازمان نظام مهندسی افزوده
شــده و قرار اســت ظرفیت فنی و مهندســی تیم ســازمان نظام مهندسی با هم

افزایــی هــدف گــذاری شــود .وی بیــان کــرد :مســئله آموزش و ســنجش توســط
مربیان ســازمان نظام مهندسی در کارگاههای ســازمان فنی و حرفهای میتواند
موضوعیت پیدا کند و فقط به مربیان سازمان فنی و حرفهای محدود نشود.
البته همکاری متقابل طرفین در نیازســنجی ،امکان ســنجی ،ارزیابی آموزشــی،
تدویــن و بازنگری اســتانداردهای مهارتی ،برگزاری دور ه های آموزشــی مهارتی
موردنظر و صدور گواهینام ه های مربوط ،فراهم کردن کارآموزی برای مهندسین
عضو ســازمان نظام مهندســی قبل از ورود به حرفه ،اجرایی نمودن قانون الزام
فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشــتغال نیروی کار وابســته و فراهم
کردن زمینه های الزم برای تربیت نیروی انسانی در فناوری های نوین و راهبردی
ساختمان از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.
ی های تخصصی و علمی درخصوص
همچنین ،برگزاری همایش ها و گردهمای 
صنعت ســاختمان ،همکاری و پیگیــری الزام اســتفاده از کارگــران دارای پروانه
مهــارت فنــی در عملیات اجرایی ســاختمان هــا ،همکاری دو طــرف در تدوین
و تعییــن ضوابــط و اجــرای دور ه هــای آموزشــی ورود بــه حرفه ،و اجــرای نظام
صالحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران برای به کارگیری نیروی ماهر
کار در حوزه ساختمان از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.
از تعهــدات مشــترک طرفیــن در این تفاهم نامه مــی توان به همــکاری در طراحی و
اجــرای قانون الــزام فراگیری آموزش هــای فنی و حرفه ای برای اشــتغال به کار برای
مشــاغل و چارچــوب صالحیت حرفه ای مصــوب هیات محترم وزیران ،به رســمیت
شــناختن حقوق مــادی و معنوی طرف مقابل درخصوص نتایــج حاصل از فعالیت
هــای مشــترک ،اعــام کلیــه تغییــرات در برنام ه هــای آموزشــی طرفین بــه یکدیگر،

ن های تخصصی
مشارکت و همکاری طرفین در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیش 
و کاربردی و همکاری در برگزاری المپیادهای ملی و بینالمللی ،اشاره کرد.
متنکاملاینتفاهمنامهبهشرحذیلاست:
با استعانت از درگاه خداوند متعال در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال و
در راستای گسترش آموزشهای تخصصی مهارتی در حوزه صنعت ساختمان
و بــا عنایــت بــه مــاده  - ،4بنــد «ک» مــاده  ،21قانون نظــام مهندســی و کنترل
ن نامه اجرایی قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان،
ســاختمان ،ماده  5آیی 
مــاده  21قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن و تبصــره ماده 4
آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران؛ این تفاهم نامه در راستای گسترش روزافزون
ســامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور توســعه آموزش های مهارت
محــور و فنــی و حرفه ای بین ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای و ســازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور به شرح ذیل منعقد شد:
ëëماده-1اهدافتفاهمنامه
 -1-1همکاری متقابل طرفین در نیازســنجی ،امکان ســنجی ،ارزیابی آموزشــی،
تدویــن و بازنگری اســتانداردهای مهارتی ،برگزاری دورههای آموزشــی مهارتی
موردنظر و صدور گواهینامههای مربوط.
-1-2فراهم کردن زمینه های الزم برای تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت
ساختمان با برنامهریزی و اجرای دوره های آموزش عملی.
-1-3بهرهبرداری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین.
-1-4فراهــم کردن زمینه هــای الزم برای تربیت نیروی انســانی در فناوری های
نوین و راهبردی ساختمان.
-1-5برگــزاری همایــش هــا و گردهماییهــای تخصصی و علمــی درخصوص
صنعتساختمان.
-1-6همــکاری و پیگیــری الزام اســتفاده از کارگران دارای پروانــه مهارت فنی در
اجرای ساختمان ها
-1-7همــکاری طرفین در تدویــن و تعیین ضوابط و اجرای دورههای آموزشــی
ورود به حرفه
-1-8فراهم کردن کارآموزی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی قبل
از ورود به حرفه
-1-9اجرایــی نمــودن قانــون الزام فراگیری آمــوزش های فنی و حرفــه ای برای
اشتغال نیروی کار وابسته
-1-10اجــرای نظــام صالحیــت حرفه ای مصــوب هیات محتــرم وزیران جهت
نیروی کار حوزه ساختمان
-1-11همکاری در تربیت مربیان مهارتی در استان ها
 -1-12استفاده از ظرفیت های طرفین در برگزاری ارزشیابی و سنجش صالحیت
حرفه ای
ëëماده -2تعهدات طرف اول
-2-1همــکاری در برگــزاری دورههــای آموزشــی برای مهندســین ســاختمانی و
برگزاری آزمونهای مربوطه وفق ضوابط طرف اول.
-2-2تخصیص فضا و امکانات جهت اجرای دورههای مشترک.
-2-3اســتفاده از متخصصین معرفی شده ازسوی ســازمان نظام مهندسی در
کمیتههای تخصصی برنامهریزی درسی.
-2-4همکاری در زمینه برگزاری نشستها و همکاریهای علمی و تخصصی با
سازمان نظام مهندسی ساختمان.
-2-5برگــزاری همایش ها و گردهماییهای تخصصی و علمی در مرکز تربیت
مربی و پژوهش های فنی و حرفهای و تربیت مربی مهارتی در سطح استان ها با
همکاری نظام های مهندسی در سراسر کشور.
-2-6همکاری در تولید کتب ،فیلم و منابع آموزشی مرتبط.
 -2-7همــکاری در برگزاری آزمون ها و ســنجش صالحیت حرفه ای نیروی کار
مرتبط با حوزه ساختمان.
-2-8تســهیل در واگذاری فعالیت های اجرایی مرتبط با آموزش و ســنجش در
سطح استان ها با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های نظام مهندسی استان ها.
ëëماده -3تعهدات طرف دوم
-3-1اجرای نیازسنجی و امکان سنجی دورههای آموزشی موردنیاز.
-3-2همکاری با طرف اول در تهیه ،تدوین و یا بازنگری استانداردهای آموزشی
موردنیاز حسب مورد.
-3-3همکاری با طرف اول در تهیه ،تدوین و اجرای دورههای مختلف و توسعه
دانش فنی و مهارتی منابع انسانی فعال در صنعت ساختمان.
-3-4مشــارکت در برگــزاری دورههــای مهارتی و فنــاوری با طــرف اول با توافق
طرفین.

-3-5شناســایی و معرفــی مهندســین ســاختمان واجــد شــرایط برای شــرکت
درآزمون ادواری به طرف اول برحسب نیاز.
-3-6معرفــی متقاضیان ارتقاء ســطح مهارتی موضوع بنــد  3-5به طرف اول
جهت شرکت در دورههای آموزشی.
-3-7معرفی افراد صاحب نظر و متخصص به عنوان آزمونگر در حوزه صنعت
ساختمان.
 -3-8همکاری در برگزاری آزمون ها و ســنجش صالحیت حرفه ای نیروی کار
مرتبط با حوزه ساختمان.
ëëماده-4تعهداتمشترک
-4-1دو طرف متعهدند حقوق مادی و معنوی طرف قابل را درخصوص نتایج
حاصل از فعالیت های مشترک به رسمیت بشناسند.
 -4-2دو طــرف متعهدنــد کلیه تغییــرات در برنامههای آموزشــی را به یکدیگر
اعالم کنند.
 -4-3مشارکت و همکاری طرفین در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیشنهای
تخصصی و کاربردی.
 -4-4همکاری طرفین در برگزاری المپیادهای ملی و بینالمللی.
 -4-5همــکاری در طراحــی و اجــرای قانون الــزام فراگیری آمــوزش های فنی و
حرفــه ای برای اشــتغال به کار جهت مشــاغل و چارچوب صالحیــت حرفه ای
مصوب هیات محترم وزیران
 -4-6طرفیــن نمي توانند بدون هماهنگی قبلی تعهدات مندرج دراين تفاهم
نامه را كالً يا جزئاً به غير واگذار نمايند.
ëëماده-5نحوهاستفادهازاطالعاتطرفین
دو طرف متعهدند اطالعات ،اسناد ،مدارک و دادههای طبقهبندی شده را که در
فرآیند همکاری به دست میآید بدون هماهنگی با طرف مقابل منتشر ننمایند.
ëëماده-6رونداجرایتفاهمنامه
 -6-1نمایندگان طرفین متعهدند در جلســات مشترک اقدامات انجام شده را
بررسی و نسبت به پیشرفت کار ،برنامهریزی الزم را انجام دهند
 -6-2به منظور عملیاتی نمودن مفاد تفاهمنامه کارگروه کارشناسی تشکیل میگردد
 -6-3این کارگروه ماهیانه یکبار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه گزارش خود را
به رؤسای طرفین ارائه خواهند داد.
ëëماده-7تعهداتمالی
هرگونه بار مالی در اجرای مفاد این تفاهمنامه از ســوی دو طرف میبایســت بر
اساس انعقاد قراردادهای جداگانه بین طرفین انجام پذیرد.
ëëماده-8مدتاجرایتفاهمنامه
 -8-1مدت اين تفاهم نامه از تاريخ امضاء به مدت 2سال شمسي مي باشد كه
تمديد و ادامه فعاليت ،بازنگري ،اصالح و يا تغييرات اساسي در مفاد اين تفاهم
نامه با توافق ذات البين انجام مي شود.
 -8-2درصورتيكه حوادث غيرمترقبه و خارج از حيطه و اقتدار و اختيار برهريك
از طرفيــن تفاهم نامه حاكــم گردد و موجب بروز هرگونه تأخيــر در اجراي مفاد
تفاهم نامه شود تا زمان رفع شرايط فوق تفاهم نامه به حالت تعليق در آمده و
مسئوليتي از اين جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

ëëماده-9کمیتهحلاختالف
در صــورت بــروز اختالف در اجرای این تفاهم نامه کمیته حل اختالف متشــکل
از یــک نماینــده از طــرف اول ،یک نماینــده از طرف دوم و یک نفــر داور مرضی
الطرفین که با توافق طرفین تعیین میگردد ،تشکیل و موارد اختالف را بررسی
و حل مینمایند.
ëëماده -10سایر موارد
 -10-1ســایر شــرایط و مــواردی کــه در ایــن تفاهمنامه پیشبینــی نگردیده تابع
احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به تفاهمنامهها و قوانین جاری کشور بوده و
برای طرفین الزماالتباع خواهدبود.
 -10-2در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین در اجرای مفاد این تفاهم نامه،
با اعالم کتبی و ذکر دالیل مستدل ،با در نظر گرفتن فرصت سه ماهه این تفاهم
نامه فسخ میگردد .در هر صورت این امر مانع از اجرای تعهدات قبلی هیچ یک
از طرفین نخواهد بود.
 -10-3مسئول نظارت ،پیگیری و اجرای تفاهمنامه از سوی طرف اول در اولین
جلسه کارگروه همکاری اعالم می گردد.
 -10-4مسئول نظارت ،پیگیری و اجرای تفاهمنامه از سوی طرف دوم در اولین
جلسه کارگروه همکاری اعالم می گردد.
 -10-5نشانیهای مندرج در صدر این تفاهم نامه اقامتگاه قانونی طرفین میباشد
و تغییر اقامتگاه میبایست به صورت کتبی به طرف مقابل اطالع داده شود.
 -10-6این تفاهم نامه در  10ماده و در  2نسخه تنظیم گردیده که هر کدام حکم
واحد را دارد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0
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دستورکار گروههای تخصصی شورای مرکزی ؛

 7گروه تخصصی و آخرین اقدامات
آخریــن اقدامــات گروههــای تخصصــی بــرق ،مکانیک ،نقشــه بــرداری ،عمــران ،ترافیک ،معمــاری و شهرســازی و دســتورکارهای
ایــن کارگروههــا در گزارشــی ویــژه «پرســش و پاســخ» مــورد بررســی قــرار گرفــت .حــال جزئیــات ایــن گــزارش را بخوانیــد:

گروه تخصصی برق و آخرین اقدامات
پایــگاه اطالع رســانی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در
گفتگو با مهندس علیرضا سنایی دشتی ،رئیس گروه تخصصی
بــرق شــورای مرکزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان به
بررســی آخریــن اقدامــات درباره تدویــن دســتورالعمل نحوه
فعالیت مجریان تاسیســات ،نحوه اجرایی شدن خدمات فنی
آزمایشــگاه برق و اســتانداردهایی که باید توســط سازمان ملی
اســتاندارد با همکاری نظام مهندسی ســاختمان تدوین شود،
پرداخت .حال این پرسش و پاسخ را بخوانید:

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان

ëëتدوین دســتورالعمل نحــوه فعالیت مجریان تاسیســات در
دستور کار گروه برق قرار گرفته است ،لطفا بفرمائید تدوین این
دستورالعمل در چه وضعیتی قرار دارد؟
همانطور که همکاران گرامی مســتحضر هستند ،به منظور
اجرایــی شــدن خدمــات اجرای تاسیســات بــرق نیاز بــه اخذ
صالحیت اجرای تاسیســات برق اســت که ایــن موضوع پس
از حدود شش سال تالش در شورای مرکزی و گروه تخصصی
برق ان در ســال  ۱۴۰۰جز آزمونهای مقرارت ملی ساختمان
قرار گرفت .به موازات این موضوع گروه تخصصی برق پیش
نویــس اولیــه ان را تهیــه کرده اســت کــه پــس از هماهنگی با

تابســــــــــــتان
1 4 0 0

***

گروه مکانیک و آخرین اقدامات

مهنــدس نــوری کوپایی بــه عنوان رئیــس کارگــروه تخصصی
مکانیک شــورای مرکزی به پرســشهای خبرنگار پایگاه اطالع
رســانی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان پاســخ داد .این
پرسش و پاسخ را بخوانید:

گروه تخصصی نقشه بردای و آخرین اقدامات
مهنــدس مومنی مقدم بــه عنوان عضو شــورای مرکزی و مدیر
اجرایی ســازمان به پرســشهای خبرنگار پایگاه اطالع رســانی
سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره آخرین اقدامات گروه
تخصصی نقشــه برداری پاســخ داد .حال این پرسش و پاسخ را
بخوانید:
ëëتدوین شــیوهنامه یکســان کشــوری برای تفکیک آپارتمان در
دســتور کارگروه نقشــه برداری قرار گرفته اســت ،لطفا بفرمائید
تدوین این شیوهنامه در چه وضعیتی قرار دارد؟
این شــیوهنامه در جلســات مختلف در دوره هفتم شورای

ëëتدوین شــیوهنامه صالحیــت مجریان ذی صالح در دســتور
کار گروه مکانیک قرار گرفته اســت ،لطفــا بفرمایید تدوین این
شیوهنامه در چه وضعیتی قرار دارد؟
پیشــنهاد گــروه تخصصــی مکانیــک تکمیــل شــده و بــه
منظور اخذ نظر و تکمیل موارد مربوط به رشــته برق به گروه
تخصصی برق ارسال شده است.
ëëفکر میکنید این شــیوهنامه تا چه زمانی ،نهایی و سپس ابالغ
خواهد شد؟

پنجمیـــــــــــن
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ایــن خدمات اســت .امیدواریم بــا حمایت شــورای مرکزی و
معاونت مسکن و ساختمان ،الزامی بودن این بند از مقرارت
ملی ســاختمان به عنوان یکی از صالحیتهای ازمایشگاهی
به استانها ابالغ شود.
ëëدرباره موضوع آسانســور و وظایف مهندس برق هم توضیح
بفرمائید؟ ضمنا آیا کارگروه برق ،اقدامی درباره استانداردهایی
که باید توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری نظام مهندسی
ساختمان تدوین شود ،انجام داده است؟
در بحث آسانســور اقدامات نسبتا موثری در شورای ششم
صــورت گرفــت .در حال حاضر هــم یک کارگروه ویــژه که زیر
نظــر گــروه تخصصی برق اســت ،نحــوه پیاده ســازی مبحث
پانــزده مقرارت ملی ســاختمان را پیگیری میکنــد ،اما پیاده
ســازی آن در گام اول نیازمند به حل مساله حقوقی طراحی،
نظارت ،اجرا و بازرســی آسانســور با ســازمان استاندارد است.
البته این موضوع مســتلزم این اســت که مبحث پانزده مورد
بازنگری جدی از جنبه حقوقی قرار گیرد.

و تأمیــن موجبات ارتقای کیفیت پروژههای ســاختمانی قدم
بسیار مثبتی خواهد بود.
ëëتعیین مبانی تعرفه گاز در چه مرحلهای اســت و تا چه زمانی
این مبانی نهایی میشود؟
مدت زمان زیادی اســت که این مبانی به وزارت راه ارسال
و چندین جلســه هم در این مورد در دفتر توسعه برگزار شده
است .در همین حال ،نامه پیرو نامه اولیه به وزارت راه ارسال
شده ولی متاسفانه هنوز ابالغ نشده است.

همکاران گروه تخصصی مکانیک تقدیم شورا میشود.
ِ
ëëفکــر میکنید این دســتورالعمل تا چه زمانی ،نهایی و ســپس
ابالغ خواهد شد؟
نهایی شــدن و ابالغ این دســتورالعمل باید توســط وزارت
راه و شهرسازی باید صورت پذیرد ،ولی نسخه پیشنهادی آن
در پاییز  ۱۴۰۰به وزارتخانه ارسال میشود.
ëëبا خبر شــدیم کارگروه برق ،نحوه اجرایی شــدن خدمات فنی
آزمایشــگاه برق را هم در دســت بررســی دارد .آیــا این موضوع
صحت دارد؟
یکی از اهداف گروه تخصصی برق شــورای مرکزی نظارت
دقیق تاسیســات برقی ســاختمان به مقرارت ملی ساختمان
هســت .یکــی از این موارد پیاده ســازی بنــد  ۵-۳-۱۳مبحث
ســیزده مقــرارت ملــی ســاختمان در مــورد «ازمــون اولیــه و
کنترل» میباشــد که این امر مســتلزم این موضوع میباشــد
کــه خدمــات فنی ازمایشــگاه برق جز دســتورالعمل خدمات
ازمایشگاهی قرار گیرد.
در ایــن راســتا ،در گام اول ایــن خدمات در شــرح خدمات
مهندســی رشــته بــرق که مــورد تایید شــورای مرکــزی و دفتر
توســعه مهندســی میباشــد ،گنجانیــده شــده اســت .در گام
بعدی گروه تخصصی برق در حال تدوین جزئیات این شرح
خدمــات ،تجهیــزات مــورد نیاز و حــق الزحمه جهــت انجام

امیــدوارم ســریع در گــروه برق بررســی شــود تــا بتوایم به
عنوان پیشنهاد شورا به دفتر مقررات ملی ارسال کنیم.
ëëنظر کارگروه مکانیک درباره سند جامع مدل سازی اطالعات
ساختمان چیست؟
تهیه ســند و اجرایی کردن آن در راســتای ارتقای بهرهوری
صنعــت ســاختمان ،اســتفاده و گســترش شــیوههای نویــن
فنــاوری اطالعات و زیرســاختها ،بهبود شــرایط فرآیندهای
مدیریــت پروژههــای ســاختمانی ،الــزام استانداردســازی
مصالح و تجهیزات و یکپارچه ســازی دادههای اطالعاتی این
صنعــت و ایجاد بانــک جامع مصالح و تجهیزات اســتاندارد

مرکــزی و در کمیتــه راهبــردی مشــترک مطــرح و کلیــات آن
تصویب و درجلســهای با حضور ریاســت ســازمان و معاونت
وقــت امــاک و امــور کاداســتر ســازمان ثبــت اســناد و امالک
(جناب آقای صعید زرندی) رونمایی شد.
در ادامه و در جریان آماده ســازی برای چاپ در جلســات
مجــدد مطــرح و در نهایت ســئواالتی برای جمــع بندی برای
اخذ پاســخ از طریق دبیر کمیته راهبــردی به معاونت مذکور
ارائه شــد که با تغییر معاونت امالک وکاداســتر سازمان ثبت
و همچنین تغییر شــورای مرکزی و سپس بروز پاندومی کرونا
امکان پیگیری فراهم نشد.
ëëفکر میکنید این شــیوهنامه تا چه زمانی ،نهایی و سپس ابالغ
خواهد شد؟
این شــیوهنامه در دوره اخیر و در اولین جلســه مشــترک با
ســازمان ثبت مطرح و با برگزای جلســات مشترک بهصورت
مجدد نیز پیگیری خواهد شــد .البته امید اســت تا پایان سال
جــاری بــه چاپ برســد ،ضمــن اینکــه در این خصــوص الزم
اســت مسئوالن سازمان با برگزاری جلسات مشترک و رایزنی
با مســئوالن ســازمان ثبت اســناد و امالک در تسریع موضوع،
اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
ëëبا توجه به اینکــه کارگروههایی برای طراحی و نظارت نقشــه
برداری تشکیل شــده اســت ،لطفا به عنوان فرد مطلع در مورد

آن توضیح فرمایید؟
ایــن کارگروههــا بــه همــراه چنــد کارگــروه دیگــر در دوره
اخیــر فعالیــت خود را آغاز کــرده و در مورد شــرح خدمات با
انجــام کار تکمیلــی روی نتایج دوره قبل ،جمــع بندی نهایی
را به وزارت راه وشهرســازی ارســال کردهاند .اقــدام دیگر این
کارگروهها بررســی و جمع بنــدی درخصوص ظرفیت کاری و
همچنین خدمات اجرا درنقشه برداری است که با پیگیری در
جلسات آتی نتایج آن قابل ارائه خواهد بود.
ëëتاکنون درباره مبحث نقشه برداری چه اقداماتی انجام شده
است؟
مبحث نقشــه برداری با مکاتبات جدید برای چندمین بار
به وزارت راه و شهرســازی ارسال شده و خوشبختانه کمیتهای
بــا حضور هیأت رئیســه گروه تخصصــی و همچنین با حضور
اســاتید مورد نظــر این وزارتخانه تشــکیل و اولین جلســه هم
برگزار شده است.
بررسی و آماده سازی مبحث برای شورای تدوین مقررات
ملــی ســاختمان درحــال پیگیری اســت .در راســتای تصویب
و انتشــار ایــن مبحــث ضروری اســت تا مســئولین ســازمان و
اعضــای مرتبط با موضوع در شــورای محترم مرکزی نســبت
به رایزنی و برگزای جلسات با افراد ذی مدخل در وزارتخانه،
اقدام تا مباحــث مغفول مانده مچونمبحث نقشــه برداری،
هر چه زودتر پیگیری و انتشار یابد.

ëëبــرای حــل معضــل ترافیک چــه راهــکار اجرایی پیشــنهاد
میکنید؟
پیگیری توسط نظامات مهندسی و اجرای دقیق و پیوسته
مفــاد فــوق توســط ســازمانهای راهــداری و شــهرداریها،
آرامشــی نســبی در ارتقــای ایمنــی ترافیــک برون شــهری و
درون شهری ایجاد میکند.

گروه تخصصی عمران و آخرین اقدامات
دکتر کامبیز نرمانشــیری ،دبیر گروه تخصصی عمران شــورای
مرکزی به پرســشهای خبرنگار پایگاه اطالع رســانی سازمان
نظام مهندســی ساختمان پاســخ داد .این پرســش و پاسخ را
بخوانید:
ëëویرایش جدید مبحث  ۹مقررات ملی ســاختمان در دستور
کارگــروه عمران قــرار گرفته اســت ،لطفــا بفرمائیــد ویرایش
جدیــد در چــه وضعیتــی قــرار دارد و همچنین فکــر میکنید
ویرایــش جدید مبحث  ۹تا چــه زمانی ،نهایی و ســپس ابالغ
خواهد شد؟

گروه تخصصی ترافیک و آخرین اقدامات
دکتر غالمرضا شــیران ،رئیس گروه تخصصی ترافیک شورای
مرکزی به پرســشهای خبرنگار پایگاه اطالع رســانی سازمان
نظام مهندســی ساختمان پاســخ داد .این پرســش و پاسخ را
بخوانید:
ëëبرگزاری دورههای آموزشــی بــرای شــیوهنامه اجرایی ارایه
خدمات مهندســی توســط گــروه ترافیــک در دســتور کار قرار
گرفته اســت ،لطفا بفرمائید برگزاری ایــن دورهها چه زمانی و
چگونه برگزار خواهد شد؟

چند جلســه گذشــته گروه تخصصــی ترافیــک را به ملی
ســازی و یکنواخــت ســازی اســاتید و مفــاد و شــیوه درســی و
آزمون نهایی این دورهها اختصاص داده ایم و پیشرفتهای
خوبی داشــته ایم .با اعالن نهایی اســتانها در باب اســتاد و
دانشــجو ،ایــن مهم با نظــارت و مدیریت گــروه تخصصی و
همــکاری آموزش شــورای مرکزی ،انشــااهلل در مهر ماه آغاز
خواهد شد.
 ëëفکــر میکنیــد برگــزاری ایــن دورههــا بــا اســتقبال جامعه
مهندسی مواجه شود؟
جامعه مهندســی ترافیک خود خواهان و پیگیر این مهم
اســت .آنهــا نیاز دارند حتما با مفاد آموزشــی و حساســیت
موضوع در ایمن سازی دسترسیها بیش از پیش آشنا شوند
و مفاد تئوریک را عملیاتی کنند.
ëëدر حال حاضــر کارگروه ترافیک چه دســتور کارهای دیگری
در برنامه دارد ،لطفا توضیح دهید؟
پیگیــری بندهــای فوق االشــاره به عالوه پیگیــری عبور از
کمیتههــای فنی شــورای تدوین مقررات ملی ســاختمان در
تصویب نهایی مبحث ترافیک

در خصــوص مبحــث نهــم مقــررات ملــی ســاختمان
(طرح و اجرای ســازههای بتن آرمه) ،با توجه به درخواســت
استانها در خصوص ویرایش جدید این مبحث و مشکالت
و سئواالتی که سازندگان و مهندسان در خصوص اجرای این
مبحث داشتند ،بررسی در دستور کار گروه تخصصی عمران
قرار گرفت و مقرر شــد موارد پیشــنهاد شــده توسط استانها
در این گروه بررســی و بعد از تجزیه و تحلیل جهت پیشنهاد
به دفتر تدوین مقررات ملی ارسال شود.
در خصــوص مبحــث دهم مقررات ملــی (طرح و اجرای
سازههای فوالدی) ،با توجه به اینکه پیش نویس این مبحث
جهــت اظهار نظر به گروه تخصصی عمران شــورای مرکزی
ارســال شــده اســت ،بررســی این مبحــث در دســتور کار قرار
گرفت و در جلســات متعــدد گروه تخصصی بررســی انجام
و نظــرات ایــن گروه توســط شــورای مرکــزی بــه وزارت راه و
شهرسازی و دفتر مقررات ملی ساختمان ارسال شد.
ëëبا توجه به اینکه گروه عمران ،تدوین دستورالعمل ساخت
و ساز در پهنه گسل را هم در دست بررسی دارد ،لطفا به عنوان
فرد مطلع در مورد آن توضیح فرمایید؟
دســتورالعمل ســاخت و ســاز در پهنه گســلها که توسط
شــورای مرکــزی بــه این گروه ارســال شــده بود ،در جلســات
متعــدد بررســی و پــس از اخذ نظــرات اعضای گروه ارســال
خواهد شد.
ëëدربــاره نظام نامه بهســازی زلزله چه اقداماتی انجام شــده
است؟
در خصوص نظام نامه ارزیابی و بهسازی لرزهای سازهها از
حدود ســه ســال پیش تاکنون این نظامنامه در دستور کارگروه
تخصصی قرار گرفته است و پس از تصویب در گروه تخصصی
در جلســات متعــدد که با کارشناســان وزارت راه و شهرســازی
برگزار شد ،این نظامنامه همچنان در حال نهایی شدن است.
ضمنــاً بــه اســتناد پیشــنهاد گــروه تخصصــی و مکاتبات
شــورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ،ارزیابی و بهسازی
لرزهای ســاختمانها به عنوان یکــی از صالحیتهای جدید
در رشــته عمــران مــورد تاییــد وزارت راه و شهرســازی قــرار
گرفت و در آزمون برگزار شده قبلی لحاظ شد.

گروه تخصصی معماری و آخرین اقدامات
دکتر زهره ترابی ،رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
بــه پرســشهای خبرنگار پایــگاه اطالع رســانی ســازمان نظام
مهندسی ساختمان پاسخ داد .این پرسش و پاسخ را بخوانید:
ëëلطفا از فوری ترین دستور کارگروه معماری بفرمائید؟
•درخصــوص صالحیتهــای جدیــد از جملــه طراحــی
داخلی تجارب ســایر کشورها (کانادا) بررسی و برای توسعه و
گسترش این صالحیت در ایران مواردی طرح شد که براساس
مــوارد مطروحــه معمــاران در صــورت گذرانــدن دورههــای
تخصصــی مذکــور و قبولــی در آزمــون نهایــی میتواننــد از
مزایای دوره مذکور اســتفاده نموده و موفق به اخذ صالحیت
فوق شــوند .ضمنا تدوین شــرح خدمات معماری داخلی در
اولویت گروه تخصصی میباشد.
•پیشــنهاد تشــکیل کارگــروه حریــق در گــروه تخصصــی
معماری شورا ارائه شد که این کارگروه برای هدفهای بعدی
مبنی بر استفاده از مهندسین ذیصالح برای کنترل نقشههای
آتش نشانی پروژهها در سازمان نظام مهندسی است.
•پیگیری مغایرتهای مباحث مقررات ملی ساختمان در
مبحث  ۳و  ۴در جلسات گروه
*بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود اکثــر اســتانها در مــورد
تداخــل مســئولیتهای میان رشــتهای در خصــوص طراحی
و ارائــه جزئیــات اتصــال غیــر ســازه ای ،الحاقــی و دیوارهای
جداکننده و بررسی شرح خدمات مهندسین طراح معماری،
محاسب سازه و شــرح خدمات ناظران عمران و ناظر معمار
طی نامهای نســبت به تفکیک شرح خدمات مطابق مباحث
مقررات ملی اعالم نظر شد.
•تشــکیل کمیتــه نمــا در اســتانها بــرای کنترل نمــا طبق
دستورالعمل و چک لیست
ëëآیا پیگیر پیاده ســازی مــدل الگوی معماری ایرانی -اســامی
هستید ،لطفا بیشتر توضیح دهید؟
وقــت آن رســیده اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان ،اقدامــی در بــاز آفرینــی نماهــای ســاختمانی و
ســیمای خیابانهای شــهری ایران به عمل آورد .امروزه پس
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از ســه دهه آموزش مســتمر فراگیر و ترویج عمومی معماری
از طریق صنف مهندســی ســاختمان ،بیشتر ایرانیان با صنف
معمــاری و معمــاران آشــنا شــده انــد و فرصت خوبــی برای
عمومی کردن معماری و تولید نماهای ســاختمانی سازگار با
هویت ایرانی ایجاد شــده اســت اما در حال حاضر هیچ ســند
همگانــی قابــل فهم بــرای تولیــد معمــاری و آفرینش نمای
ابنیه استاندارد و سازگار با حس هویت محلی وجود ندارد.
تهیه دســتورالعمل راهنمای طراحی نماهای ســاختمانی
هــر شــهر را در کانــون ایــن هــدف قــرار داده و آن را تنهــا راه
بــرای حفظ انســجام بصری بناهای شــهری میدانــد و فراتر
از سلیقه مهندسان و ســازندگان وشهروندان بهره بردار ،یک
حــق و تکلیــف در ارتبــاط بــا هویت و پایداری شــهری اســت.
تاکیــد بر تهیه نظــام نامه طراحی ویژه شــهرهای منتخب هر
اســتان اســت و تهیــه نظــام نامه تیپ بــرای تمام اســتانها و
شهرســتانها به تهی شــدن محتوای نظام نامه منجر خواهد
شد.
در تهیــه شــرح خدمــات راهنمــای طراحــی نماهــای
ساختمانی هر شهر ،موضوعات زیر مورد توجه قرار میگیرد:
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•بررســی ســاختار نظــام نامههــای موجــود در خصــوص
نماسازی و کنتترل سیمای ساختمانها در کشور
•تشــخیص محورهــای اصلــی در منظــر شــهری و نمــای
ساختمانها
•توجــه به تنوع پهنههای ســرزمینی موثر بر ســیما و منظر
ساخت و ساز
•بررســی ضوابط و سیاستهای ابالغی مرتبط در مقررات
ملی ساختمان
•بررســی ضوابط باالدستی ابالغی وزارت خانهها و مراجع
قانونی در زمینه سیمای ساختمانها
•حضور نماینــدگان تخصصی و طراحــان و تهیه کنندگان
راهنمای طراحی در پهنههای اقلیمی و فرهنگی یا استانهای
منتخب در جلسات کارگروه
با توجه به اهمیت موضوع نما و مکاتبات شــورای مرکزی
با ســازمان نظام مهندسی استانها مبنی بر تاکید بر ظرفیت
ســازی ،کار فرهنگی و باز تعریف احیای مفاهیم معماری در
بررسی طرح نمای ساختمانها به لحاظ فرم ،شکل ،مصالح
و تاثیر بر ســیما و منظر شهری و تطبیق با الگوها و آموزههای
فرهنگــی معمــاری ایرانــی -اســامی و همچنین در راســتای
ایفــای وظایــف قانونی بر اســاس بند  ۱از مــاده  ۲قانون نظام
مهندسی ســاختمان کشــور ،احیای مفاهیم معماری سیما و
منظر شــهری و مصوبــه ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی ســیما
و منظــر شــهری شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایران
مصوب  ۱۳۸۷که تهیه نقشــه حجمی ابنیه و راندوی مصالح
بهکار گرفته شده در ابنیه جدید را از جمله وظایف مهندسان
طراح معمار منظور کرده است.
همچنیــن بــا توجه به شــرح خدمات مصوب ســال ۱۳۷۸
ابالغی وزارت راه و شهرســازی انجــام خدمات مازاد بر موارد
منعکس شــده در شــرح خدمــات مصوب مذکور را مســتحق
حق الزحمه مازاد دانسته است.
اعضــای گــروه تخصصــی معمــاری شــورای مرکــزی بــه
منظور بسترســازی و ایجاد شــرایط و ترویج خدمات یاد شده
در ســطح کشــور اقدام به تهیه شــرح خدمات و برآورد و تهیه
حــق الزحمــه پیشــنهادی بابت مدل ســازی و تصویر ســازی
ســه بعــدی اجرایی و فاز  ۲نمــا به منظور ایجــاد وحدت رویه
در اســتانها و مبنــا قرارگرفتن در توافق بــا کارفرمایان نموده
است.
تشــکیل کمیتــه نمــا و برگــزاری جشــنواره ســاختمان برتر
بــه عنــوان تجــارب برخی از اســتانها در جهــت ترویج نمای
معمــاری ایرانــی اســت .کمیته بررســی نمــا در اســتانها راه
انــدازی شــود و ترویــج گســترده اســتفاده از مصالــح بومــی و
معماری بومی انجام گردد و به صورت موضوعی و موضعی
در خصــوص مفاهیم معمــاری ایرانی ،مصالــح ،مبحث ،۱۹
درز انقطــاع و ...بررســیهای الزم در کمیتههــای نما به عمل
آید.
جای اصل نظام تشــویق در نظام مهندســی خالی اســت؛
شناسایی الگوهای باارزش و بحث بهره گیری از فناوری نوین
ساختمانی در صنعت ساختمان .آنچه مهم است مشاورین
امالک و بازاریان هســتند که در بازار قیمت را تعیین میکنند
و بــه خریداران تحمیل میکنند ،ســاختمانهای واجد ارزش
شناســایی شــوند .در ایــن خصوص تجــارب اســتان قزوین در
خصــوص جشــنواره ســاختمان برتر بررســی شــد .بحثهای
صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی – منابــع تجدیــد ناپذیــر-
فناورهای نوین ســاخت -صنعتی ســازی – مدیریت ساخت
در این جشنواره در جهت کیفیت ساخت بررسی میشوند.
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دکتــر عبــاس وثیق نیــا ،رئیــس گــروه تخصصی شهرســازی
شــورای مرکــزی در گفتگــو بــا خبرنگار پایــگاه اطالع رســانی
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان به بیان جایگاه خدمات
مهندسین شهرساز در قوانین پرداخت و اعالم اقدامات این
گروه تخصصی در خصوص شــرح خدمــات ،صالحیتهای
جدیــد و مقــررات ملــی شهرســازی به شــماره آتــی خبرنامه
موکول کرد.

ëëلطفا جایگاه خدمات شهرسازی در قوانین را بیان کنید؟
شهرسازی با هدف مدیریت بهتر شهر بهعنوان یک علم
میانرشــتهای ،زبــان مشــترک و هماهنگکننــده تمام علوم
مربــوط به مدیریت شــهر اســت .از گذشــته تاکنــون هر زمان
صحبت از نظاممهندســی ساختمان و موضوع تائید و امضا
محاســبات ،نقشهها و نظارت بر اجرای یک بنای ساختمانی
مطــرح بــود ،صرفــاً نــام چهــار رشــته مهندســی (عمــران،
معمــاری ،بــرق و مکانیک) مطرح میشــد .خوشــبختانه در
ســال  ۱۳۷۴قانــون نظام مهندســی طوری اصالح شــد تا در
خصوص بســیاری از ســاختمانها و فضاهای عمومی ،سایر
تخصصها از جمله نقشــهبرداری ،ترافیک و شهرســازی نیز
در ترکیب تخصصهای مهندسی نظاممهندسی قرار گیرند.
البتــه حضــور مهندســین شهرســاز نمودهــای متفاوتی از
جملــه احقــاق حقوق شــهروندی دارد .در راســتای پیشــبرد
هــدف احقــاق شــهروندان در عرصههــای عمومــی بــه طور
بنیادی ظرفیتی تحت عنوان شهرسازی وکالتی (advancacy
planning) در جهــان وجــود دارد و شهرســازان بــه عنــوان
متخصصــی که در این زمینه هم آمــوزش دیده اند و هم کار
تجربه کــرده اند ،بــه عنوان«وکیــل شهرســاز» (advancacy
planers) میتواننــد وظیفه احقاق حق شــهروندان در حوزه

عمومی را بر عهده گیرند.
این کار موجبمی شــود که شهروندانی که از حقوق خود
در عرصــه عمومــی اطــاع نــدارد ،یا حتــی اگر اطــاع دارند
بــه طــور تخصصی قادر بــه پیگیــری آن وجلوگیــری از زیر پا
گذاشــتن آن نیســتند ،یاری شــوند تــا به حق خــود در عرصه
عمومی دســت یابند .وظیفه " «وکیل شهرســاز » هم توســط
اشــخاص حقیقی و حقوقی میتواند سازماندهی و عملیاتی
شود.
امضــا شهرســاز و تاییــد طرحهــا توســط یــک مهنــدس
شهرســاز از جمله موضوعاتی اســت که کماکان مورد غفلت
دســتگاههای اجرایی به ویژه شــهرداریهای برخی از شهرها
واقــع شــده اســت .الزم اســت در ابتــدا بــه جایــگاه خدمات
شهرسازی در قوانین پرداخته و در ادامه به مکاتبات متعدد
درخصــوص منع واگذاری خدمات شهرســازی به افراد فاقد
صالحیت بپردازیم.
 -۱جایگاه خدمات شهرســازی در قانون نظا م مهندسی و
کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده  – ٢اهداف و خط مشی
بند  – ٢تنســیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و
مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
بنــد  – ٩الزام به رعایت مقررات ملی ســاختمان ،ضوابط
و مقــررات شهرســازی و مفــاد طرحهــای جامــع و تفصیلــی
وهــادی از ســوی تمــام دســتگاههای دولتــی ،شــهرداریها،
ســازندگان ،مهندســین ،بهرهبــرداران و تمــام اشــخاص
حقیقــی و حقوقی مرتبط با بخش ســاختمان بهعنوان اصل
حاکم بــر کلیه روابــط و فعالیتهای آنها و فراهم ســاختن
زمینــه همــکاری کامــل میــان وزارت مســکن و شهرســازی،
شــهرداریها و تشــکلهای مهندســی و حرفــهای و صنــوف
ساختمان
مــاده  – ١۵اهــم وظایــف و اختیــارات هیئتمدیــره
سازمانهای نظام مهندسی
بند  -۴همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان
از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان

و ضوابــط طرحهــای جامــع و تفصیلــی وهــادی شــهرها
توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
بنــد  – ۸تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندســی
ســاختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مســئول در بخش
ســاختمان و شهرســازی درزمینــ ٔه ارجــاع مناســب کارهــا به
صاحبــان صالحیــت و جلوگیــری از مداخلــه اشــخاص فاقد
صالحیت در امور فنی.
بنــد  – ١٠کمک بــه ارتقای کیفیت طرحهای ســاختمانی،
عمرانــی و شهرســازی در محــدوده اســتان و ارائــه گــزارش
برحســب درخواســت ،شــرکت در کمیســیونها و شــوراهای
تصمیمگیــری در مورد اینگونه طرحهــا و همکاری با وزارت
مســکن و شهرسازی و شهرداریها درزمین ٔه کنترل ساختمان
و اجــرای طرحهای یادشــده با اســتفاده از خدمــات اعضای
سازمان استان.
مــاده  ۲۰آییــن نامــه اجرایــی مــاده ( )۳۳قانــون نظــام
مهندسی و کنترل ساختمان
اشــخاص حقوقی یــا دفاتر مهندســی طراحی ســاختمان
کــه توانایــی طراحی و اجرای پــروژه را بهصورت تــوأم دارند،
میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صالحیت
طرح و ساخت ،بنمایند.
 -۲جایگاه خدمات شهرسازی در مقررات ملی ساختمان
در مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان (نظامات اداری)
به موضوع لزوم اســتفاده از افــراد واجد صالحیت برای ارائه
خدمات شهرسازی اشاره شده شده است
ماده  ۴مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
کلیه طرحهای ســاختمانی و نقشهها و مـــدارک فنـــی آن
از جملـــه معمـــاری ،ســـازه ،تأسیسات مکانیکی و تأسیسات
برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحـی سـاختمان
یـــا طراحـــان حقـــوقی ســاختمان در حدود صالحیتی که در
زمینــه طراحــی دارای پروانــه اشــتغال از وزارت مســـکن و
شهرسازی میباشند.
طبــق شــرایط و ضوابــط زیــر و مطابــق بــا قراردادهــای
همســان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته
ساختمان است و با صاحبکاران باید منعقد نماینـــد ،انجـام
شـود.
شهرداریها یـــا ســـایر مراجع صدور پروانه نیز موظفاند
نــام و مشــخصات طراحــان واجــــد شـــرایط را کـــه تــــوسط
صـاحبکـــاران معـــرفی شــده اند ،در پروانههــای مربوط قید
نمـــوده و تنهـــا نقشههایی را بپذیرند که حسب مـــورد توسط
مســول دفترمهندســی طراحــی به اتفــاق طــراح حقیقی آن
یــا طراح حقوقی بــه اتفاق طراح حقیقــی آن طرح در حدود
صالحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شــده و مشخصـــات
فنـــی کـــار و نقشـــههای اجرایـــی آن براساس شــرح خدمات
مهندسان رشتههای سـاختمان انجـام پذیرفتـه و مـورد تاییـد
سـازمان استان قرارگرفته باشد.
طراح ســاختمان حسب رشــته تخصصی خود پاسخگوی
تمامــی مراحــل و مســائل آن طـــرح ،بـــه ســازمان اســتان،
شــهرداری ،سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل
میباشد.
بند  ۷ماده  ۴مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
نظــر بــه اینکــه تراکــم ســاختمانی ،کاربــری آن ،رعایــت
حقوق همسایگی ،مسائل و بازتابهای ترافیکی ،ارزشهای
هویتــی ،انطباق تـــراکم جمعیتـــی یـــا ســـاختمانی ،مســائل
ایمنـــی در هنگـــام وقـــوع حوادث غیرمترقبــه ،حفظ فضای
بــاز بــه ازای واحدهــای احـــداثی و نظـــایر آن در زمینهــای
مربـــوط بـــه احداث مجتمعهــا و مجموعههای ســاختمانی
نیازمند مشــارکت و اعالم نظر متخصصـــان رشـــته شهر ساز
و بعضــاً رشــته ترافیــک میباشــد شــهرداریها موظفانــد
در تمامــی ســاختمانهایی کــه ضــرورت توجــه و رعایــت به
مـــوارد فوق احســاس شــود ،نســبت بــه اســتفاده از خدمات
مهندســان شــهر ســاز و ترافیک بهرهبــرداری نماینــد ضمناً
بــه ســازمانهای اســتانها توصیــه میشــود در خصـــوص
طراحـــی ساختمانهای گـروه «د» و مجتمعهای ساختمانی
از خدمــات مهندســان شــهر ســاز در امــور طراحــی بهمنظور
ایجاد همـــاهنگی بـــا ســاختمانهای مجاور و رعایت مسائل
شهرسازی استفاده شود.

اقدام نخست
بانک زمین تســهیلگری معماری و شهرسازی :متولی
ایــن بخــش ســازمان ملــی زمیــن و مســکن اســت
کــه ایــن مهــم را در همــکاری با معاونــت معماری
و شهرســازی ،شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد و
شــرکت بازآفرینــی شــهری باید بــه انجام برســاند.
بخشــی از اقدامــات مــورد انتظار این بخش شــامل
تکمیــل و بروز رســانی بانــک زمین و احصــای کلیه
زمینهای دولتی واقع در حریم و محدوده شــهرها،
تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در
دولت ســیزدهم ،اجرای ماده  ۶قانون ساماندهی و
حمایــت از تولید و عرضه مســکن و اجــرای ماده ۱۰
قانون جهش تولید مسکن تا پایان  ۱۴۰۰است.

اقدام دوم

نهضــت ملی مســکن :متولــی این بخــش معاونت
مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت
معمــاری و شهرســازی ،معاونــت برنامهریــزی و
مدیریت منابع و شــرکت عمران شهرهای جدید به
این کار اقدام میکند .بخشی از اقدامات مورد انتظار
در ایــن بخــش نیــز شــامل پیگیــری و نهایی ســازی
جــدول اقدام مبتنی بر قانــون جهش تولید و تامین
مســکن ،تدویــن نقشــه راه مبتنــی بــر اولویتبندی
چگونگــی اجــرای طرحهــای پشــتیبان اقــدام ملــی
مســکن ،زمانبنــدی اجرایــی عملیــات طــرح اقدام
ملی با حداکثر ســرعت ممکــن ،معرفی افراد واجد
شــرایط به بانکهــا جهت اخذ تســهیالت ســاخت
مســکن موضــوع قانــون بودجــه ،و تشــکیل فــوری
صنــدوق مســکن و تجهیــز منابــع مالــی مطــرح در
قانون جهش تولید مسکن است .همچنین ،تکمیل
کلیه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان ،۱۴۰۰
ایجاد ســامانه ثبت اطالعات برخط وادهای تکمیل
نشــده مســکن مهــر ،تســریع در اجــرای خدمــات
روبنایــی موردنیــاز پروژههای مســکن مهــر از محل
تهاتــر اراضــی وزارت راه و شهرســازی ،پاســخگویی
بــه نیازســنجی مســکن در چارجــوب طرحهــای
جامــع ،مکانیابــی شــهرها و شــهرکها و تامیــن
اراضی پشــتیبان ســکونت در چارچــوب مالحظات
فنی در شــورای عالی شهرســازی و معمــاری ایران،
اخــذ مصوبــات موردنیاز اجرای طــرح نهضت ملی
مســکن از هیات دولت و شورای عالی مسکن عالوه
بــر اخذ مصوبات مرتبط از شــورایعالی معماری و
شهرسازی ،شــروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت
نهضــت ملی مســکن بــا اولویت شــهرهای کوچک
و متوســط و روســتاها و تامیــن مســکن محرومــان،
تســریح در فرآینــد نوســازی و بهســازی بافتهــای
فرســوده ،امکانســنجی بضاعــت اراضــی خالی در
محدوده شــهرها جهت اســتفاده بهینه در راســتای
تامیــن مســکن و خدمــات پشــتیبان ،برنامهریــزی
دقیق بــرای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه
تولید متناسب با شــرایط درآمدی و میزان حمایت
دولــت از گروههای مختلــف ،نظارت بــر هزینه کرد
اعتبــارات حوزه مســکن و ســاختمان ،و بازنگری در
طــرح جامــع مســکن از دیگــر انتظــارات این بخش
عنوان شده است.

اقدام سوم

بازآفرینــی معمــاری دیجیتالــی ســازمانی :در ایــن
بخــش متولــی معاونــت برنامهریــزی و مدیریــت
منابــع بــوده و اقدامــات موردنیــاز ایــن بخــش نیــز
شــامل آغــاز اســتقرار حکمرانــی داده ،بازآفرینــی
معمــاری دیجیتالی ســازمانی ،نقشــه راه شــفافیت
فراگیر فرآیندهای مالی و عملیاتی و ســامانه جامع
مدیریت منابع سازمانی است.

۱۰

اقدام راهبردی
وزارت راه و شهرسازی
در دولت سیزدهم
نماینــدگان در نشســت علنی ســوم شــهریورماه  ۱۴۰۰مجلس
شورای اســامی در پایان بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی
رئیس جمهور به رســتم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
بــا  ۲۶۷رأی موافق ۱۴ ،رأی مخالــف و  ۴رأی ممتنع رأی اعتماد
دادنــد .قاســمی متولــد ســال  ۱۳۴۳المرد و کارشناســی ارشــد
مهندســی عمــران از دانشــگاه امیرکبیــر و عضو هیــات علمی
دانشــگاه جامع امــام حســین (ع) اســت .فرمانده مهندســی
نیــروی دریایی ســپاه ،فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا
(ص) ،عضو هیات مدیره ســازمان گســترش و نوسازی صنایع
ایران ،مدیرعامل شــرکت قطارهای شــهری کشــور ،عضو اتاق
بازرگانــی ایــران ،وزیر نفــت دولت دهــم ،عضو هیــأت عامل
بانــک مرکزی ،ریاســت اوپــک و عضــو هیأت عامــل صندوق
توســعه ملــی از جملــه ســوابق وی اســت .خــال بــا  ۱۰اقــدام
راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم آشنا شوید:

اقدام پنجم
اقتصادمسکن و حمل و نقل و فراگیری اطالعاتی:
در ایــن بخــش متولیــان اصلــی معاونــت حمل
و نقــل و معاونــت مســکن و ســاختمان هســتند
کــه بایــد در همکاری بــا معاونــت برنامهریزی و
مدیریت منابع کار را به انجام برسانند .اقدامات
مــورد انتظــار ایــن بخــش نیــز شــامل تکمیــل و
به روز رســانی «ســامانه ملــی امالک و اســکان»
جهت اجــرای ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری
و مدیریــت حــوزه مســکن ،شناســایی و معرفــی
خانههــای خالــی و گرانقیمــت بــا اولویــت
کالنشــهرها بــه وزارت اقتصــاد و دارایــی جهــت
اخــذ مالیات با اجرای ماده  ۵۴مکرر و  ۱۶۹مکرر
قانــون مالیاتهــای مســتقیم و تبصــره  ۶قانون
بودجــه ســال  ،۱۴۰۰و تدویــن طرحهــای هدایت
اعتبــاری و مالیاتــی در حــوزه مســکن و حمــل و
نقل و باززنده سازی سامانههای جامعآماری در
حوزه مسکن و حمل و نقل است.
تدویــن راهکارهای جــذب ســرمایهگذار مردمی
در طرحهــای حمــل و نقلــی و مســکن ،معرفی
طرحهای آزادراههــاو طرحهای ریلی و دعوت از
سرمایهگذاران برای مشــارکت ،استفاده از منابع
مالــی و امــوال دســتگاههای تابعــه بــرای تامین
مالــی طرحهای اولویتدار حمل و نقل از طریق
صنــدوق توســعه حمــل و نقل ،و تدویــن برنامه
عملیاتــی شناســایی مســائل حقوقــی و مالکیتی
جذب ســرمایه مردمی در حوزه ســاخت و ساز و
معامالت مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد
انتظار در این موضوع است.
اقدام هشتم
بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی:
متولــی ایــن بخــش معاونــت توســعه مدیریت
و ســرمایههای انســانی اســت که در همــکاری با
معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع این مهم
را بــه انجــام میرســاند .اقدامــات مــورد انتظــار
ایــن بخــش شــامل بازنگری در ســاختار و شــرح
وظایــف ســازمانی ســتاد و دســتگاههای وابســته
وزارت راه و شهرســازی با رویکرد یکپارچهسازی،
شفافســازی ،چابکســازی ،رفع موانــع اداری و
کاهش هزینههای غیرضرور است.

اقدام چهارم

اقدام نهم

نهضــت جامع حمل و نقــل :در این بخــش متولی معاونت حمل و نقل اســت
که باید در همکاری باســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،شــرکت راهآهن
جمهــوری اســامی ایــران ،شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایران اقــدام را
اجرایــی و عملیاتــی کنــد .اقدامــات موردانتظــار این بخــش نیز شــامل تکمیل
طــرح جامــع حمل و نقل و نقشــه راه عملیاتی ســازی آن مبتنی بــر زمان بندی
مشــخص ،تدوین نقشــه راه بهبــود کیفیت ناوگان حمل و نقــل در چهار بخش،
تدویــن نقشــه اقــدام کریدورهــای بینالمللــی وهابهــای لجســتیکی ،تدویــن
برنامــه عملیاتی برای کاهــش تلفات با افزایش ایمنی راههای کشــور ،و تکمیل
پروژههای نیمهتمام راه روستایی است.

راهانــدازی حلقههــای اندیشــهورز بــا متولی گری
معاونــت برنامهریــزی و مدیریــت منابــع :ایــن
معاونت در همــکاری با مرکــز پژوهشهای راه،
مسکن و ساختمان این کار را به انجام میرساند.
در ایــن بخــش برنامهریــزی تشــکیل کارگــروه
مشــترک همفکــری و ایــده پــردازی بــا حضــور
همکاران توانمند ســتادی ،نخبگان دانشــگاهی،
فعاالن و مجریان بخش خصوصی در حوزههای
مربــوط بــا وزارتخانــه و مدیــران ســتادی در
ســطح ملــی و اســتانی و کمــک بــه پیادهســازی
پژوهشهــای دانشپایــه و تجریبــات روز دنیا در
طرحها و برنامههای وزارتخانه است.

اقدام ششم
تعییــن تکلیــف پروژههــای پیشــران حمــل ونقــل :متولی ایــن بخــش معاونت
برنامهریزی و مدیریت منابع اســت .اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شــامل
احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژههای پیشران در حوزه حمل ونقل با
تاکید بر پروژههای ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمهیابی سریع است.
اقدام هفتم
بازآفرینی نظامهای ســرمایههای انسانی :متولی این بخش نیز معاونت توسعه
و برنامــه ریزی تعیین شــده و بازآفرینی نظام شایســتهگزینی ،جبران خدمت و
غنابخشی شغلی اقدام مورد انتظار این بخش است.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

اقدام دهم
ارتقــای بهــرهوری کلیــه واحدهــا با متولــی گری
معاونــت برنامهریــزی و مدیریت منابــع :اقدام
موردانتظــار ایــن بخش نیز شــامل پــروژه بهبود
شاخصهای عملیاتی کلیه بخشهای ستادی،
عملیاتــی و پایــش شــاخصها در حــوزه راه و
مسکن است.
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در نامه ای به دکتر محمودزاده ،معاون وزیر مسکن و شهرسازی ابراز شد؛

نکات مهندس خرم درباره مصادیق تعارض منافع

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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مهنــدس احمــد خــرم ،رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشور(شــورای مرکزی) بــه دکتر محمــودزاده ،معاون
مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی دربــاره مصادیــق
تعارض منافع نامه نوشت.
در این نامه آمده است « :عطف به نامه شماره 58595/430
مــورخ یازدهم مردادمــاه  ۱۴۰۰رئیس محترم دســتگاه نظارت بر
انتخابــات هیئتمدیره ســازمانهای نظاممهندســی ســاختمان
اســتانها که به پیوســت آن فرم "تعهدنامه عدم تعارض منافع"
برای تکمیل توسط داوطلبان ارسال گردیده و بهرغم عدم ارسال
نســخهای از نامه مذکور برای این سازمان ،موارد زیر به استحضار
میرسد:
-1تنهــا مصــداق ذکــر شــده تعــارض منافــع در قانــون
نظاممهندســی و کنترل ساختمان مصوب  ،1374بند د ماده 32
است ،که اشعار میدارد " ارائه خدمات مهندسی طراحی ،اجرا و
نظارت توســط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا
تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر
عهدهدارند" تخلف از قانون است.
در ایــن خصــوص نیــز ارائــه خدمــات مهندســی محرومیــت
مطلــق اســتفاده از پروانــه اشــتغال بــکار مهندســی بــرای هیــچ
شــخصی نیســت و صرفاً ارائه خدمات مهندســی اشخاص برای
همــان پــروژه که مســئولیتهای مذکــور را بــر عهدهدارند تخلف
محسوب شده است.
 -2در آییننامــه اجرایــی قانــون نظاممهندســی و کنتــرل
ســاختمان(اصالحی  )1394نیــز در مــوارد زیــر موضــوع تعارض
منافع بیانشده است:
الف -در دو بند از پنج بند ماده  2مکرر آئیننامه اجرایی :
الف -1-بند اول که اشعار میدارد:
" رجحان منافع عمومي ،حفظ محیطزیست ،ميراث فرهنگي
و رعايــت قانون بر منافع شــخصي خود و صاحبــان كار به هنگام
تعارض منافع " .
الف -2-بند پنجم که اشعار میدارد:
" اجتنــاب از تكفــل همزمــان امــوري كــه زمينــه و موجبــات
نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد " .
فراز پایانی ماده  2مکرر نیز اشعار میدارد:
"مصاديــق رفتارهاي مشــمول رعايت يا نقــض اصول فوق در
حرفههــای مهندســي موضوع قانــون ،بر اســاس نظامنامه رفتار
حرفــهای اخالقي در مهندســي ســاختمان خواهد بــود كه پس از
كســب نظر از شــوراي مركزي ســازمان نظاممهندســی ساختمان
وتشــکلهای قانوني و رســمي مرتبط باحرفه ،با تصويب وزير راه
وشهرسازي ابالغ میشود" .
"نظامنامــه رفتــار حرفــهای در مهندســی ســاختمان" کــه بــه
تصویب وزیر محترم راه و شهرســازی وقت رســیده ،در سه فصل
شــامل اصول اخالق حرفــهای ،مصادیق رفتــار حرفهای اخالقی
در مهندســی ساختمان و شیوه احراز نقض نظامنامه تبیین شده
است.
در اصــول اخــاق حرفــهای و مصادیــق رفتــار آن منــدرج در
نظامنامه مذکور نیز اعضای هیئتمدیره برای اســتفاده از پروانه
اشتغال بکار مهندسی منع نشدهاند ،ضمن اینکه بر اساس اصل
مترقی برائت ،فصل سوم این نظامنامه نیز آمده است:
"رعایــت رفتــار حرفــهای اخالقــی موضــوع ایــن نظامنامــه
بهوســیله تمامی اشخاص مشــمول آن احرازشده تلقی میشود،
مگر آنکه شــورای انتظامی نظاممهندســی ســاختمان اســتان یا
شورای انتظامی نظاممهندســی ساختمان(کشور) ،حسب مورد،
متعاقب دریافت شــکایت ،پس از ســیر تشــریفات قانونی نقض
ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شــده
باشد".
ب -تبصــره  3ماده  59آئیننامه اجرایی(اصالحی  )1394نیز
اشعار میدارد:
"تبصــره – 3بهمنظــور رفــع تعــارض منافع و تســهيل رقابت
ســالم و اجتنــاب از اختــال در انجــام وظايف ،تصــدي همزمان
كاركنان دســتگاههای نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون،
مجاز نمیباشد".

مصادیــق این تبصره بهعنوان دســتگاههای نظارتی و اجرایی
مرتبط با موضوع قانون نیز که توسط وزیر محترم راه و شهرسازی
تعیین گردید ،طی نامه شماره  28487/430مورخ 1400/03/03
جنابعالی به ادارات کل راه و شهرسازی ابالغ و رونوشت آن برای
این سازمان ارسال گردید.
لذا:
اوالً :عــدم رعایــت "بنــد د مــاده  32قانــون" از طــرف واجدان
شرایط آن تخلف از قانون بوده و مطابق بند  5از بخش الف یکی
از تخلفــات حرفــهای موضــوع مــاده  91آییننامه اجرایــی قانون
بوده و مستحق مجازات انتظامی به شرح زیر است:
"  - 5ارائــه خدمــات يــا مشــاركت در ارائــه خدمــات طراحي،
محاســبه ،اجــراي طــرح توســط اشــخاص حقيقــي و حقوقــي كه
مســئوليت بررســي و تأييــد نقشــه و يــا امــور مربــوط بــه كنترل و
بازرســي آن طــرح را در شــهرداریها و دهیاریهــا ،ســاير مراجع
صدور پروانه ساختمان يا سازمانهای دولتي و نهادهاي عمومي
غيردولتــي بــر عهــده دارنــد ،در مــدت تصــدي همان شــغل ،به
مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج" .
ثانیــاً :مصادیــق تعارض منافــع یا منافع متعــارض مذکور در
مــاده  2مکــرر آییننامه اجرایــی در "نظامنامه رفتــار حرفهای در
مهندســی ساختمان" ذکرشده و مطابق همان نظامنامه از طرف
تمامی اشــخاص مشمول آن احرازشــده تلقی گردیده ،مگر آنکه
مطابق شــرایط پیشگفته منجر به صدور رأی قطعی در شــورای
انتظامی مبنی بر عدم رعایت آن گردد.
ثالثاً :مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت
راه و شهرســازی ،طی نامه شــماره  48456/430مورخ  ۱۲تیرماه
 ،۱۴۰۰صــدور اعتبارنامــه برای اشــخاص شــاغل در دســتگاههای
نظارتــی و اجرایــی موضــوع بخشــنامه شــماره 28487/430
مــورخ ســوم خردادماه  ۱۴۰۰را در صورت انتخــاب بهعنوان عضو

در صورتی که وزارتخانه مصادیق دیگری
را عالوه بر قانون و آییننامه اجرایی آن
برای قرار نگرفتن در معرض تعارض منافع
مدنظر دارد ،خواهشمند است به صراحت
مصادیق آن و شماره بخشنامههای آن را
اعالم کند

هیئتمدیــره ،منــوط بــه اســتعفا از آن مراجع دانســته و شــرکت
در انتخابــات را نیز مســتلزم ارائه تعهدنامه تنظیمشــده در دفتر
اسناد رسمی اعالم کردهاند.
النهایــه بنا بهمراتب مذکور ،موضوع تعــارض منافع یا منافع
متعــارض براســاس قانــون و آییننامــه اجرایــی صرفــاً در موارد
صدراالشــاره ذکــر شــده اســت و منعــی بــرای اســتفاده از پروانــه
اشــتغال بــکار مهندســی بهطــور مطلــق بــرای اعضــای محتــرم
ســازمان و باألخــص اعضای هیئتمدیره ســازمان اســتان وجود
ندارد.
ل درصورتیکــه آن وزارت خانــه محتــرم مصادیــق
علیایحــا 
دیگری را عالوه بر قانون و آییننامه اجرایی آن برای قرار نگرفتن
در معــرض تعــارض منافــع مدنظــر دارد ،خواهشــمند اســت
بهصراحت مصادیق آن و شــماره بخشنامهها و تاریخ ابالغ آن را
اعالم فرمایند ،چراکه "تعهدنامه عدم تعارض منافع" ارائهشده
و ارجاع آن به بخشنامهها و ضوابط ابالغی بدون آنکه منضم به
تعهد گردند یا ارجاع به بخشنامههایی که احتماالً در آینده ابالغ
خواهند شد ،از نظر حقوقی دارای اشکال است.
از طرفــی اگــر وزارت محتــرم راه و شهرســازی عضویــت در
هیئتمدیره ســازمان اســتان یا حضــور در ســایر ارکان آن ازجمله
تصــدی ســمت بــازرس ســازمان اســتان یــا عضویــت در شــورای
انتظامی را مستلزم عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی،
تودیع پروانه و توقف فعالیت حرفهای میداند ،شایسته است این
موضوع را طی ابالغ دستورالعملی با ذکر مستندات قانونی به این
ســازمان اعالم کــرده و هرگونه تعهد در این خصــوص را مبتنی بر
دســتورالعمل مذکــور از داوطلبان اخذ نماید ،تــا از هرگونه ابهام و
سوءبرداشت احتمالی جلوگیری به عمل آید.
در پایان اضافه مینماید که سازمان نظاممهندسی ساختمان
در جهــت ارتقای ســامت اداری ،رعایت اخالق حرفهای و حفظ
حقوق شــهروندی ،موضوع "اجتناب از تکفــل همزمان اموری را
زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را مینماید"
و "رفع تعارض منافع و تســهیل رقابت سالم و اجتناب از اختالل
در انجــام وظایف" را از موضوعات بســیار بااهمیت در مهندســی
ســاختمان و نحوه اداره صحیح ســازمان دانســته و خــود را مقید
بــه رعایــت آن میداند و بــه همین دلیــل اعتقــاد دارد مصادیق
تعارض منافع باید بهطور دقیق و شفاف تعیین و تبیین گردد.
قبــاً از حســن نظــر جنابعالی از طــرف کلیه اعضای ســازمان
کمال تشکر را دارم» .
رونوشــت این نامه به اعضای شورای مرکزی و رئیس سازمان
نظاممهندســی ســاختمان اســتان(کلیه اســتانها) بــرای اطــاع
ارسال شده است.

بخشنامه دردسرساز وزیر درباره تعارض منافع

نامه دکتر قناعت عضو شورای مرکزی دوره هشتم به مهندس قاسمی وزیر راه و شهرسازی؛

نکات مهم و کلیدی درباره تعارض منافع

دکتــر جمــال قناعــت ،عضو شــورای مرکزی دوره هشــتم و رئیس کمیســیون
حقوقــی ،لوایــح ،شــیوهنامهها و مــاده  ۲۷در نامــهای بــه مهنــدس رســتم
قاســمی ،وزیــر راه و شهرســازی درباره موضــوع تعارض منافــع را که موجب
بسمه تعالی
جناب آقای مھندس رستم قاسمی
وزير محترم راه وشھرسازی
با سالم ،
احتراما ً موارد ذيل را در خصوص بحث تعارض منافع که موجب ايجاد چالشھای فراوانی در جريان انتخابات نھمين دورهی ھيئت
مديره سازمانھای نظام مھندسی ساختمان استانھا شده است را بهشرح زير به استحضار جنابعالی میرسانم:

 ١۴٠٠٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٢۴نسبت به شکايت مربوط به ابالغيه تعارض منافع رأی به رد شکايت صادر نموده است .که اين موضوع

ایجــاد چالشهــای فراوانــی در جریــان انتخابــات نهمین دور ه هیــات مدیره
ســازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها شده ،نکات کلیدی و مهمی
مطرح کرده است.

 -٣برابر قسمت  ٢بند »پ« ماده  ۵٩آئين نامه اجرائی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان شرايط صالحيت حرفهای موضوع بند

 -٣عدم پاسخگويی مديران ستادی وزارت راه و شھرسازی به مکاتبات متعدد توسط اينجانب به چه معنی است و آيا سکوت آنان تخلف

طی نامه شماره  ٧٢١۶٢/١٠٠/٠٢مورخ  ١۴٠٠/۶/١۶حضرتعالی به ادارات کل ابالغ شده است.

 ۶ماده  ١١قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان ،اشتغال به يکی از امور فنی در رشته مھندسی از جمله طراحی ،محاسبه ،نظارت،

اداری و عامل اصلی اين ھمه مشکالت نيست و آيا خود آنان دارای تعارض منافع نيستند که ادعای مبارزه با فساد و رانتخواری را

ط  -جناب آقای مھندس اسالمی وزير وقت طی نامهھای شماره  ۴٩٢٠٢/١٠٠/٠٢مورخ  ١۴٠٠/۴/١٢و  ۶۵٨۴٩/١٠٠/٠٢مورخ

عمليات اجرايی ،توليد و نصب ،نقشه برداری ،راھبری ،نگھداری ،کنترل و بازرسی ،امور آزمايشگاھی و کارشناسی و مانند اين

دارند؟

 ١۴٠٠/۶/٢وزير راه وشھرسازی مواردی را در خصوص تعارض منافع و رد صالحيت داوطلبان انتخابات ھيئت مديرهھا و مصاديق

عناوين در  ۵سال مداوم آخر يا ١٠سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبی از شرايط درخواست عضويت در ھيئت

تخلفات انتظامی تعارض منافع ابالغ نمودند که در خصوص نامه اول ،دستورموقت شعبه  ١٢ديوان عدالت اداری صادر گرديد.

مديره می باشد.

با توجه به موارد فوق بهاستحضار میرسانم:

شرح ماوقع

 -١نامه شماره  ٣٠٢٧٠٨/١٠٠/٠٢مورخ  ٩۶/١٢/٢٧دستور العمل اجرائی بند  ۵ماده  ٢مکرر آئيننامه اجرائی قانون نظام مھندسی

سازمان نظام مھندسی ساختمان )شورای مرکزی( صورت گرفت که وزارت راه و شھرسازی بهھيچ يک از آنھا پاسخ نداد و رئيس

الف-ھيئت محترم وزيران در مورخ  ٩۴/١٢/۵نسبت به اصالح آئيننامه اجرايی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان اقدام و بحث

و کنترل ساختمان )اجتناب از تکفل ھمزمان اموری که زمينه و موجبات نمايندگی و يا قبول منافع متعارض را فراھم می آورد( از ٣

و خُسرانھايی که در اثر اين تسامح و تساھل به اعضاء و سازمان وارد شده بر عھده کيست؟

وقت سازمان بعنوان باالترين مقام اداری سازمان طی نامهی شماره /١١٧۴١د ش ن مورخ  ٩٨/٣/٢٢در پاسخ به استعالمات صورت

اخالق حرفهای و تنظيم نظامنامه مربوطه در مادهی  ٢مکرر بيان و برابر بند  ۵مادهی  ٢مکرر مقرر گرديد مصاديق تعارض منافع

بخش تشکيل شده است .در بخش اول دستورالعمل مذکور بيان شده دارندگان پروانه اشتغال در ھريک از رشتهھای ھفتگانه اعم از

گرفته اعالم کرد فعاليت حرفهای اعضای ھيئت مديره ،بازرسان و گروهھای تخصصی صرفا ً در صورتی که مغاير بند د ماده  ٣٢باشد

با تصويب وزير محترم راه و شھرسازی مشخص و ابالغ گردد.

اصلی يا مرتبط و در ھر پايه که ھمزمان در دستگاهھا و نھادھای جدول پيوست تحت ھر عنوان مسئوليت بررسی يا تائيد نقشه يا امور

ب-جناب آقای دکتر آخوندی وزير وقت درتاريخ  ٩۵/۴/٩نظامنامهی تعارض اخالق حرفهای را تنظيم که در تاريخ ١٣٩۵/۵/٢١در

مربوط به کنترل ساختمان را عھده دارند نبايد از پروانه اشتغال و امتيازھای آن استفاده نمايند.

روزنامه رسمی به چاپ رسيد.

در بخش دوم دستورالعمل مذکور بيان گرديده افراد مشمول از پذيرش کار جديد از تاريخ  ٩٧/٢/١خودداری نمايند و در خصوص

ج -ھمچنين آقای دکتر آخوندی دستورالعمل اجرايي بند  ٥ماده ٢مكرر آئين نامه اجرايي قانون نظام مھندسي وكنترل ساختمان)اصالحي

کارھای قبل از اين تاريخ برابر تبصره  ٢ماده  ٢٢آئيننامهی اجرايی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان جاری میباشد.

 ( ١٣٩۴را ابتدا بخشنامه شماره  ۵٧۵٧٣/١٠٠/٠٢مورخ  ٩۶/١١/۵را ابالغ و بعد از شکايت از دستورالعمل مذکور در ديوان عدالت

در بخش سوم نيز اعضای ارکان سازمان و ھيئت رئيسه گروھھای تخصصی که مشمول دستورالعمل مذکور میباشند صرفا ً تا پايان

قطع به يقين اگر نيّت و قصد ،برخورد با سوء جريانات و تخلفات در سازمان نظام مھندسی ساختمان باشد ،با التزام به مواد و مفاد
مصرح قانونی و گزارشات مستدل اعضاء سازمان به عنوان گزارشگران فساد و حافظان سالمت سازمان که طی ساليان اخير حنجره
خود را در سوتزنیھای فساد پاره کردند و کسی صدایشان را نشنيد ،میتوان جرثومهھای اصلی فساد و رانت در اين حوزه را
شناسايی و به دست قانون سپرد و ھيچ نيازی به اين قبيل ھزينهزايیھا و رويهھای غيرمرسوم و غيرمنطبق بر موازين دينی ما نيست/.

تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی میشود  ،مگر آنکه شورای انتظامی نظام مھندسی ساختمان استان يا شورای انتظامی نظام
مھندسی )کشور(حسب مورد ،متعاقب دريافت شکايت ،پس از سير تشريفات قانونی نقض اداری آنرا احراز و به آن حکم نموده و رأی

با احترام مجدد

صادره قطعی شده باشد.

اداری ،مجدداً دستورالعمل جديد بهشماره  ٣٠٢٧٠٨/١٠٠/٠٢تنظيم و ضمن ملغی نمودن دستورالعمل قبلی ،طی نامه شماره

تصدی دورهی جاری میتوانند به تصدی مسئوليت خود ادامه دھند و از دورهھای آتی رعايت مفاد اين دستورالعمل الزامی بوده است.

 ٣٠٢٧١١/١٠٠/٠٢مورخ  ١٣٩۶/١٢/٢٧جھت استحضار و صدور دستورات الزم خطاب به حجت االسالم بھرامی رئيس محترم

دستورالعمل مذکور پس از صدور ،بهجای ابالغ به ادارات کل و سازمانھای تابعه به ديوان عدالت اداری جھت استحضار و صدور

وقت ديوان عدالت اداری ارسال نمود.

در ادامه ،با توجه به موارد معنونه بنظر میرسد کنترل و بازرسی ساختمان و تائيد نقشه از وظايف شھرداریھا و نظارت عاليه بر

دستورات الزم ابالغ شده است و تا زمان ابالغيهی جنابعالی ،به سازمانھا و ادارات کل ابالغ نشده است.

د -آقای دکتر آخوندی وزير راه وشھرسازی صراحتا ً در نظريه  ٩۶/١مورخ  ٩۶/١٢/١٢و ابالغيه تبصره  ٢ماده  ٢۴آئيننامهی

در نظريه  ٩۶/١مورخ  ٩۶/١٢/١٢وزير راه وشھرسازی صراحتا ً اعالم شده است وظيفه کنترل و بازرسی ساختمانھا بر عھده

عھده وزارت راه وشھرسازی بوده است و نه سازمانھای نظام مھندسی ساختمان .ھمچنين باعنايت به عدم ابالغ دستورالعمل منع

اجرائی ماده  ٣٣قانون اعالم داشته است ،وظيفه کنترل و بازرسی ساختمانھا بر عھده شھرداریھا و ساير مراجع صدور پروانه

تعارض منافع از طرق قانونی و سير تشريفات اداری تا تاريخ ابالغيه جنابعالی ايجاد تکليف مازاد و فراقانونی برای تمامی  ١٢دستگاه

عضوشورای مرکزی دورهی ھشتم
و
رئيس کميسيون حقوقی ،لوايح ،شيوهنامهھا و ماده ٢٧

شھرداریھا و ساير مراجع صدور پروانه ساختمانھا میباشد.

نامبرده در آن میباشد و پيشنھاد انصراف از کانديداتوری انتخابات ھيئت مديره دورهی نھم به جھت عدم اعمال بند ج ماده ٢٣

١۴٠٠/٠۶/٢٩

برابر نامهی شماره  ٢۴۶٨و  ٢۴٧١مورخ  ٩٧/١/١۶وزير محترم کشور ناظر بر ماده  ٣۵قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان

آئيننامهی اجرايی قانون بدترين نوع تصميمگيری و بیعدالتی است که آيندگان آن را قضاوت خواھند نمود و در کارنامه دولت سيزدھم

ساختمانھا میباشد و سازمانھای نظام مھندسی در اين خصوص وظيفهای ندارند که موجب بوجود آمدن اختالفات بين وزارت راه
وشھرسازی و وزارت کشور شد و در نھايت معاون حقوقی رئيس جمھور بهعنوان مرجع حلاختالف اظھارنظر نمود.

مسئوليت نظارت عاليه بر اجرای ضوابط و مقررات شھرسازی و مقررات ملی و  ....را بر عھده وزارت راه وشھرسازی دانسته و

ھ  -کميسيون عمران مجلس نيز طی نامهی شماره /۵٢/١١٣۵٩د مورخ  ١٣٩٧/٢/١٨در خصوص ابالغيه منع تعارض منافع

عنوان کرده و بر ھمين اساس بودجه در نظر گرفته شده جھت کنترل ساختمان و نظارت عاليه دراختيار وزارت راه وشھرسازی

اظھارنظر نمود و اعالم داشت ابالغيهی مذکور فراتر از وظيفه مقرر در ماده  ٢مکرر بوده و باعث تضييع حقوق مھندسان شده است.

میباشد.

به ثبت خواھد رسيد.
در پايان لطفا ً قبل از ھرگونه اقدام و عمل به اجرای بند ج از ماده  ٢٣آئيننامه اجرايی قانون به سواالت به شرح ذيل پاسخ تا انشاءﷲ

جمال قناعت

روﻧﻮﺷﺖ:
-

-

رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻗﻠﻌﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ  12دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدزاده ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت راه وﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻛﺮي ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮم ازﺳﻮي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر و دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﻲ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪيﻗﻬﺮودي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،رﺋﻴﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﻴﻦ دورهي

جھت حل اين اختالف نظريات تفصيلی )شماره ٢٩۶٠٠/١٠٢١٨٨مورخ ١٣٩۶/٨/١٧و شماره  ٣۵٩۶۶/۴٨٢۴٠مورخ

تصميم درست اتخاذ گردد:

سازمانھای نظام مھندسی که بصورت حقيقی يا حقوقی ارائه خدمات مھندسی مینمايند مشمول بند د مادهی  ٣٢قانون نظام مھندسی و

 (١٣٩٧/۴/١٧معاونت حقوقی رئيس جمھور بيان شده که در آنھا با عنايت به ماده ) (٣٠قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و بند

کنترل ساختمان و بند ش مادهی  ٩١آئيننامهی اجرايی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان ،میگردند و ...پاسخ ادارهی کل حقوقی

»الف« ماده ) (۶٠قانون برنامه ششم توسعه ،شھرداریھا مسئول کنترل احداث ساختمان و نظارت بر آن شناخته شدهاند و به موجب

اجازه داده میشود که با استعفاء از چنگال قانون رھايی يابند!؟ و اگر اين افراد خطايی ندارند و صرفا ً خطایشان عضويت در ھيأت

ماده ) (٣۵قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان ،نظارت عاليه نيز برعھده وزارت راه و شھرسازی عنوان شده است و نه

-

مديره است ،پس فشار به اين افراد برای استعفاء به چه علت است؟

-

قوه قضائيه  :باعنايت به اينکه در بند د مادهی  ٣٢قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و بند ش مادهی  ٩١آئيننامهی اجرايی قانون
نظام مھندسی و کنترل ساختمان به عبارت " آن پروژه" تصريح شده است ،ممنوعيت مقرر مطلق نبوده و صرفا ً ناظر به طراحی،
اجرا و نظارت پروژهای است که مسئوليت بررسی يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل ساختمان آن را بر عھده دارند.
ز -دستور آقای مھندس اسالمی وزير محترم وقت وزارت راه و شھرسازی به آقای دکتر محمودزاده معاون محترم امور مسکن و
ساختمان به شماره  ٠٨٢/١١١/٢٩مورخ  ١٣٩٨/١٠/١١مبنی بر تعيين تکليف پرھيز از تعارض منافع ارکان سازمان که خود سندی
بر عدم ابالغ قانونی بخشنامهھای فوقالذکر میباشد.
ح -ھيئت عمومی ديوان عدالت اداری در خصوص منع تعارض منافع در تاريخ  ١۴٠٠/۴/١طی دادنامهی شماره

سازمانھای نظام مھندسی .ھمچنين کميسيون عمران مجلس نيز طی نامه فوق االشاره بر اين موضوع تاکيد نموده است.
-٢برابر بند »د« ماده  ٣٢قانون نظام مھندسی صرفا ً ارائه خدمات مھندسی طراحی ،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقی و حقوقی كه
مسئوليت بررسی يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز به عھده دارند تخلف محسوب گرديده است و
درھيچ جای قانون اين موضوع بصورت آنچه در دستورالعمل مذکور بيان گرديده ،اشاره نشده است و نظريهی ادارهی کل حقوقی قوه
قضائيه به شماره  ۵٨۵/٩۴/٧مورخ  ١٣٩۴/٠٣/٠۵تأييدی بر موضوع میباشد.

 -٢اگر بنا بر قانون ،اعضای فعلی ھيئتمديره دارای تعارض منافعاند و ارتکاب اين افراد به برخورداری از منافع متعارض از حيث
قانونی محرز است ،پس چه نيازی به اعمال فشار برای استعفا است؟ و چرا از طريق قانونی اين افراد از صحنه رقابت کنار گذارده

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺋﻴﺴﻲ ،رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر و دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﻲ.
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

 -١اگر اين افراد خاطیاند ،پس چرا خطا و يا جرم )جرايم( آنھا در مراجع انتظامی و قضائی رسيدگی و اعمال قانون نمیشود و

و -استعالم از ادارهی کل حقوقی قوه قضائيه به شماره نظريه  ۵٨۵/٩۴/٧مورخ  ١٣٩۴/٠٣/٠۵موضوع آيا اعضای ھيئت رئيسه

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

طی گذشت زمان متمادی عضويت در ھيئت مديره رخ داده ،پس دستگاه نظارت عاليه مطابق ماده  ٣۵قانون نظام مھندسی ساختمان که

 -۴در خصوص فعاليت حرفهای اعضای ھيئت مديره سازمانھای نظام مھندسی استعالمات متعددی از وزارت راه و شھرسازی و

ممنوع بوده و فقط رؤسای سازمانھا به دليل تمام وقت بودن و مسئوليت کلی امور سازمان از ارائه خدمات مھندسی منع شدند.

تابســــــــــــتان
1 4 0 0

 -۴اگر بنا بر اذعان وزارت راه و شھرسازی ،اين افراد مشمول تعارض منافع شدهاند و عقالً و ماھيتا ً ارتکابشان به تعارض منافع
ھمان وزارت راه و شھرسازی است تا به حال چه میکرده؟ و مسئوليت تسامح و تساھل و تأخير در رسيدگی به اين جرايم و ضررھا

در فصل سوم نظامنامه رفتار حرفهای اخالقی عنوان گرديده است که :رعايت رفتار حرفهای اخالقی موضوع اين نظامنامه به وسيله

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ و رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﻲ.
-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮادي ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و رﺋﻴﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﻴﻦ دورهي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.

نمیشوند؟ و به اعضاء سازمان معرفی نمیشوند تا اعضاء از انتخاب مجدد اين افراد در دورهھای بعدی احتراز نمايند؟ و اگر ھم که

-

اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي دوره ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

قانون در اين رابطه دارای سکوت و يا ابھام است و يا قانون مرتبطه تدوين نشده است ،پس کدامين دين و مسلک و آئين ،مجازات افراد

-

روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

را برای قانون نانوشته تجويز مینمايد؟

-

اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

با رای موقت شعبه  ۱۲دیوان عدالت اداری؛

دستور موقت تعلیق بخشنامه تعارض منافع وزارت
راه و شهرسازی صادر شد

با رای دســتور موقت شعبه  ۱۲دیوان عدالت اداری،
بخشــنامه شــماره  ٠٢/١٠٠/٦٥٨٢٩مــورخ دوازدهــم
تیرمــاه امســال وزارت راه و شهرســازی تعلیــق شــد.

متعاقبا با دســتور رییس شــعبه  ،۱۲این دســتور موقت
برای ابالغ به کلیه ادارات کل راه و شهرسازی به وزارت
راه و شهرسازی ابالغ شد.
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مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد:

واکسیناسیون مهندسان با دستور وزارت بهداشت
مدیــر اجرایــی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور در اواسط شــهریورماه از آغاز
واکسیناســیون مهندســان بــا دســتور وزارت
بهداشــت خبــر داد .مهندس مومنــی مقدم با
اشــاره بــه نامــه ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روســای ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در  ۱۴اســتان (تهــران ،البــرز ،ﺍﯾﻼم،
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبــی ،ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبــی ،خــرﺍﺳﺎﻥ
ﺷﻤﺎلی ،ﺯﻧﺠﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان،
ﻗﺰﻭﯾﻦ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ)،
گفت :با دســتور وزارت بهداشت ،واکسیناسیون
مهندسان پرریسک آغاز شده است.
وی توضیــح داد :ﭘﯿﮕﯿﺮﯼهــای ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ از ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ برای واکسیناســیون مهندسان باالخره

نتیجــه داد و ایــن وزارتخانه در تاریخ ســه شــنبه
شــانزدهم شــهریور مــاه در نامه ای به ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان ،موافقــت خــود را
بــا این درخواســت اعــام کرده اســت .مهندس
مومنــی مقــدم تصریــح کــرد :برهمین اســاس،
ﺭوســای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥهــا بــرای ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ
ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ خود باید ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ علوم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ خــود ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ فرآینــد اجرایــی
مربوطه ﺭﺍ ﺍﺯ طریق این ﻭﺍﺣﺪ هماهنگ نمایند.
وی یــادآور شــد :باتوجه به اینکه  ۱۴اســتان،
اســامی ﺍﻋﻀﺎ پــر ریســک ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
اســتان متبــوع را بــرای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮونا به
سازمان نظام مهندسی ســاختمان اعالم کرده
بودنــد ،فعال وزارت بهداشــت با این فهرســت
موافقت کرده اســت .متــن کامل نامه مهندس

خرم ،ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
به روســای ســازمان نظام مهندســی ساختمان
در  ۱۴اســتان (البــرز ،ﺍﯾﻼم ،ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبــی،
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبــی ،خــرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلــی ،ﺯﻧﺠﺎن،
ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان ،ﻗﺰﻭﯾﻦ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ) به شرح ذیل است:
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍمــا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه /٤٠١٠٥ﺱ
ﻥ ﻣﻮﺭﺥ هفتــم تیرمــاه امســال ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥــﻫﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ پیــرﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭه
/٠٠/١٥٥٨ﻡ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۹تیرمــاه امســال ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥــﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮﻭنــا ،ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ نــاﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ٣٠٤/١١٠٥٧ﺩ ﻣﻮﺭﺥ
 ۱۶شــهریور مــاه جــاری ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ
ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ
ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

توافقات مهم مهندس خرم با وزیر وقت بهداشت؛

دیدار ریاست سازمان با وزیر بهداشت به واکسیناسیون منظم مهندسان
ختم شد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره
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رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان در
ابتدای تیرماه با تشریح پیگیریهای انجام شده
برای تامین واکسن مهندسان از توافقات مهم با
وزیر بهداشت در این خصوص خبر داد.
مهنــدس احمــد خــرم در ابتــدای تیرماه در
گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان دربــاره آخریــن وضعیت
تامیــن واکســن ضــد کرونــای مهندســان و
خانوادههای آنان ،توضیحاتی ارائه کرد.
وی اظهارداشــت :خوشــبختانه از ابتــدای
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور تاکنون ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اقدامــات ویــژه و
قابــل توجهــی انجــام داده اســت بــه نحــوی که
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها
با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا ،اقدامات
خود را در  ۱۶ماه گذشته پیش بردهاند.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان با
اشــاره به برنامــه واکسیناســیون گروههای هدف
کــه هم اکنــون توســط وزارت بهداشــت در حال
اجراســت ،گفــت :در ابتدای کار ،ســتاد مدیریت
بحــران در اســتانها تشــکیل و صندوقــی بــرای
کمک به آسیب دیدگان از کرونا که عضو سازمان
نظام مهندسی ساختمان هستند ،تاسیس شد و
تمام پروتکلهای بهداشتی هم در این دوران به
اجرا درآمدند.
وی از تداوم پیگیریه ا از بخشهای مختلف
برای تامین واکســن کرونای مهندســان خبر داد
و اظهارداشــت :حدود یک ماه قبل درخواســت
کردیــم که دولت مجــوز واردات واکســن کرونا را
به ســازمان نظام مهندسی بدهد تا این سازمان
بتوانــد واکســن وارد کنــد و در اختیــار وزارت
بهداشت قرار دهد.
مهنــدس خرم توضیــح داد :در ایــن باره در
ابتدا ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان
تهــران اقدام کرد ولی ســتاد ملی مقابله با کرونا
جواب منفی داد .در ادامه باخبر شــدیم که برای
واردات واکســن کرونــا ،بعضــی از ســازمانها و
نهادهای مدنی مثل اتاق بازرگانی ،تقاضا کردند
ولی با آن درخواستها هم مخالفت شد.
وی در عین حال اظهارداشت :با پیگیریهای
بــی وقفــه ،باالخــره روز جمعــه گذشــته موفــق

شــدیم با دکتر نمکی ،وزیر بهداشت دیدار کنیم
و بنده مسئله را مطرح کردم.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
تصریح کــرد :از وزیر بهداشــت تقاضا کردیم که
باالخــره بخــش عمــده ای از جامعه مهندســی
کشــور در معرض خطر و شرایط «فورس ماژور»
هســتند بــه نحــوی کــه در کارگاه کار میکنند و با
مجموعههای کارگری ســروکار دارنــد و احتمال
مبتــا شــدن آنــان بــه کرونــا ،خیلــی باالســت.
برهمین اســاس ،جامعه مهندســان در اولویت
تزریق واکسن کرونا قرار گیرند.
دکتــر نمکی ،ایــن مطلب را مبنا قــرار دادند
و گفتنــد مــا میتوانیــم به کســانی که پرریســک
هســتند ،اولویت تزریق واکســن کرونا بدهیم .در
اولویت اول توافق شد لیست مهندسان پرریسک
 بیش از  ۱۰۰هزار نفر -به همراه همسران آنانکه در مجموع  ۲۰۰هزار نفر میشوند ،تهیه شود،
ضمن اینکه قرار شــد به محض اینکه ما لیست
ارایــه کردیــم ،دســتور تزریق واکســن بــه صورت
رایگان داده شود.
وی توضیــح داد :در واقــع ،با این اقدام دیگر
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان نخواهــد
به منظــور تامین واکســن مهندســان ۷۵۰ ،هزار
تومان به ازای هر نفر پرداخت کند و یا بخواهیم
ایــن مبلــغ را از اعضــای ســازمان دریافت کنیم.
البتــه بررســی کردیــم درصــورت تامیــن کامــل
واکســن  ۵۵۰هزار مهندس و بــه ازای هر نفر دو

دوز ،یــک میلیــون و  ۱۰۰هــزار دوز واکســن مورد
نیــاز اســت کــه این تعــداد بــا افزودن همســران
مهندســان به دو میلیون و  ۲۰۰هزار دوز واکســن
افزایــش مییابد .برهمین اســاس ،با محاســبه
هر دوز واکســن  ۷۵۰هــزار تومان به ازای هر نفر،
برنامه واکسیناســیون مهندسان و همسران آنان
در مجمــوع  ۷۰۰میلیارد تومان بــار مالی در پی
ن نظام
خواهد داشــت که اصال از طاقت ســازما 
مهندسی ســاختمان اســتانها و همچنین توان
اکثریت اعضا خارج بود.
وی تاکیــد کــرد :پیــش بینــی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ایــن بــود که ایــن موضوع
بــه یــک بحــران اجتماعــی ســنگین در جامعــه
مهندســی منجــر خواهــد شــد و هیچکــس هــم
پاسخگو نخواهد بود.

در نشســت ابتــدای تیرمــاه
مهنــدس خرم بــا وزیر وقت
بهداشت توافق شد که جامعه
مهندســان در اولویت تزریق
واکسن کرونا قرار گیرند

مهندس خرم ادامه داد :خدمت آقای دکتر
نمکی عرض کردیم و ایشــان بــا بزرگواری تقبل
فرمودند که در گام نخســت ،واکسن پرریسکها
را بــه صــورت رایــگان ،ســریع تزریــق کننــد و به
محض اینکه این مرحله به اتمام رســید ،سپس
ریسک متوســطها و در ادامه ریســک پایینها را
به صورت رایگان ،تزریق کنند .در واقع ،با تزریق
رایگان واکســن کرونا به مهندســان «پرریســک،
ریســک متوســط و ریســک پایین» در نوبتهای
مختلــف ،دیگــر هزینــهای بــه ســازمان نظــام
مهندسی ســاختمان و اعضای سازمان تحمیل
نخواهد شد.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
گفــت :در این راســتا ،به دنبال پاســخ نامهای که
به اســتانها نوشــته میشــود ،افراد پروانــه دار و
پرریسک و همچنین افراد پروانه دار و کم ریسک
در دو نوبت ،ســریع لیستشــان باید آماده شود
و ســپس شــماره تمــاس ،شــماره پروانــه ،و کــد
ملی مهندســان بالفاصله روی میز وزیر محترم
بهداشــت قــرار بگیرد تا ایشــان هم فورا دســتور
تزریــق واکســن در مراکــز واکسیناســیون را صادر
کنند .بحث ســن افراد هم در فهرست پرریسک
و کم ریســک مطرح نیست .اســامی افراد در هر
ســنی کــه در لیســت آمــده باشــد ،واکســن کرونا
تزریق خواهد شد.
بــه اعتقاد مهندس خرم ،این اقدام ،حرکت
بســیار ارزشــمندی بود کــه انجام شــد و قول آن
توســط وزیر محترم بهداشت داده شد و انشااهلل
به نتیجه خواهد رسید.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا ایــن
واکسیناســیون ،آســیبهایی کــه بــه جامعــه
مهندسی کشــور میرســد ،به خصوص آنهایی
که پر ریســک محســوب میشــوند و بی وقفه به
مردم خدمت میکنند ،به حداقل ممکن برسد.
مهنــدس خــرم در پایــان در جمــع بنــدی
موضــوع واکســن کرونــا گفت کــه اوال ،واکســن را
خود وزارت بهداشــت تامین میکند ،دوم اینکه
اولویت اصلی سازمان ،در مورد کسانی است که
پروانه اشــتغال دارند ،ســوم اینکه واکسیناسیون
هیچ هزینهای برای سازمان و اعضا دربر نخواهد
داشت و رایگان کار انجام میشود.

ـاسیون
ــ

ـــــــ

واکسینـ

گزارش ویژه از نحوه پیگیری ریاست سازمان و شورای مرکزی برای واکسیناسیون اعضا؛

واکسیناسیون مهندسان چگونه به سرانجام رسید؟

واکسیناســیون اعضــای ســازمان صرفــا بــا
درخواســت ســازمان نظام مهندســی ساختمان
کشــور و سپس با دستور دکتر رئیسی ،معاون وزیر
بهداشت به نتیجه رسید.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان ،به اطالع
اعضــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
میرســاند ،با پیگیریهای مکرر صــورت گرفته از
ســوی ســازمان از تیرماه تاکنون و موافقت وزارت
بهداشت در شــهریورماه ،سرانجام واکسیناسیون
اعضای سازمان به نتیجه رسید.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
بــا اشــاره بــه برنامــه واکسیناســیون اعضــای این
ســازمان ،گفــت :در ابتــدای کار ،ســتاد مدیریــت
بحران در استانها تشکیل و صندوقی برای کمک
به آســیب دیدگان از کرونا که عضو سازمان نظام
مهندسی ســاختمان هستند ،تاسیس شد و تمام
پروتکلهای بهداشــتی هم در ایــن دوران به اجرا
درآمدنــد .وی اظهارداشــت :بیــش از دو ماه قبل
درخواست کردیم که دولت مجوز واردات واکسن
کرونــا را به ســازمان نظام مهندســی بدهد تا این
ســازمان بتواند واکسن وارد کند و در اختیار وزارت
بهداشت قرار دهد.
مهندس خرم توضیح داد :در این باره در ابتدا
سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان تهران
اقــدام کرد ولی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا جواب
منفی داد .در ادامه باخبر شــدیم که برای واردات
واکســن کرونــا ،بعضــی از ســازمانها و نهادهای
مدنی مثل اتاق بازرگانی ،تقاضا کردند ولی با آن
درخواستها هم مخالفت شد.
وی در عین حال اظهارداشت :با پیگیریهای
بــی وقفــه ،باالخره موفق شــدیم با دکتــر نمکی،

وزیر وقت بهداشــت دیدار کنیم و بنده مســئله را
مطرح کردم.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
تصریــح کرد :از وزیر بهداشــت تقاضــا کردیم که
باالخــره بخــش عمــده ای از جامعــه مهندســی
کشــور در معرض خطر و شــرایط «فورس ماژور»
هســتند بــه نحــوی کــه در کارگاه کار میکننــد و با
مجموعههــای کارگــری ســروکار دارنــد و احتمال
مبتال شدن آنان به کرونا ،خیلی باالست .برهمین
اســاس ،جامعــه مهندســان در اولویــت تزریــق
واکسن کرونا قرار گیرند.
دکتــر نمکی ،ایــن مطلــب را مبنا قــرار دادند
و گفتنــد مــا میتوانیــم بــه کســانی که پرریســک
هســتند ،اولویت تزریق واکســن کرونــا بدهیم .در
اولویت اول توافق شد لیست مهندسان پرریسک
تهیه شــود ،ضمن اینکه قرار شد به محض اینکه
مــا لیســت ارایه کردیم ،دســتور تزریق واکســن به
صورت رایگان داده شود.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان در
ادامه گفت :در این راســتا ،به دنبال پاسخ نامهای
کــه بــه اســتانها نوشــته شــد ،افــراد پروانــه دار و
پرریسک و همچنین افراد پروانه دار و کم ریسک
در دو نوبت ،سریع لیستشان آماده شد.
ســپس در تاریخ یکم شــهریورماه جاری نامه
ای از طرف ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
تنظیــم و بــر روی ســامانه وزارت بهداشــت
بارگذاری شد.
در ایــن راســتا ،نماینــدگان ســازمان در تاریخ
ســوم شــهریورماه جاری به اتفاق پاسخ مهندس
خرم به وزارت بهداشــت مراجعــه کردند .در پی
پیگیریهای مکرری که انجام شــد ،دکتر رئیسی،

معــاون وزیــر بهداشــت و ســخنگوی ســتاد ملی
مقابلــه با کرونــا به صورت شــفاهی موافقت کرد
کــه  ۳۰هزار دوز واکســن در اختیــار اعضای نظام
مهندسی قرار گیرد.
دو روز بعد از این دســتور ،نمایندگان سازمان
به وزارت بهداشــت مراجعه و دســتور کتبی دکتر
رئیســی دربــاره واکسیناســیون اعضــای ســازمان
نظام مهندسی ساختمان را اخذ کردند.
در ادامــه پــس از اخــذ دســتور کتبــی معــاون
وزیــر بهداشــت ،پیگیریهــای مکــرری از طــرف

واکسیناسیون اعضای سازمان
صرفا با درخواســت سازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور
و ســپس بــا دســتور وزارت
بهداشت به نتیجه رسیده است
نمایندگان ســازمان انجام و در نهایت این برنامه
به نتیجه رســید به نحوی که وزارت بهداشــت در
نامــه ای به دانشــگاههای علوم پزشــکی سراســر
کشور ،واکسیناسیون مهندسان را براساس لیست
اعالمی ســازمان نظام مهندسی ساختمان مجاز
دانســت .توضیح آنکه نمایندگان ســازمان برای
پیگیــری پروســه واکسیناســیون اعضای ســازمان
نظــام مهندســی بــه وزارت بهداشــت مراجعــه
کردنــد و با رایزنی که با دکتر نوروزی نژاد ،معاون
بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت صــورت
گرفــت ،نامهای را که به امضای دکتر گویا و پاراف

دکتر رئیســی رســیده بــود ،خدمت دکتــر نوروزی
نژاد ارایه و ایشان درخواست فایل زمینه فهرست
اسامی مهندسان را کردند.
برهمیــن اســاس ،فایــل مــورد نظــر آمــاده و
برای وزارتخانه ارســال شد .پس از ارسال فایل به
وزارتخانه ،دکتر نوروزی نژاد ،فایل فهرست اعضا
را تایید کرد و در نهایت به امضای دکتر گویا رسید
و در تاریــخ  ۱۶شــهریورماه جــاری با شــماره نامه
ای که در نامه لحاظ گردید ،برای ســازمان ارسال
و مقرر شــد کــه اســتانها یــک نماینده بــه علوم
پزشکی استان خود معرفی کنند.
در ایــن میــان ،از اســتان همــدان بــه صــورت
پایلوت پیگیری شــد تا اطمینان حاصل شــود که
کار انجــام میشــود .خوشــبختانه واکسیناســیون
اعضای این استان که پیگیریهای قبلی .آنها بی
نتیجه مانده بود ،با دستور وزارت بهداشت انجام
شد .در ادامه واکسیناســیون مهندسان در سراسر
کشور به صورت تدریجی صورت گرفت.
در ایــن میــان ،بایــد توجــه داشــت کــه
واکسیناسیون اعضای سازمان صرفا با درخواست
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سپس
با دســتور دکتر رئیســی ،معاون وزیر بهداشت به
نتیجه رســیده اســت .همچنین باید اشاره کرد که
نمایندگان ســازمان در این مــدت برای به نتیجه
رســیدن واکسیناســیون اعضــا حــدود  ۱۸مرتبــه
بــه وزارت بهداشــت مراجعــه کردنــد بــه طوری
کــه حــدود  ۱۵تــا  ۱۶بــار بــه آقــای زمانــی و آقای
باقرزاده ،رئیس دفتر دکتر رئیســی مراجعه و یا با
خود ایشــان و با آقای دکتر گویا ،به کررات تماس
داشــتند تــا اینکــه نتیجه خیلــی خوبــی حاصل و
واکسیناسیون اعضا سازمان آغاز شد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
تابســــــــــــتان
1 4 0 0

پنجمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

راه اندازی پایگاه اختصاصی مرکز واکسیناسیون سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ؛

«سازمان نظام مهندسی» محل واکسیناسیون مهندسان شد

پایــگاه تجمیعــی و اختصاصــی مرکــز
واکسیناســیون ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان کشور روز بیست و سوم شهریورماه
جــاری بــا حضــور مهنــدس خــرم و عوامــل
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی
درمانی شــهید بهشــتی در محل این سازمان
راه اندازی شد.
در همیــن حــال ،واکسیناســیون اعضــای
ســازمان بــا تاکیــد ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور و ســپس بــا دســتور دکتــر
رئیســی ،معــاون وزیــر بهداشــت بــه نتیجــه
رسید.
توضیــح آنکــه ﭘﯿﮕﯿﺮﯼهــای ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ از ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ بــرای واکسیناســیون مهندســان
باالخــره نتیجه داد و ایــن وزارتخانه در تاریخ
سه شنبه شانزدهم شهریور ماه در نامه ای به
سازمان نظام مهندسی ســاختمان ،موافقت
خود را با این درخواست اعالم کرد.
در همین حال ،کمیل صرامی ،مدیر روابط
عمومی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
بــا اعالم ایــن خبر ،گفــت :با توجه بــه تاکید و
پیگیریهــای متعدد ریاســت ســازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور و در راستای اجرای
طــرح واکسیناســیون اعضــا و کارکنــان نظــام
مهندســی ،این مرکــز با همکاری و مشــارکت

دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی تهران
کار خود را از امروز آغاز کرد.
وی افــزود :در این مرکز عــاوه بر کارکنان،
اعضــا و خانوادههــای آنهــا ،بــه اعضــای
پرریســک ســازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان تهــران که قبالً توســط ســازمان متبوع
خود معرفی شده اند ،خدمات ارایه میشود.
همچنیــن بــا دســتور ریاســت ســازمان،
مهلــت اجــرای طــرح واکسیناســیون در مرکز
اختصاصــی نظــام مهندســی تمدیــد شــده
است.
در اطالعیه جدید روابط عمومى ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان کشــور خطاب به

اعضــای محتــرم ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کــه تاکنــون موفــق بــه دریافــت
واکســن کووید  ۱۹نشــده انــد ،آمده اســت :به
اطالع میرســاند با عنایت به دســتور ریاست
ســازمان بــرای تمدیــد مهلــت اجــرای طرح
واکسیناســیون در مرکــز اختصاصــی نظــام
مهندســی درصورت تمایل بــه منظور تزریق
واکســن کووید ( ۱۹ســینوفارم) الزم است پس
از دریافت پیامک از طرف این ســازمان مبنی
بر اعــام زمانبندی مورد نظر بــرای مراجعه
بــه آدرس ونــک -خیابــان خدامــی -خیابان
تــک شــمالی -پــاک یــک اقــدام نمــوده و از
مراجعه در زمانهای دیگر خودداری کنند.
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واکسیناسیون سراسری مهندسان از دریچه دوربین

