
گفتگو با مهندس تقی زاده، رییس ستاد اجرایی مبحث ۲۲ در نظام مهندسی ساختمان 

پیچیدگی و فرابخشی بودن؛ دو علت اجرایی نشدن مبحث ۲۲ در ایران

گفتگو با دکتر نصر، عضو شورای مرکزی 

شناسنامه فنی ملکی صنعت ساختمان چگونه باید اجرایی شود؟

یادداشتی از مهندس جنتی پور، عضو شورای مرکزی 

پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه خدمات مهندسی براساس تورم

گفتگو با مهندس هاشم زاده، عضو شورای مرکزی 

درخواست مهندسان از مجلس برای بازنگری قانون نظام مهندسی

گفتگو با مهندس عسکری، عضو شوری مرکزی 

زمان بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان فرا رسید

تصویب برنامه و بودجه 1400 در شورای مرکزی
تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 ابالغ شد

تصویب موضوع »تهیه مبحث شهرسازی« در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

نشست مجازی نماینده »یونیدو« در ایران با مهندس خرم

پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش می دهد: 

دستورکار گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی

وزارت کشور در پی پیشنهاد ریاست سازمان نظام مهندسی ابالغ کرد؛ 

نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهرها به نام »مهندس«

یادداشتی از قزوینی پور اکبری، عضو شورای مرکزی 

عملکرد فوق برنامه ای نظام مهندسی در سال کرونایی
گفتگو با دکتر کوهی کمالی، عضو شورای مرکزی 

بازنگری در طرح جامع توسعه مقررات ملی ساختمان

یادداشتی از مهندس  علی نیا، امین مالی شورای مرکزی 

یک گام مهم در مسیر واقعی کردن خدمات مهندسی برداشته شد

خبــــــرنامه ســـــازمـــــان
نظام مهندسی ساختــــمان

بـــــــــهـــــــــار
1 4 0 0

 تعامالت نظام مهندسی 
و وزارت راه و شهرسازی در بهترین دوران

اخبار مهندس
چهارمین شماره

 گزارش عملکرد یکساله رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ برخی ناگفته ها را برای ثبت در تاریخ می گویم
نشست مشترک مهندس خرم با مهندس اسالمی که به توافقات ۵ گانه منجر شد 
 فهرستی از اقدامات ماندگار سازمان نظام مهندسی ساختمان در یکسال گذشته

 گزارش مشروح سفر استانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به هرمزگان و زنجان
برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات پرشور نظام مهندسی

گرامی باد یاد مردانی که به جامعه مهندسی خدمت کردند
در ابتــدا ضمــن عــرض تســلیت به 
جامعــه مهندســی کشــور بــه دلیــل 
درگذشــت دکتــر اکبر تــرکان، رییس 
مهندســی  نظــام  ســازمان  اســبق 
اکبــر  علــی  پروفســور  و  ســاختمان 
رمضانیــان پور، پدر بتــن ایران به اطالع می رســاند 
پیشــرفت و تحــوالت روز افــزون عرصــه مهندســی 
ســاختمان، ضرورت اطالع رسانی مستمر و آگاهی 
بخشی برای اعضای محترم سازمان و عالقه مندان 
را ایجــاب می کنــد. در ایــن راســتا، خبرنامــه  اخبــار 
مهنــدس، نقــش کلیــدی در فرآینــد ثبــت، نشــر و 
ارتقای ســطح آگاهی و نیز ایجاد بستر مناسب برای 

توســعه ارتباط میان جامعه مهندسان و سازمان را 
دارد. با عنایت به اهتمام ویژه ریاست ســازمان و 
اعضای دوره هشــتم شــورای مرکزی در پیشــبرد 
اهداف و ارتقای جایگاه نظام مهندسی و توسعه 
روابــط  گرفتــه،  صــورت  خدمــات  جانبــه  همــه 
عمومــی ســــازمان در تــالش اســت تــا در مســیر 
دستیابی به اهــــداف عالــــی ســــازمان منطبــــق 
با قانــــون نظــــام مهندســــی و کنترل ساختمان، 
با رویکــــرد دانش محــور و یکپارچه ســازی اخبار 
و اطالعــات و ریــل گــذاری در مســــیر برنامه های 
مشخص شــــده با همکاری اســــتانها به معرفی 
عملکردهــا و مباحث بپردازد. رویکرد ســــازمان 

نظــــام مهندســی ســــاختمان بر این است که در 
عرصه های ملی و بین المللی اقدامات موثری را 
به منصه ظهور گذارد و ســرعت تعامالت سازمان 
با دســــتگاه های اجرایی و دیپلماســــی کشــــور را 
افزایش بخشــد و در راســتای خلــق فرصت برای 
بیش از ۵۰۰ هزار نفر اعضای شــریف ســازمان با 

نگاه حرفه ای گام برداشته شود.
و  دســتاوردها  اقدامــات،  ناشــر   ، خبرنامــه  ایــن 
خدمات مهندســی ســاختمان کشــور اســت و در 
راه کسب مرجعیت حرفه ای و تخصصی تالش 
می کنــد. برهمین اســاس، از همــه متخصصان، 
محققان و دانشــجویان گرامی عرصه مهندســی 

کشــور دعوت می شــود که با ارســال پیشنهادات و 
مطالب ارزشمند خود، ما را در این امر مهم یاری 
کننــد. بدون شــک، پیشــبرد اهداف بــا همکاری، 
همدلی و همت واالی شما بزرگواران، امکان پذیر 
خواهد بود. در این میان، تاکید می شود به منظور 
رعایت حقوق مدنی مخاطبین، چنانچه مطلبی 
با ذکر نام افراد حقیقی و حقوقی در این خبرنامه 
منتشــر شــده باشــد، می توانند پاســخ خــود را به 

صورت مکتوب برای انتشار ارائه کنند.
همچنیــن از همــه دســت انــدرکاران دلســوز کــه 
در تهیــه خبرنامــه و ارتقــای آن نقــش اساســی 

داشته اند،  تقدیر و تشکر ویژه به عمل می آید.

کمیل صرامی
 مدیر
روابط عمومی

با آثار و گفتگوهای 
اختصـــاصـــی از:

پــور جنتــی  مهنــدس  زاده،  مهندس هاشــم  قهــرودی،  عبــدی  مهنــدس  فــر،  مانــی  مهنــدس   ، خــرم،   مهنــدس 
 مهنــدس قزوینــی پــور اکبــری، مهنــدس عســکری،  مهنــدس علی نیــا، دکتــر کوهی کمالــی، دکتر نصــر، مهندس تقــی زاده
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برگزاری جلسات فصلی شورای مرکزی با وزیر راه و شهرسازی
در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای مرکزی چه گذشت؟

سوتیتر: .

***

براســاس جدیدتریــن ابالغیــه معــاون مســکن و 
ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی بــه مدیــران کل 
راه و شهرســازی اســتان ها، انتخابات هیات مدیره 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان  استان ها از 
26 شهریورماه تا دوم مهرماه امسال برگزار خواهد 
شــد. با توجه بــه اهمیــت موضوع، پایــگاه اطالع 
رسانی ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 
مهندس علی محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر 
توسعه مهندســی وزارت راه و شهرســازی و رئیس 
هیــات نظــارت انتخابــات دوره نهم هیــات مدیره 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به 
گفتگو نشسته است. در این گفتگو همچنین یکی از 
مطالبات جدی مهندسان یعنی کاهش مداخالت 
در فرآینــد ارجــاع نظارت هــم از مهنــدس عبدی 
قهرودی پیگیری شده است. در ادامه این گفتگو را 

بخوانید:

 جناب مهندس عبدی قهرودی، لطفا در ابتدا 
نظرتــان را دربــاره برگــزاری انتخابات بــه صورت 
مجازی بفرمائید و آیا برگزاری انتخابات به صورت 
الکترونیکی به افزایش مشارکت جامعه مهندسی 

در انتخابات کمک خواهد کرد؟
بــا توجــه بــه پیشــرفت هایی کــه در خدمــات 
الکترونیکی داریم، بحث انتخابات به صورت غیر 
حضوری، جزو اولویت های وزارت راه وشهرســازی 
قــرار گرفته و بررســی های اولیه در این بــاره انجام 
شده است. ما مطمئن هستیم با برگزاری انتخابات 
به صورت الکترونیکی، هم بحث ســرعت در کار و 
هــم بحــث شــفافیت در اجــرای مراحــل برگزاری 
انتخابات و مهمتر از آنها، مشارکت بیشتر اعضا در 

انتخابات را شاهد خواهیم بود.
 به نظر می رســد برگزاری انتخابات به صورت 
الکترونیکی به یک رویه ای تبدیل خواهد شد که از 
این پس انتخابات ســایر حرفه ها و صنوف هم به 

همین صورت انجام شود.
 ما اکنون در حال بررسی برای انتخاب روش و 
شیوه ای هستیم که بهترین و بیشترین اطمینان را 
بابت امنیت برگزاری انتخابات و در واقع صیانت 

از آرای اعضا بدهد.
 انشــااهلل با انجــام این مراحل، ما شــاهد یک 

انتخابــات ۱۰۰ درصــد الکترونیکی به صورت غیر 
حضــوری و بــا مشــارکت تعــداد زیــادی از اعضــا 

خواهیم بود.
 بــا توجه بــه اینکه برخــی از همــکاران درباره 
برنامــه زمــان بنــدی انتخابــات و همزمانــی آن با 
تشدید بیماری کرونا ابراز نگرانی دارند، آیا برگزاری 
مرتفــع  را  نگرانــی  ایــن  الکترونیکــی،  انتخابــات 

می کند؟
شهرســازی،  و  راه  وزارت  اولویــت  نخســتین   
رعایــت زمان بنــدی انتخابــات بــه ترتیبی اســت 
کــه در آئین نامه و قانون پیش بینی شــده اســت. 
برهمین اســاس، چــون تاریخ اتمــام دوره هیات 
مدیــره فعلــی ۲۸ مهرماه هســت، لذا براســاس 
آئیــن نامه، حداقل ۴ ماه قبل از پایان دوره اعتبار 
هیات مدیره باید نسبت به تشکیل هیات اجرایی 

برگزاری انتخابات اقدام می شد.
 بــا توجه اینکــه در این بازه زمانــی، ما احتماال 
را در فرآینــد نظــام مدیریــت کشــور  تغییراتــی 
خواهیم داشت و در حقیقت، این تغییرات دقیقا 
در اوج دوره برگــزاری انتخابــات قــرار می گرفــت 
و بــه منظــور جلوگیــری از ایجاد خلــل در فرآیند 
امــور انتخابــات، به گونــه ای برنامه ریزی شــد که 
بــا اســتفاده از ظرفیــت قانونــی و تســریع در آغاز 
برگــزاری مراحــل انتخابات بتوانیــم از بروز خلل 
احتمالــی در فرآینــد انتخابــات ناشــی از تغییر و 

تحوالت جلوگیری کنیم.
 بــا ایــن حــال، به چنــد دلیــل - از آنجــا که به 
دلیل مباحث بهداشتی و دستورالعمل های ستاد 
مقابلــه با ویــروس کرونا، زمــان برگــزاری آزمون 
ورود به حرفه مهندسی به مرداد ماه موکول شده 
اســت و همچنین با درخواســت ریاســت شــورای 
عالی کانون کارشناســان رسمی دادگستری مبنی 
بر اینکه انتخابات شورای عالی کانون کارشناسان 
رســمی دقیقــا در همان برنامــه زمان بندی که ما 
انجام داده بودیم، همزمان شد - به خاطر کمک 
و مســاعدت به این قضیه و حســب دســتور مقام 
عالــی وزارت، مــا برنامه زمان بنــدی انتخابات را 
بازنگــری کردیــم. در حال حاضر دیگــر بحثی به 
عنــوان تســریع در برگــزاری انتخابات نیســت. با 
ایــن حســاب، دیگر بحــث خاصی در ایــن قضیه 

نداریــم و انشــااهلل براســاس زمان بنــدی جدیــد 
که ۱۲ اردیبهشــت ماه امســال بــه ادارات کل راه و 
شهرسازی استان ها ابالغ شد، طبق همان برنامه، 

انتخابات و مراحل آن را پیش خواهیم برد.
 یکــی از مطالبــات جــدی مهندســان، کاهش 
مداخالت در فرآیند ارجاع نظارت است به نحوی 
کــه شــاهد تجمع خدمــات گســترده مهندســی در 
قالب یک ســامانه و درگاه به صورت ملی باشــیم. 

آیا جنابعالی هم این موضوع را قبول دارید؟
 کاهــش مداخــالت در فرآیند ارجــاع نظارت، 
یکی از دغدغه های اولیه و اساسی مقامات وزارت 
راه و شهرســازی از جملــه جناب آقــای مهندس 
اســالمی، وزیر و آقــای دکتر محمــودزاده معاون 

امور مسکن و ساختمان وزارتخانه است.
 اصــل قضیه درســت اســت. مــا به شــدت به 
دنبــال برقــراری یک ســامانه یکپارچــه ارجاع در 
بحث نظارت در سراسر کشور هستیم؛ هر چندکه 

این کار پیچیدگی های خاصــی دارد و واقعا زمان 
زیــادی طــول می کشــد که شــورای مرکــزی نظام 
مهندســی کار را پیــش ببــرد. البتــه ما شــاهد این 
هستیم که برای ایجاد یک سامانه سراسری دارند 
تــالش می کنند ولی به هر حــال به دلیل تنوعات 
فرآیند های ارجاع فعلی که در ۳۱ استان کشور، هر 
کدام به یک نحوی دارد انجام می شــود، همسان 
ســازی آن ها، تعریــف برنامه ارجــاع و فلوچارت 
یکســان برای همه آن ها، مقداری زمان بر خواهد 
بود. ما تــا خرداد ماه، دســتورالعمل نحوه ارجاع 
کار را بــه اســتان ها ابالغ خواهیم کــرد. پس از این 
کار، انشــااهلل بحث راه اندازی سامانه فقط شامل 
بحث هــای ســخت افــزاری و یــک بخشــی از نرم 
افزاری می ماند که انشااهلل با دستورالعمل جدید 

همخوانی انجام و سامانه سراسری اجرایی شود.
 ما در بحث سامانه سراسری، اوال دنبال شفافیت 
در ارجاع ها هستیم؛ جلوگیری از حرف و حدیث هایی 
که بعضا در بعضی از استان ها پیش می آید یا مطرح 
می شــود. به عبارت دیگر، دنبال جلوگیری از دخالت 

افراد در سامانه در بحث ارجاع کار هستیم.
 هــدف ما از راه انــدازی و تاکیدی کــه برای راه 
اندازی این سامانه داریم، این است که در نهایت 
بــه ایجــاد فضــای مناســبی در جامعــه و حرفــه 
مهندسی کمک کنیم که هرکسی هم از وضعیت 
ارجاعــات بــه دیگران مطلع باشــد و هــم جایگاه 

خودشان را در این ساختار ارجاع نظارت ببیند.
 ایــن کار بــا همکاری شــورای مرکزی ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان در حال انجام است. 
ما حتــی در تاریخ ۱۲ اردیبهشــت ماه، جلســه ای 
بــا هیات رئیســه شــوراری مرکزی و مجــری طرح 
داشــتیم و دائمــا گــزارش اقدامات شــان و میزان 

ییشرفت برنامه را رصد می کنیم.
 ایــن برنامــه خیلی زودتــر از این هــا و حتی در 
ســنوات قبــل بایــد انجــام می شــد، ولــی در حال 
حاضــر راه اندازی ســامانه سراســری ارجــاع کار، 
یکی از اولویت های وزارت راه و شهرســازی اســت 
و امیدواریم این ســامانه هرچه زودتر نهایی و راه 
اندازی شود. مطمئن هستیم که با راه اندازی این 
ســامانه، بسیاری از مشکالت مربوط به این حوزه 

مرتفع خواهد شد.

 رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در نامــه ای به 
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی بــا انتقاد از 
شیوه تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی، تاکید کرد: تعرفه های 

ناچیز موجب نابودی »حرفه مهندسی« شده است.
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس  خــرم،  احمــد  مهنــدس 
ســاختمان در نامــه ای به دکتــر محمــودزاده، معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی با انتقاد از شــیوه تعیین نرخ 
تعرفه خدمات مهندســی، تعرفه های ناچیــز را موجب نابودی 
"حرفه مهندســی" خواند و پیشــنهاد جایگزین برای عبور از این 

شرایط ارایه کرد.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در ایــن نامــه 
تاکید کرده اســت: تا زمان تعیین تکلیف مبانــی قیمت گذاری 
خدمات مهندسی، جدول شماره ۱۰ مبحث دوم مقررات ملی از 
طریق متره و برآورد ساختمان های نمونه در هر گروه ساختمانی 

براســاس فهرســت بهــای ســال جــاری بــه روزرســانی و مبنای 
محاسبه تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۰ شود.

متن کامــل نامه مهندس خرم به دکتــر محمودزاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل است:

»جناب آقای دکتر محمودزاده
معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

با سالم.
احترامًا، ضمن ســپاس از مســاعی و حســن  نیت جنابعالی 
و همــکاران محتــرم در تأیید به هنــگام هزینه ســاخت و تعرفه 
خدمات مهندســی در سال ۱۴۰۰، به اســتحضار می رساند تعرفه 
خدمــات مهندســی کــه از طریق بــه روزرســانی جدول شــماره 
۱۰ مبحــث دوم مقــررات ملــی بدســت می آید به دلیــل فقدان 
مطالعات دقیــق این جدول با واقعیت  های روز و ســایر اســناد 
موجــود در نظــام ســاخت و ســاز کشــور مغایرت جدی داشــته 

و موجــب تحدیــد معیشــت و دلســردی و ناامیدی گســترده در 
جامعه مهندسی شده است.

بــا کمــال تأســف طــی ســال های متمــادی گذشــته کاهش 
بودجه  های عمرانی کشور موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل 
مهندســی گردیده و همزمانی این پدیده بــا تعرفه های ناچیز و 
غیرقابل دفاع خدمات مهندســی، موجب آسیب  های جدی 
به »حرفه مهندســی« گردیده اســت؛ لذا خواهشــمند اســت 
دســتور فرمایید تا زمان تعییــن تکلیف مبانــی قیمت گذاری 
خدمــات مهندســی، جــدول شــماره ۱۰ مبحــث دوم مقررات 
ملی از طریق متــره و برآورد ســاختمان های نمونه در هر گروه 
ســاختمانی براساس فهرست بهای ســال جاری به روزرسانی 
گردیــده و مبنای محاســبه تعرفه خدمات مهندســی در ســال 
۱۴۰۰ گردد. قباًل از دســتوری که صادر می  فرمایید کمال تشــکر و 

امتنان را دارد.«

 آخرین وضعیت برگزاری انتخابات
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها 

در گفتگو با مهندس عبدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی بررسی شد؛

تعرفه های ناچیز موجب نابودی »حرفه مهندسی« شده است
در نامه مهندس خرم به دکتر محمودزاده تاکید شد:

کاهش مداخالت در فرآیند ارجاع 
نظارت، یکی از دغدغه های اولیه و 
اساسی مقامات ارشد وزارت راه و 

شهرسازی است

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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معاون امور مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی، تعرفه 
خدمات مهندســی ســال ۱۴۰۰ را بــرای اجرا به مدیــران کل راه و 

شهرسازی استان ها ابالغ کرد.
 در ابالغیــه دکتر محمود محمود زاده، معاون امور مســکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرســازی به مدیران کل راه و شهرســازی 
اســتان ها آمده اســت: »باســالم، احتراما نظر به بررســی های به 
عمل آمده نسبت به پیشنهاد های واصله از سوی شورای مرکزی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در ارتبــاط با نحــوه تعیین 
هزینه ســاخت و ســاز هر متر مربع زیربنا ساختمان )موضوع بند 
۱٧-۲ از مــاده ۱٧ پیوســت مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان 
- نظامــات اداری( و بــا عنایــت بــه موافقــت مقام عالــی وزارت 
در ایــن زمینــه )نامــه شــماره ۰۱/۱۱۰/۲۳۱۳ مــورخ ۰۱/۱٤۰۰/۱٤ 
مذیرکل محتــرم حوزه وزارتی(، مراتب زیــر صرفا جهت اعمال 

 در تعییــن تعرفــه خدمــات مهندســی ســال ۱٤۰۰ بــه شــرح زیر
 اعالم می گردد:

“ هزینــه ســاخت و ســاز هــر متــر مربــع زیــر بنای ســاختمان 
برای ســال ۱٤۰۰، براســاس جدول شــماره ۱۰ و اعمــال میانگین 
شــاخص های تعدیل ســه ماهه دوم ســال قبل، اعالمی از ســوی 
ســازمان برنامه و بودجه و اعمال ضریب افزایشــی حداکثر تا ۱۰ 
درصد برای لحاظ شــرایط شــش ماهه دوم سال، توسط سازمان 

نظام مهندسی ساختمان محاسبه و اعالم خواهد شد. ”
لذا ضمن ابالغ موضوع و با توجه به جدول اعالمی از شورای 
مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان )موضوع نامه شماره 
۳۸٧۱٦/س ن مــورخ ۲٧/۱۲/۱۳٩٩ )پیوســت(، شایســته اســت 
بــا قیــد فوریت مقرر فرمایید با توجه به شــرایط اســتان و در نظر 
گرفتــن وضعیــت اقتصاد محلــی و منطقــه ای، اقدامات بعدی 

در جهــت تعییــن حــق الزحمــه )تعرفــه( خدمــات مهندســی 
ساختمان آن استان در سال ۱٤۰۰، مطابق مفاد ماده ۱٧ مبحث 
یاد شــده تعیین و نسبت به طی سایر تشریفات قانونی مرتبط با 

موضوع اقدام الزم صورت پذیرد.
در این راســتا شایان ذکر اســت هیات ٤ نفره استان )در استان 
تهران ٥ نفره( نســبت به تعدیل تعرفه های خدمات مهندســی 
رشته های نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک نیز با لحاظ شرایط 
اســتان و مقتضیــات مرتبــط با موضــوع، مطابق ضوایــط جاری 

اقدام نمایند.«
رونوشت این ابالغیه به مهندس خرم، رئیس شورای مرکزی 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان جهت استحضار و اقدام الزم 
وفــق بند ذ مــاده ۱۱٦ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندســی و 

کنترل ساختمان ارسال شده است.

 در بین رشــته های هفت گانه نظام مهندســی ســاختمان از ســه رشته 
نقشــه برداری، شهرســازی و ترافیک به عنوان سه رشــته مغفول مانده 
یاد می شــود. درباره ضرورت احیای این رشــته ها، پایگاه اطالع رسانی 
ســازمان نظام مهندســی بــا مهنــدس حامد مانــی فر، مدیــرکل دفتر 
مقررات ملی و کنترل ســاختمان به گفتگو نشســت. او در این گفتگو از 
برنامه های این وزارتخانه برای احیای رشــته های مغول مانده ســخن 

گفت. حال در ادامه این گفتگو را بخوانید: 
 بــه نظر جنابعالی، چرا از ســه رشــته نقشــه برداری، شهرســازی و 

ترافیک به عنوان سه رشته مغفول مانده یاد می شود؟
این سه رشته به ویژه رشته های شهرسازی و نقشه برداری در کشور 
ما از سابقه تاریخی زیادی برخوردارند و با کمک یکدیگر شاهکار های 
مثال زدنی بســیاری را خلق کرده اند. شــهر های تاریخی و ارزشــمند 
ایران همچون شهر دایره ای شکل اردشیر یا فیروزآباد در استان فارس 
حکایــت از آن دارد کــه رشــته نقشــه برداری چگونه بــه کمک دانش 
شهرســازی می آمده و خلق آثار ماندگاری را به قدمت تاریخ ســبب 
می شده اند و چگونه به یکدیگر وابستگی غیرقابل انکاری داشته اند 
و مهم تر آنکه ایرانیان چگونه با ابزارآالت بومی خود که برخاســته از 
دانش ریاضی و نبوغ باالی ایرانیان بود، محاسبات پیچیده هندسی را 

بر روی زمین پیاده می کردند.
 معتقــدم ایــن دو رشــته  کامال بومــی، از افتخارات تاریخــی ایران 
زمین اســت و باید به جایگاه اصلی خود بازگردند. کیفیت زندگی در 
شهر های تاریخی ایران و احترام کم نظیر آن ها به موجودیت و کرامت 
انســان و همچنین خضوع آن ها در مقابل طبیعت نشانگر آن است 
که دانش شهرســازی به عنوان یک دانــش کامال بومی و غیر وارداتی 
در خدمت ایرانیان بوده است اما در بستر زمان و با توجه به پیشرفت 
تکنولــوژی و صنعت در ســایر نقــاط جهان و تغییر در ســبک زندگی 
مــردم به ویژه پــس از انقالب صنعتی و ورود ماشــین به عرصه های 
عمومی شــهر ها از یک ســو و تغییر سبک شهرسازی در غرب و شرح 
خدمات مهندســی شهرســازی که آثار آن هنوز در نحوه برخورد ما با 
طرح های شهرســازی مشهود است، شــهر های ما نتوانستند راه حل 
مناســبی را برای نحوه ورود تکنولوژی به شــهر ها پیدا کنند و بنابراین 

میزان کیفیت شهر ها از معیار های اولیه خود خارج شدند.
 به همین دلیل است که امروزه غفلت در کیفیت زندگی به مثابه 
غفلــت از این رشــته های تخصصی به نظر می رســد. حــال وقت آن 
است که دانشمندان این حرفه ها مجددا پا به عرصه گذاشته و ضمن 
بازخوانی نحوه خدمت رسانی، جایگاه از دست رفته خود را بازیابند و 

راهی پیدا کنند تا مجددا کیفیت زندگی به شهر ها بازگردد.
 برای احیای سه رشته نقشــه برداری، شهرسازی و ترافیک چه باید 
کرد و وزارت راه و شهرســازی در این راستا، چه برنامه هایی در دستور کار 

دارد؟
همانطــور کــه عرض کــردم، وقت آن اســت که پیشکســوتان این 
حرفه هــا کمــک کننــد تــا ضمــن بازخوانی نحــوه خدمت رســانی به 

جامعه، نحوه  برقراری ارتباط بین شهر و ساختمان را به عنوان سلول 
سازنده آن برقرار کنند تا مجددا کیفیت زندگی به شهر ها بازگردد.

 واقعیت این اســت که امروزه مردم و ســرمایه گــذاران از افزایش 
تعداد امضای کنندگان نقشــه ها هراس دارند. نــوع خدمات باید به 
گونه ای تبیین شــود تا این نگرانی ها از مردم زدوده شــود و این تصور 
کــه هدف از بهره برداری از خدمــات این حرفه مندان در اولویت اول، 
کیفیت بخشی به فضای زیست در شهرهاست نه افزایش هزینه های 

ســاخت و ســاز.  از طــرف دیگــر، باید در شــرح خدمات این رشــته ها 
مجــددا تجدید نظر و یک رابطه منطقی بین آن ها و ســاختار فعلی 
نظام مهندسی کشور برقرار شود؛ یک رابطه محتوایی و نه صرفا یک 

رابطه شکلی و صوری.
 بــا انتقال مجدد وظیفــه تدوین مقررات ملی ســاختمان از مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی به معاونت مسکن و ساختمان 
و اســتقرار دوباره آن در دفتر مقررات ملی و کنترل ســاختمان، عالوه 
بر مباحــث ۲۲ گانه فعلی، ضرورت تدوین مباحث مختلف دیگری 
در زمینه هــای شهرســازی، ترافیــک، بهســازی لــرزه ای ســاختمان، 
مرمت بنا های قدیمی، نگهداشت ساختمان و... به تصویب شورای 
تدوین مقررات ملی ساختمان رسید و این قدم بزرگ و موثری برای 
کیفیت بخشــی به شهر ها و محیط های شــهری و افزایش عمر مفید 

ساختمان ها به حساب می آید که به شدت مورد استقبال قرار گرفته 
اســت. در همیــن حــال، در آزمون پیــش رو که احتمــاال در مردادماه 
امســال برگزار می شــود، بــرای اولین بــار در چهار صالحیــت جدید، 

آزمون سنجش صالحیت برگزار خواهد شد.
 قرار اســت مقررات ملی ســاختمان در ســه رشــته نقشــه برداری، 
شهرســازی و ترافیک تکمیل و توسعه یابد؛ چه پیشنهاداتی در این باره 

دارید؟
امروزه شهرسازان باید ابتدا نقش خود را در نحوه تهیه طرح های 
توسعه و عمران ایفا کنند، چراکه زیرساخت توسعه شهر ها از مرحله 
تهیــه آن طرح هــا ایجاد می شــود. در تدوین مقررات هم باید بســیار 
دقت شود تا آنچه که نوشته می شود، کامال اجرایی و قابل اندازه گیری 

باشد، معیار داشته باشد و از کلی گویی پرهیز کند.
 امــروزه آحــاد جامعه مشــکالت شــهر ها را بــا تمام وجــود درک 
می کننــد. مشــکالت ترافیکــی، بــد منظــری و ناخوانا بودن شــهرها، 
کــم توجهی به محیط زیســت، معماری ناهمگون بــا ذائقه تاریخی 
شــهروندان، پاســخگو نبــودن محیــط شــهری و کیفیت معمــاری و 
بســیاری مشــکالت دیگر نتیجــه طرز تفکر مــا در حوزه شهرســازی و 
معماری اســت.  نقــش مدیران و تصمیم گیران شــهری در برطرف 
کردن این مشــکالت غیرقابل انکار است و ما باید در تدوین مقررات 
به این مســائل توجه کنیم، اما به نحوی که قابل اندازه گیری و دارای 

معیار و الگو باشد؛ وگرنه منتج به نتیجه نخواهد شد.
 مهندس ترافیک در حوزه نظام مهندسی باید نقش ساختمان 
را در ســامان بخشی به ترافیک شهر مشخص کند. ساختمان نباید 
ســرریز مســائل و مشــکالت ترافیکــی خــود را به شــهر تحمیل کند 
و این مســائل باید در داخل پوســته ســاختمان حل و فصل شوند و 
به بیرون بروز نکند. این بدان معناســت که هیچ ســاختمانی نباید 
فاقد پارکینگ مکفی باشــد، مشــخصات فنی پارکینگ ها و رمپ ها 
و فضــای گردش و ... در ســاختمان ها باید بر مبنای اســتاندارد های 
پذیرفتــه شــده جهانی باشــد.  بــرای ســاختمان های عمومــی باید 
محاسبات جذب و دفع سفر به درستی و با معیار های علمی انجام 
و تمهیدات الزم برای پاســخگویی به مسائل در طراحی ساختمان 

اندیشیده شود.
 در حال حاضر در برخی از ســاختمان های عمومی شــهر ها مثل 
ســاختمان های تجاری مالحظه می کنیم که مشخصات فنی اجزای 
ترافیکــی ســاختمان مثــل شــیب رمپ ها، شــعاع و فضــای گردش 
خوروهــا، ارتفاع پارکینگ و مســائلی از این دســت گاهــی در حد یک 

آپارتمان مسکونی هم نیست.
 وجــود صف هــای طویل خــودرو به داخل مجتمع هــای تجاری و 
پــس زدن آن هــا به داخل معابر شــهری و ایجاد ترافیک ســنگین در 
شبکه های ارتباطی به دلیل خال وجود مهندسان ترافیک در طراحی 
و اجرای ســاختمان اســت. نقش این رشــته ها در اندازه مشخصی از 

ساخت و ساز ها و گروه های ساختمان باید مشخص شود.

 برنامه های وزارت راه و شهرسازی
برای احیای رشته های مغفول مانده

گفتگو با مهندس حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

نقشه برداری،  رشــته های  پیشکسوتان 
شهرســازی و ترافیک کمک کنند تا 
بازخوانــی نحوه خدمت رســانی به 
جامعه و نحوه  برقراری ارتباط بین شهر 
و ساختمان را به عنوان سلول سازنده 
آن برقــرار کنند تا مجــددا کیفیت 

زندگی به شهر ها بازگردد.

توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ؛

تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 ابالغ شد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی کرد: 

 عضو هیات مدیره ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان سیستان 

و بلوچستان
 کارشناسي- تاسیسات الکتریکی

 عضــو هیــات مدیــره ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 

کرمانشاه
 دکتری- عمران

 عضو هیات مدیره ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان قم

تاسیســات  ارشــد-  کارشناســی   
مکانیکی

 عضــو هیــات مدیــره ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 

اردبیل
 دکتری- معماری

 در دویســت و شــصت و دومیــن جلســه شــورای مرکزی که 
بیســت و هشــتم بهمــن مــاه با حضــور اکثریــت اعضــا و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی 
در محل ســالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد، برگزاری 
انتخابات هیات رئیســه سال دوم شــورای مرکزی در دستور 
کار بــود. در ایــن جلســه اعضای شــورای مرکزی بــا اکثریت 
آرا، مهــدی شــایان ، کاوه نــوری کوپایــی ، حمیدرضا کارگر و 
طاهر کیافر را به عنوان اعضای جدید هیات رئیســه شــورای 
مرکــزی انتخاب کردند. برهمین اســاس، کاوه نوری کوپایی 
و مهدی شــایان به عنوان دبیــران اجرایی و همچنین طاهر 
کیافر و حمیدرضا کارگر به عنوان منشــی های هیات رئیســه 

انتخاب شدند.

 پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در 
گزارشــی به بررســی جلســات شــورای مرکزی و دســتورکار ها - از 
جلسه دویست شــصت و یکم تا دویست و هفتادمین- پرداخته 

است.
 دویست و شصت و یکمین جلسه

 دویســت و شــصت و یکمیــن جلســه شــورای مرکزی به ریاســت 
مهنــدس احمــد خــرم و بــا حضــور روســای ســازمان های نظــام 
مهندســی ســاختمان کلیــه اســتان ها و رعایــت شــیوه نامه هــای 
بهداشــتی بــه صــورت تلفیقــی )حضــوری و مجــازی( در ســالن 

جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
ســه دســتور کار ایــن جلســه شــورای مرکــزی »بحــث و بررســی 
درخصــوص ســازندگان ذیصالح«، »بحث و بررســی درخصوص 
شــیوه نامــه کمیته ایثارگران ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

استانها« و »تعیین دستور جلسات شورای مرکزی« بودند.
مهنــدس خــرم در ابتــدای ایــن جلســه بــا خیــر مقــدم بــه اعضا 
شــورای مرکزی و روسای سازمان اســتانها اظهارداشت: متاسفانه 
۴ دهه اســت که سند توســعه نداریم. برهمین اساس، به میمنت 
مــاه بهمن - ماه پیــروزی انقالب- و ورود به چهل و دومین ســال 
پیــروزی انقالب، تصمیم بگیریم هرجا می نشــینیم، درباره طرح 
آمایــش و کالبــد ملــی، طرح های بخشــی و فرابخــش و طرح های 

جامع توسعه استان ها سخن بگوییم.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در ادامه بــا انتقاد از 
اینکــه متاســفانه از بیــش از ۶۰ ســند حیاتی برای توســعه کشــور، 
۲ ســند مصــوب در دســت نداریــم، خاطرنشــان کرد: هرســاله در 
ســالگرد انقالب باید عمدتاً به کاســتی هایی که داشتیم، بپردازیم 
و راهکار ارائه دهیم. در واقع، تالش کنیم این کاستی ها را برطرف 
کنیم. وی تاکید کرد: متاســفانه نه تنها در صنعت ساختمان سند 
توســعه نداریم، بلکه طرح جامع مسکن و ساختمان هم نداریم. 
مهندس خرم خبر داد: خوشــبختانه وزارت راه و شهرســازی نظر 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان را دربــاره تهیه طــرح جامع 
مسکن و ساختمان خواسته و خواهش من این است در نظری که 
ارایه می دهید، استان ها و شورای مرکزی برای کارگزاری و عاملیت 

چهارم طرح جامع مسکن و ساختمان اعالم آمادگی کنند.
به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است 
کــه می تواند بــه عنوان عامل چهــارم دولت وارد صحنه شــود. در 
ادامه دویست و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی، مهندس 
بهمــن مومنی مقدم دبیر شــورا با خیرمقدم به روســای ســازمان 
اســتان ها از حاضران در جلســه که تمایل دارند در ســخنان پیش 
از دســتور جلســه ســخنرانی کنند، دعوت به عمل آورد. بر همین 
اساس، مهندس مجید جی افرام، عضو هیات رئیسه وقت شورای 
مرکــزی بــر ضرورت تعییــن تعرفه خدمات مهندســی براســاس 
شاخص و ابالغ نظام نامه ارجاع نظارت تاکید کرد. همچنین سایر 
اعضای حاضر در جلسه از جمله مهندس سنایی دشتی، مقومی، 
رمضانــی، قنبری، مجابی و قناعت بــه بیان نقطه نظرات خود در 

این باره پرداختند.

در ادامــه جلســه مهنــدس خرم، گــزارش امــور جاری ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان و گــزارش پیشــنهادی در خصوص 
موضــوع اصالح قانون را ارائه کرد و همچنین از نشســت خود با 
وزیر راه و شهرســازی با موضوع تعرفه خدمات مهندســی سال 
آینــده خبر داد و اعالم کرد: مهندس اســالمی، تعرفه براســاس 
شــاخص خدمات مهندسی ســال ۱۴۰۰ را به زودی ابالغ خواهد 
کــرد. وی بــه برخی موضوعــات دیگر از جمله مــاده ۲٧، تفاهم 
نامه طرح اقدام ملی مســکن، کارگزاری ســازمان در طرح اقدام 
ملــی، واگذاری شــهرک های اقماری شــهر های بــزرگ به نظام 
مهندســی، شکســت کار بیــن رشــته ای و اصــالح قانــون نظــام 

مهندسی اشاره کرد.

در ادامه دویســت و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی، اعضا 
وارد بحث و بررســی دستورکار های جلسه شدند. برهمین اساس، 
اولین دســتور کار »بحث و بررسی درخصوص سازندگان ذیصالح 
»بــود که دکتــر طاهره نصر، گزارشــی در این خصــوص ارائه کرد و 
مهندس جنتی پور، شــایان، علی نیا، گلســتانی، غفاری، مقومی، 
حقیقی، جی افرام، سیف زاده، شکیب، کوهی کمالی و احمد زاده 

به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در نهایت اعضای شــورای مرکزی با اکثریت آرا مصوب کردند که 
بــا محوریت دکتر نصر و هماهنگی اعضای هیات رئیســه شــورای 

مرکزی، کمیته ای به این منظور تشکیل شود.
در ادامــه دویســت و شــصت و یکمین جلســه شــورای مرکزی، به 
دســتور کار دوم جلســه یعنی »بحث و بررســی درخصوص شــیوه 
نامه کمیته ایثارگران ســازمان نظام مهندسی ساختمان استانها« 
پرداخته شد و مهندس بهمن مومنی مقدم به بیان نقطه نظرات 

خود در این باره پرداخت.
در همین حال، مهندس جابر نصیری، دســتیار رییس سازمان در 

امــور ایثارگران مطالب خود را درباره شــیوه نامــه کمیته ایثارگران 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان ها ارائه کرد و ســپس 
مهندس عســکری، شــکیب، خســروی، قناعت، غفاری و ســنایی 

دشتی نقطه نظرات خود را در این رابطه اعالم کردند.
در نهایــت اعضــای شــورای مرکزی بــا اکثریــت آرا، تصمیم گیری 
در خصوص این موضوع را به کمیســیون حقوقی و لوایح شــورای 

مرکزی تفویض کردند.
 دویست و شصت و دومین جلسه

 دویســت و شــصت و دومیــن جلســه شــورای مرکــزی بیســت و 
هشــتم بهمن ماه با حضور اکثریت اعضا و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به صورت حضوری و مجازی در محل ســالن جلســات 
شــورای مرکــزی برگــزار شــد. »برگــزاری انتخابــات هیــات رییســه 
ســال دوم«، »ارائــه پیشــنهاد در خصوص دســتور جلســات شــورای 
مرکــزی«، »ارائه گزارش بازرســی اســتان کرمان و اتخــاذ تصمیم در 
این خصوص« و »بحث و بررســی درخصوص تبصــره ماده ۱۰ آئین 
نامــه اجرایــی ماده ۳۳ قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان«؛ 
چهار دســتور کار دویســت و شــصت و دومین جلسه شــورای مرکزی 
بودند. مهندس خرم، رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
در ابتدای این جلسه، گزارشی از امور جاری و اقدامات انجام شده 

سازمان ارائه کرد.
وی، تشــکیل ســتاد اجــرای مبحــث ۲۲، احیای روابــط عمومی 
و امــور بیــن الملل ســازمان، راه انــدازی پایگاه خبــری با هدف 
ایجــاد خبرگــزاری نظــام مهندســی، تشــکیل دفتــر نظــارت و 
ارزیابــی عملکرد اســتان ها، راه اندازی ســامانه یکپارچه، تحول 
صندوق مشترک استانها، تعیین تکلیف سند ساختمان فعلی 
ســازمان )شــورای مرکزی(، تشــکیل کمیته های مسکن اعضای 
سازمان، هیات مدیره استانها، شورای مرکزی و پرسنل سازمان 
)شــورای مرکــزی(، همــکاری با ســتاد مدیریــت بحران کشــور، 
پیگیــری عضویت رســمی ســازمان در شــورای عالــی معماری 
و شهرســازی، مــاده ۲٧، جلســه با رئیــس کل بیمــه مرکزی در 
راســتای بیمــه تضمین کیفیــت ســاختمان، تفاهــم نامه طرح 
اقــدام ملی مســکن، آئیــن دادرســی، تعارض منافع، شکســت 
کار بیــن رشــته ای و تعیین تکلیــف مجمع عمومــی را از جمله 

 نگاهی به دستورکار های ۱۰ جلسه اخیر شورای مرکزی

 سوتیتر: ***

متاســفانه نه تنها در صنعت ساختمان 
سند توسعه نداریم، بلکه طرح جامع 

مسکن و ساختمان هم نداریم

شایان ، نوری کوپایی ، کارگر و کیافر انتخاب شدند؛

آشنایی با هیات رئیسه سال دوم شورای مرکزی

حمیدرضا کارگرمهدی شایان

طاهر کیافرکاوه نوری کوپایی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0

4

چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



اقدامات در دســت اقدام ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اعالم و خاطر نشان کرد: در جلسه اخیر با وزیر راه و شهرسازی، 
٧۰ مورد مســائل مشترک استان ها مطرح و درباره ۶ مورد آنها، 

رسیدگی و تصمیم گیری شد.
همچنیــن بــرای تعیین تکلیف نحوه برگــزاری مجمع عمومی 
مقــرر شــده اســت، اســتان هایی کــه امــکان برگــزاری مجمــع 
عمومــی به صورت حضوری و مجازی را ندارند، کمیته ویژه ای 
متشــکل از ۵ نفــر از اعضــای شــورای مرکزی، رییس ســازمان، 
خزانــه دار، بــازرس و یک نفــر نماینــده وزارتخانــه در این باره 
تصمیم گیری کند. در این جلســه که برگــزاری انتخابات هیات 
رئیســه سال دوم شــورای مرکزی نیز در دستور کار بود، اعضا با 
اکثریت آرا، مهدی شــایان، کاوه نوری کوپایی، حمیدرضا کارگر 
و طاهــر کیافر را به عنوان اعضای جدید هیات رئیســه شــورای 
مرکــزی انتخــاب کردند. برهمین اســاس، کاوه نــوری کوپایی و 
مهدی شــایان به عنوان دبیران اجرایی و همچنین طاهر کیافر 
و حمیدرضــا کارگر به عنوان منشــی های هیات رئیســه انتخاب 

شدند.
 دویست و شصت و سومین جلسه

 دویست و شصت و سومین جلسه شورای مرکزی دوازدهم اسفند 
مــاه به ریاســت مهندس خرم با حضور اکثریــت اعضا و با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت حضــوری و مجــازی در محل 

سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
»بررســی و تصویــب تعرفــه خدمــات مهندســی ســال ۱۴۰۰«، 
»گــزارش  مهندســی«،  خدمــات  شــرح  تصویــب  و  »بررســی 
مکاتبه موضوع درخواســت تمدید پروانه اشــتغال تا شــهریور 
۱۴۰۰«، »ارائــه گــزارش ماموریــت هیــات اعزامــی بــه اســتان 
کرمــان«، »بررســی و تصویــب چگونگــی اعمــال تخفیف حق 
عضویت برای اســتان های درگیر با بالیای طبیعی«، »بررســی 
و تصویب نظامنامه ســنجش پایان دوره ها«، »بحث و بررســی 
درخصوص تبصره ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون« 
و »ارائه پیشــنهاد درخصوص دستور جلسات شورای مرکزی«؛ 
هشــت دســتور کار دویست و شــصت و سومین جلســه شورای 

مرکزی بودند.
 دویست و شصت و پنجمین جلسه

 دویســت و شــصت و پنجمیــن جلســه شــورای مرکــزی هفدهــم 
فروردیــن مــاه بــا حضــور اکثریــت اعضا و بــه صورت حضــوری و 
مجازی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برگزار شد.
ایــن جلســه پس از تــالوت آیاتــی از قران مجیــد و نواختن ســرود 
جمهــوری اســالمی ایــران، و همچنیــن گرامیداشــت یــاد و خاطر 
درگذشــتگان جامعه مهندســان کشــور که در ســال گذشــته بر اثر 
بیماری کرونا به دیدار حق شــتافتند، آغاز شــد. نخســتین جلســه 
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۰ در 
ادامه پس اســتماع نظرات سخنرانان پیش از دستور، از ساعت ۱۴ 
و ۳۰ دقیقه وارد دســتور کار جلسه شد و چهار موضوع مورد بحث 

و بررسی اعضا قرار گرفت.
در همیــن حــال، »بررســی و تصویــب نظامنامــه ســنجش پایان 
دوره ها«، »بحث و بررسی درخصوص تبصره ماده ۱۰ آیین نامه 
اجرایــی مــاده ۳۳ قانــون«، »ارائه پیشــنهاد درخصوص دســتور 
جلســات شــورای مرکزی« و »بررســی و تصویب فراینــد اجرایی 
نامــه شــماره ۴۰۰/۱٧۰۸٧۲ وزارت راه و شهرســازی« )موضــوع 
بررســی بودجــه و تــراز اســتان ها(؛ چهــار دســتور کار این جلســه 
بودنــد. در ادامــه جلســه مهنــدس خــرم، رییس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان با تبریک ســال جدید به اعضای ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان، ابراز امیدواری کرد ســال ۱۴۰۰ سال 
همدلــی، همفکــری، هماهنگــی و همــکاری و ســال رســیدن بــه 
مسائل مثبت و خدمت بیشتر به مردم و جامعه مهندسی کشور 
باشــد. وی تاکید کرد: ســال پر مشغله و حساســی پیش رو داریم 
که انتخابات ریاســت جمهوری، شــورا های اسالمی شهر و هیات 
مدیره ســازمان نظام مهندسی ســاختمان خواهد بود. نخستین 
جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 
۱۴۰۰ که از ســاعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه آغاز شــده بود، در ساعت ۱٧ و 

۳۰ دقیقه به کار خود پایان داد.
 دویست و شصت و ششمین جلسه

 دویســت و شــصت و ششــمین جلســه شــورای مرکزی بیســت و 
ســوم فروردین ماه با حضور اکثریت اعضا و به صورت حضوری و 
مجازی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برگزار شد.
ایــن جلســه پس از تــالوت آیاتی از قــران مجید آغاز شــد. دومین 

جلسه شورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 
۱۴۰۰ پس اســتماع نظرات ســخنرانان پیش از دستور، از ساعت ٩ 
و ۳۰ دقیقه وارد دســتور کار جلسه شــد و دو موضوع مورد بحث و 

بررسی اعضا قرار گرفت.
در همیــن حــال، »بحــث و بررســی و اتخاذ تصمیــم درخصوص 
برنامه و بودجه پیشــنهادی ســال ۱۴۰۰« و »بحث و بررســی و ارائه 
پیشــنهاد درخصوص تعارض منافع«؛ دو دســتور کار این جلســه 

بودند.
 گزیده برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱- راه اندازی سامانه یکپارچه مهندسین
۲- شبکه مراکز مشترک نوآوری صنعت ساختمان

۳- راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان
۴- آموزش های مهارتی و حرفه ای

۵- پروژه زمین شهرک غرب
۶- مشارکت در پیاده سازی قانون مدیریت بحران

٧- اجرای طرح های رفاهی در جهت ارتقای حمایت از اعضا
۸- عملیاتــی کــردن ســند جامــع و ملی شناســنامه فنــی و ملکی 

ساختمان
٩- تاسیس پژوهشگاه صنعت ساختمان

۱۰- پیگیری اصالح قانون نظام مهندســی ساختمان آیین نامه ها 
نظام نامه و ...

۱۱- تدوین مباحث مقررات ملی ساختمان )درخصوص مباحث 
۲۳، ۲۴، ۲۵( ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری

۱۲- توسعه روابط بین الملل
۱۳- پیگیری اجرای طرح جامع بیمه تضمین کیفیت ساختمان

۱۴- راه اندازی پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان
دومین جلســه شورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
در ســال ۱۴۰۰ که از ســاعت ٩ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز شــده بود، در 

ساعت ۱۸ به کار خود پایان داد.

 دویست و شصت و هفتمین جلسه
 دویســت و شــصت و هفتمیــن جلســه شــورای مرکزی ســیزدهم 
اردیبهشــت مــاه با حضــور اکثریت اعضــا و به صــورت حضوری و 
مجازی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برگزار شد.
این جلســه که بیش از ســه ســاعت به طــول انجامید، بــه بحث و 

بررسی درباره سه دستور کار ذیل پرداخت:
انتخاب نماینده شورای مرکزی در کمیسیون معامالت

ارائه گزارش ستاد اجرایی مبحث ۲۲
ارائه گزارش سامانه یکپارچه خدمات مهندسی

در ســومین جلســه شــورای مرکــزی در ســال جــاری و بــا اتفــاق 
نظر کلیه اعضا مقرر شــد تا روند اســتقرار ســامانه یکپارچه ملی 
خدمات مهندسی با شتاب بیشتری پیگیری و در ماه های آتی در 

استان های مختلف کشور  اجرایی شود.
 دویست و شصت و هشتمین جلسه

 دویســت و شــصت و هشــتمین جلســه شــورای مرکــزی بیســت 
و هشــتم اردیبهشــت مــاه بــا حضــور اکثریــت اعضا و بــه صورت 
حضوری و مجازی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی 

ساختمان برگزار شد.

ایــن جلســه که حدود ســه ســاعت بــه طــول انجامید، بــه بحث و 
بررسی درباره شش دستور کار ذیل پرداخت:

۱- گزارش اقدامات انجام شده درخصوص بیمه تامین اجتماعی
خدمــات  تعرفــه  درخصــوص  تصمیــم  اتخــاذ  و  بررســی   -۲

آزمایشگاهی
۳- اقدامــات انجــام شــده در خصــوص تفاهــم نامــه مجریــان 

ذیصالح و اتخاذ تصمیم
۴- ارائــه گزارش اقدامات انجام شــده درخصوص آیین نامه های 

موضوع تعارض منافع
۵- بررســی و اتخــاذ تصمیم درخصوص نحوه همکاری ســازمان 
نظام مهندسی اســتان ها با هیات اجرایی موضوع انتخابات دوره 

نهم
۶- بررســی و اتخــاذ تصمیم در مورد شــیوه تشــخیص صالحیت 

اشخاص حقوقی
گفتنــی اســت، در ابتــدای جلســه اعضای شــورای مرکــزی ضمن 
گرامیداشــت یاد مرحوم دکتر اکبر ترکان مهندس پیشکســوت به 
شــخصیت و جایگاه ایشــان ادای احترام کردنــد و همچنین برای 
درگذشــت پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران صلوات و فاتحه 

خواندند.
 دویست و شصت و نهمین جلسه

 دویست و شصت و نهمین جلسه شورای مرکزی دوازدهم خرداد 
مــاه بــا حضــور اکثریت اعضــا و به صــورت حضوری و مجــازی در 
محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

»انتخاب شــورا های اســتان هم جوار به عنوان شورای هم عرض 
برای هر اســتان، موضــوع ماده ۱۲ آیین رســیدگی به تخلفات در 
شــورا های انتظامی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، ابالغی 
توســط وزیــر راه و شهرســازی بــه شــماره ۳۰٧٩۵/۱۰۰/۰۲ مورخ 
۱۴۰۰/۳/۱« و »بررســی و اتخــاذ تصمیــم در مــورد شــیوه نامــه 
تشــخیص صالحیت اشخاص حقوقی«؛ دو دستور کار دویست و 

شصت و نهمین جلسه شورای مرکزی بودند.
در این جلسه دو دستورکار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

و تصمیماتی هم در این باره اتخاذ شد.
 دویست و هفتادمین جلسه شورای مرکزی

دویســت و هفتادمیــن جلســه شــورای مرکــزی بیســت و پنجــم 
خــرداد مــاه بــا حضور ریاســت ســازمان و اکثریت اعضا شــورا به 
صــورت حضوری و مجازی با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 

در محل سالن جلسات نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
»بررســی و اتخــاذ تصمیــم در مــورد بودجــه پیشــنهادی ســتاد 
اجرایــی مبحــث ۲۲«، »انتخــاب صاحبان امضای مجاز شــورای 
مرکــزی موضــوع بند ط ماده ۱۱٤ آئین نامــه اجرایی« و »گزارش 
هزینــه ســاخت ســاختمان های نمونه براســاس فهرســت بهای 
ســازمان برنامه و بودجه«؛ ســه دستور کار دویســت و هفتادمین 

جلسه شورای مرکزی بودند.
در این جلســه دســتورکارهای مربوطه مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت و تصمیماتی هم در این باره اتخاذ شد.
برهمین اساس، درخصوص ســتاد اجرایی مبحث ۲۲ که دستور 
کار اول جلســه بــود، مقــرر شــد موضــوع در کمیســیون برنامــه و 

بودجه مجدد مورد بررسی قرار گیرد. 
همچنیــن دربــاره موضــوع دســتور جلســه دوم، بــا اکثریــت آرا 
مهندس ســیف اهلل علی نیا برای دومین ســال در دوره هشتم به 

عنوان امین مالی شورای مرکزی انتخاب شد. 
در ادامه دویســت و هفتادمین جلســه شــورای مرکزی دستور کار 
ســوم جلســه با موضوع گــزارش هزینه ســاخت ســاختمان های 
نمونــه مطرح و رئیس کمیســیون خدمات مهندســی و اشــتغال 

گزارشی در این خصوص ارائه کرد.

شورای مرکزی برنامه و بودجه سال 
1400 را پس از بررســی به تصویب 

رساند
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به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت؛

جلســه مجــازی مدیران روابــط عمومــی ســازمان های نظام 
مهندســی ساختمان اســتان ها به مناســبت هفته ارتباطات و 
روابط عمومی با حضور مهندس مومنی مقدم، مدیر اجرایی 
ســازمان و مهندس شــایان و مهندس نوری کوپایــی، دبیران 

اجرایی شورای مرکزی برگزار شد.
در این نشســت، کمیل صرامی مدیر روابط عمومی ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان کشــور با اشــاره به درگذشت دکتر 
اکبر ترکان، رئیس اســبق ســازمان نظام مهندسی ساختمان، 
درگذشــت او را کــه از پیشکســوتان نظــام مهندســی بــود، بــه 

جامعه مهندسی ایران و خانواده ایشان تسلیت گفت.
وی در ادامه ضمن خیرمقدم به اعضای هیات رئیسه شورای 
مرکزی و مدیر اجرایی ســازمان، هفته ملی ارتباطات و روابط 
عمومی را گرامی و اظهار داشــت: این هفته را به محضر همه 
تالشــگران و متخصصــان و صاحبنظــران ایــن حــوزه به ویژه 
همــکاران ارجمنــد در روابــط عمومــی ســازمان های اســتانی 
تبریــک عرض می کنم و از اقداماتی که در راســتای توســعه و 
ترویج و شــکوفایی در این حوزه صورت پذیرفته است، تقدیر 

و تشکر می نمایم.
صرامــی گفــت: یقینــاً بــا افزایــش ســطح علمــی و تجربــی 
دســتاندرکاران و تقویــت جایــگاه روابــط عمومــی و آگاهــی 

بخشی به مسئوالن می توانیم نقش آفرینی داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی ســازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید 
کــرد: افتخار داریم که در راســتاى مســئولیت هاى اجتماعی و 
پیشــبرد اهداف عالــی، قدم هاى تحول آفرینــی را برداریم که 
از جمله آن، راه اندازى پایگاه خبرى و تقویت ارتباطات برون 
ســازمانی در ســطح مدیــران روابــط عمومی با دســتگاه هاى 
مرتبــط بــا ســازمان نظــام مهندســی شــامل نهــاد ریاســت 
وزارت  کشــور،  وزارت  شهرســازی،  و  راه  وزارت  جمهــوری، 
صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان شهرداری ها 

و دهیاری ها، شرکت ملی گاز، آبفا، برق و مخابرات هستند.
 باید به هوش باشیم

در ادامه این نشســت، مهندس شــایان، دبیر اجرایی سازمان 
نظام مهندســی ســاختمان گفــت: جامعه مهندســی در گذر 

زمان به جامعه ای بی صدا و بی دفاع تبدیل شده است.
دبیــر اجرایــی شــورای مرکزی بــا مخاطب قــراردادن مدیران 
روابــط عمومی هــای کشــور از آنــان خواســت از فرصت هــای 
اجتماعــی پیــش رو برای رســاندن صدای جامعه مهندســی 

بهره جویند.
وی گفــت جامعــه ای کــه صدایش شــنیده نشــود، محکوم به 
فراموشی خواهد بود و انتخابات ریاست جمهوری را فرصت 
مناسبی برای طرح مطالبات انباشته جامعه مهندسی و بیان 
مشــکالت عدیــده ای دانســت که عمال مهندســی کشــور را در 

معرض آسیب قرار داده است.
شــایان در ادامــه افــزود کــه روابــط عمومی هــا بایــد در تبیین 
مواضع مهندسی کشور پیشتاز بوده و زبان گویای حرفه مندان 
باشــند. وی قــدرت اجتماعی ســازمان نظام مهندســی را بی 
نظیر دانســت و گفت روابط عمومی پویا باید بســتر شکوفایی 
ایــن ظرفیت عظیــم باشــد. دبیر اجرایــی شــورای مرکزی در 
ایــن گفتگــو از دکتر ترکان بعنــوان مدیری خــالق و آینده نگر 
بــا نگاهی عمیق و اســتراتژیک نــام برد کــه فقدانش موجب 

خسران و ضایعه برای جامعه مهندسی است.

 تــا فرهنگ ســازی نکنیم، پیشــرفت صنعت ســاختمان هم 
میسر نخواهد شد

در ادامــه نشســت، مهنــدس نــوری کوپایــی، دبیــر اجرایــی 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ضمن عرض تســلیت 
بابت درگذشــت دکتر اکبر ترکان، گفت: متاسفانه فرد بسیار 
موثری را از دست دادیم. وی در ادامه روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومــی را به همکاران روابط عمومی تبریک گفت 
و اظهارداشت: فرهنگ سازی و پیشرفت صنعت ساختمان 
بدون همت روابط عمومی های سازمان های استان ها امکان 
پذیر نیســت و تمام زحمت فرهنگی بخش ساختمان کشور 

  برگزاری جلسه مجازی مدیران 
روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی

دبیــر اجرایی شــورای مرکزی 
بــا مخاطب قــراردادن مدیران 
روابط عمومی های کشور از آنان 
خواست از فرصت های اجتماعی 
پیــش رو برای رســاندن صدای 

جامعه مهندسی بهره جویند.

به عهده شــما ســروران عزیز اســت. مهندس نــوری کوپایی 
تاکیــد کــرد: ما تــا فرهنگ ســازی نکنیــم، پیشــرفت صنعت 
ســاختمان هم میســر نخواهد شــد. برهمین اساس، شورای 
مرکزی در راســتای پیشــرفت جامعه مهندســی ســاختمان 
کشــور پذیــرای نظرات دوســتان هســت، همچنیــن از طریق 
همــکار پرتالش ما، مهنــدس صرامی می توانیــد مواردی را 
که مدنظــر دارید، انعکاس دهید تا اعضای شــورای مرکزی 

ترتیب اثردهد.
 درخواست هایی از مدیران روابط عمومی

در ادامــه نشســت، مهنــدس مومنــی مقــدم، مدیــر اجرایی 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ضمن عرض تســلیت 
بابــت درگذشــت دکتر اکبر تــرکان، گفت: برای شــادی همه 
اعضای درگذشته جامعه مهندسی به خصوص دکتر ترکان 
فاتحــه ای را قرائــت کنیــد. وی با اشــاره به پنجم اســفندماه 
بــه عنــوان روز مهنــدس و بیســت و هفتــم اردیبهشــت ماه 
بــه عنــوان روز ملــی ارتباطــات و روابط عمومــی، گفت: این 
نشــان دهنــده اهمیت ایــن دو موضــوع اســت و در کنار هم 
باید وظایــف اجتماعی خودمان را به درســتی انجام دهیم. 
مهنــدس مومنــی مقــدم همچنین با خســته نباشــید و خدا 
قــوت بــه مدیــران روابــط عمومی ســازمان نظام مهندســی 
اســتان ها، اظهارداشــت: قدردان زحمات و تالش های همه 
همــکاران هســتیم، چراکــه روابــط عمومی با اطالع رســانی 
درســت و بــه موقــع می توانــد در تصمیم گیری هــا تاثیرگذار 

باشند.
وی بــا اشــاره به اینکه امســال مقارن شــده بــا دو انتخابات، از 
روابط عمومی ها خواست با توجه به شرایط کرونا و در جهت 
افزایش مشارکت در انتخابات، یک تالش مضاعفی را داشته 
باشــند، زیــرا هرچقــدر مشــارکت در انتخابات بیشــتر باشــد، 

قطعا انتخابات بهتری هم خواهیم داشت.
مهنــدس مومنــی مقــدم خواســتار در اولویــت قــرار گرفتــن 
موضوع مشارکت در انتخابات شد و گفت: اطالع رسانی جزو 
وظایف روابط عمومی است که انشاهلل به صورت شفاف و به 
موقــع برای ارتقای مشــارکت یک همکاری خوبــی با یکدیگر 

داشته باشند.
مدیــر اجرایی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در ادامه 
موضوع مهمی دیگری را که باید مورد توجه روابط عمومی ها 
قرار بگیرد، موضوع ترویج مقرات ملی ساختمان عنوان کرد 
کــه جزو تکلیــف ســازمان های نظام مهندســی اســتان ها هم 
محســوب می شــود. وی تصریح کرد: علی رغــم اینکه درباره 
موضــوع ترویــج مقــرات ملــی ســاختمان کار شــده و دارای 
ابالغیه هایی هســتیم، ولی در حوزه اجرا و عمل شــاید خیلی 
کار فرهنگی تاکنون انجام نشــده اســت و نیــاز دارد به صورت 

ویژه دیده شود.
مهنــدس مومنــی مقــدم ادامــه داد: موضــوع بعــدی کــه در 
ســال های اخیر توجه بیشــتری شــده، تعامل و همــکاری بین 
متولیان حوزه ســاخت و ساز شهری است. ما اگر ساختمان را 
ســرمایه ملی بدانیم و ارتقای کیفیت آن را منوط به همکاری 
و هماهنگــی متولیــان صنعت ســاختمان بدانیــم، الزمه آن، 
این اســت که همه باهم هماهنگ باشــیم، زیــرا یکی از نقاط 
ضعــف صنعــت ســاختمان، عــدم همــکاری و ناهماهنگــی 
متولیان ســاخت و ساز شهری است. این هم زحمت دوستان 

را نیاز دارد که بیشتر کمک کنند.
مهندس مومنی مقدم با اشــاره به بحث امنیت شغلی که در 
جلســه مطرح شــد، گفت: به هرحال قطعا یکی از دغدغه ها 
و خواســته های هم همــکاران روابط عمومــی و هم همکاران 
ســایر حوزه هــا، ایــن موضــوع بــوده اســت، ولــی به هــر حال 
بعضــی موقع ها این تغییرات شــاید بد نباشــد، زیــرا نفرات و 
صندلی ها اگر همیشــه ثابــت می ماندنــد، مدیریت ها هم به 

ما ها نمی رسید.
وی در پایان گفت: امیدوارم که این گونه جلسات و نشست ها 
کمک کند و هم افزایی داشــته باشــد؛ در جهت ارائه خدمات 
بهتــر، اول بــه همــکاران خودمــان، بعد بــه اعضــای جامعه 

مهندسی و در نهایت به مردم عزیز ایران.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



جلسه بررسی نحوه اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 
بــا حضــور مهنــدس احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان در ساختمان مرکزی این ســازمان برگزار شد. در این جلسه 
کــه با حضور اعضای کمیتــه برنامه و بودجه شــورای مرکزی و مدیران 

ســتاد اجرایــی مبحث 22 برگزار شــد، گزارشــی از نحوه پیشــبرد امور 
ستاد از جمله تهیه چک لیســت ها و نحوه اعطای صالحیت بازرسی 
فنی و برنامه زمان بندی اجرایی شــدن این مبحث ارایه شــد و سپس 

حاضران در جلسه موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به بهانه تشکیل ســتاد اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و دالیل تشکیل این ستاد، پایگاه 
اطالع رسانی سازمان گفتگویی با مهندس مهرداد تقی زاده، رئیس 
این ستاد داشته است. در این گفتگو به دالیل اجرایی نشدن مبحث 
22 در کشــور و نقش ســایر نهاد ها در اجرای ایــن مبحث پرداختیم. 
در ســوابق مدیریتــی گذشــته مهنــدس تقــی زاده، معاون شــهردار 
تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی شهرسازی و 
معماری  به چشم می خورد. در ادامه گفتگوی پایگاه خبری سازمان 

نظام مهندسی ساختمان با   وی را بخوانید:

 به نظر جنابعالی، چرا ضوابط نگهداری از ســاختمان ها که تحت 
عنــوان مبحــث 22 در ســال ۹2 تدوین و ابالغ شــده، در طــول این 

سال ها اجرایی نشده است؟
اجرای این ضوابط به نحوی باید آغاز می شــد؛ اما چون من در آن 
زمان در نظام مهندسی حضور نداشتم، نمی توانم بگویم چرا این 
مبحث اجرایی نشــده است. با این حال، این را می دانم که اجرای 
مبحث ۲۲ با مشکالت زیادی همراه بوده است. در واقع، این گونه 
می توان گفت که پیچیدگی این مبحث و فرابخشی بودن آن باعث 
شده سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن 
باز بمانند. عده ای معتقدند که متن مبحث ۲۲ نیاز به اصالح دارد 
و باید ویرایش شــود، یعنی نواقصــی دارد که بعد از ویرایش قابل 
اجراست. همین خود می تواند دلیلی بر اجرا نشدن مبحث باشد. 
در نهایت واضح اســت که حجم زیادی از کارهای متنوع در نظام 
مهندســی و سایر نهادهای کشور باید انجام شــود تا بتوان مبحث 

۲۲ را اجرایی کرد.
 وظیفٔه ستاد اجرای مبحث 22 چیست؟

همان طــور که از اســم این ســتاد هــم برمی آید، وظیفــٔه آن هموار 
کردن راه برای اجرایی شــدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ســاختمان 
اســت. به همیــن منظور هــم بایــد فعالیت های مختلفــی انجام 
شــود. یکی از چیزهایی که به شــدت به آن توجــه کرده ایم، اجرای 
واقعــی و نــه صــوری ایــن مبحث اســت، یعنــی نباید بــه گونه ای 
باشــد که برای مثال، تنها الزامات و ضوابطی را مثل الزام "گواهی 
ســالمت ســاختمان" وضع کنیــم اما این گواهی ســالمت، کیفیت 
الزم را نداشــته باشــد. یــا حتــی جایی هم کــه این گواهــی را صادر 
می کند، دارای صالحیت الزم نباشد. گاه ممکن است بازار فروش 
گواهی سالمت جعلی هم راه بیفتد. یا نمونٔه دیگر اینکه برای هر 
ساختمان "پیمانکار نگهداشت" در نظر بگیریم؛ اما در عمل و در 
واقعیــت، پیمانکارها تنهــا کار تعمیرات ســاختمان ها را برعهده 
بگیرند در حالی که تکلیفی که در مبحث ۲۲ مشخص شده، بحث 

نگهداری ساختمان است.
اگــر بــه موضــوع نگهــداری توجــه کافــی نشــود، خطــرات زیــادی 
ســاختمان را تهدیــد خواهــد کــرد. بــرای نمونــه، اگر ســاختمان در 
سیستم تاسیســات، برق کشی، گاز و مشــکالت دیگر سازٔه معماری 
اشــکالی دارد، قبــل از اینکه خطــری به وجود بیاید، مشــکالت پیدا 
شده و پیشگیری می شوند. با این حساب، باید عوامل بسیاری دست 
به دست هم بدهند تا ما مطمئن شویم مبحث ۲۲ به صورت کامل 
اجرایی می شود. برای این منظور، هماهنگی سازمان ها با هم خیلی 
اهمیت دارد. این ســازمان ها عبارتند از شــهرداری ها، سازمان ملی 
اســتاندارد، آتش نشــانی ها، قؤه قضاییه، نظام مهندسی ساختمان 
کشور و وزارت راه و شهرسازی و بسیاری سازمان های دیگر که دراین 
وضعیت دخیل هستند. همه باید همه دست به دست هم بدهند 

که بتوانند این مبحث را اجرایی کنند.
مــا هم در ایــن زمینه، ســه کار انجــام داده و از تمام ســازمان های 
مرتبــط دعــوت کرده ایــم. نماینده هــای آن ها در ســتاد به صورت 
جــدی و فعــال حضــور دارنــد. یک نقشــٔه راه هــم تهیــه کرده ایم 
کــه براســاس آن، پیش می رویــم. در ایــن نقشــٔه راه، ۵۲ فعالیت 
پیش بینی شده است که براساس زمان بندی برنامه پیش می رود. 

بعضــی از فعالیت  هــا را در یکدیگــر ادغــام کردیــم، چراکــه ایــن 
۵۲ فعالیــت خود متشــکل از صدها زیر فعالیت اســت که به طور 

همزمان پیگیری می شوند.
زمانی که اجرایی شــدن مبحث ۲۲ را برای ساختمان های اولویت 
اول یــا بــرای هــر گروهــی از ســاختمان ها الزامــی اعــالم کردیــم، 
بایــد بدانیــم که ایــن پکیج کامل اســت، یعنی همــٔه ضوابط اعم 
از چک لیســت ها، شــیوه نامه ها، آموزش هــا، مجوزهــا و فرایندهــا 
مشــخص شــده اســت و ابهامی وجود ندارد تا راه برای تخلف باز 
شــود. در ضمــن، بررســی دقیقــی روی تخلفات شناســایی شــده، 
انجــام می دهیم و برای هر تخلف هم بایــد طبق قانون، مجازات 

خاصش پیش بینی شود.

 با توجه به اینکه مبحث 22 هنوز ویرایش نگردیده و شــیوه نامه ها 
هم تهیه نشــده اســت، آیا امکان اجرایی شــدن این مبحث وجود 

دارد؟
همان طور که گفتم، در نقشٔه راهی که پیش بینی شده است، ویرایش 
مبحث ۲۲ به سرعت پیش می رود. روش کار هم تهیٔه شیوه نامه ها 
و چک لیست ها است. همه این ها بخشی از اجزای این پازل هستند. 
در واقع باید تمام اجزای پازل کامل شود تا بتوان مبحث را اجرایی 
کــرد. ما در ســتاد اجرایی همزمــان که در حــال ویرایش مبحث ۲۲ 

هستیم، بعضی از ضوابط اجرایی را نیز فراهم می کنیم.
 چگونــه می تــوان از ســایر نهادهــا، چون دولــت، مجلــس و قؤه 
قضاییه کمک گرفت تا مبحث 22 به صورت الزامی اجرایی و موانع 

از سر راه برداشته شود؟
واقعیت این اســت که برای اجرایی شــدن مبحث ۲۲ ما به کمک 
تمام نهاد ها و زیرمجموعه های آن ها احتیاج داریم. برای مثال، از 
مجلس در جایی باید کمک بگیریم که قرار است راجع به تخلفات 
برخورد هایــی صورت بگیرد. اینکه چه جریمه هایی وضع شــود یا 
چطــور همــه را ملزم به رعایت ضوابط کنیم. حتــی درباره بیمه و 
الزاماتــی کــه بیمه ها بایــد رعایت کننــد ما به کمــک مجلس نیاز 
داریم. از همکاری قؤه قضاییه در آن بخشــی که به اصطالح افراد 
می توانند دستور قضایی بازرسی داشته باشند، باید استفاده کنیم، 
یعنی برای بازرسی از ساختمان ها، علی الخصوص ساختمان های 
عمومــی، مجتمع های تجــاری، بیمارســتان ها و امثالهم به اجازه 

قوه قضاییه نیاز هست.
بــازرس بایــد بتوانــد در وهلــه اول با کســب اجازه وارد ســاختمان 
شــود. پــس از بازدیــد، گزارش بدهد کــه آیا نگهــداری و تعمیرات 
آن ســاختمان طبق اصــول و اســتاندارد هایی که در همین نقشــٔه 
راه پیش بینی شده، انجام می شود یا خیر؟ بازرس باید به این امر 
توجه کند که آیا از پیمانکار نگهداشــت ذی صالح اســتفاده شده یا 
خیــر؟ آیا افراد در این کار آموزش هــای الزم را دیده اند؟ این مهم 
است که بدانیم در بسیاری از کشور ها در خصوص بحث نگهداری 
ســاختمان بســیار جــدی بــا موضــوع، برخــورد می کننــد. آن هــا 
معتقدند هر فردی با ورود به یک ساختمان خواه تجاری، درمانی 
یــا مســکونی باید خیالــش از بابــت ایمنــی آن ســاختمان راحت 
باشــد. به همین دلیل هم ما در کشــور برای اجرای بحث ایمنی و 
نگهداشت ســاختمان به کمک دولت، مجلس و قؤه قضاییه نیاز 
داریم. درغیراین صورت، باز شاهد سوانحی که در گذشته رخ داد، 

خواهیم بود.
 با توجه به گســتردگی این کار و فرابخشــی بودن آن، چه تضمینی 

وجود دارد که همه نهاد های مرتبط همکاری داشته باشند؟
خوشــبختانه در ســتادی که تشــکیل شده اســت، فضای همکاری 
بســیار خوبــی وجــود دارد. شــاید بــه ایــن علت باشــد که افــراد از 
ســازمان های مختلف در این ستاد، مشــارکت داده شده اند. آن ها 
می بینند که یک حرکت علمی، منسجم و برنامه ریزی شده شکل 
گرفتــه و دارای اصــول و چارچوب مشــخصی اســت و قدم به قدم 
هم در حال تکمیل شــدن است. تمام فعالیت ها دائماً در فضای 
مجازی به صورت شــفاف اطالع رسانی می شــود و افراد می توانند 
نظرات خــود را مطرح کنند. به همین دلیل، افراد ســتاد مطمئن 
هستند که حرکت خوبی در حال انجام است و با این دید روحیه و 

انرژی خوبی، صرف می شود.
 آیا قوانین موجود حامی این حرکت هستند؟

بلــه، مــا در حــوزٔه قوانیــن مبحــث ۲۲، قوانیــن نظام مهندســی و 
دیگــر قوانیــن تا االن به مشــکلی برنخورده ا یم ولــی اگر جایی هم 
به مشــکلی بر بخوریم و احســاس کنیــم که ضعفــی در قوانین یا 
تصویب نامه ها هســت، روی آن کار می کنیم؛ حتی اگر الزم باشد، 

سعی می کنیم قانون جدید به مجلس ارائه دهیم.
 در صــورت اجرایــی شــدن، چگونــه می تــوان جلــوی خســارات 

احتمالی را گرفت؟
در صــورت اجرایی شــدن مبحــث ۲۲ قطعا نباید خســارتی اتفاق 
بیفتــد. انتظــار می رود که خســارت ها یا حذف شــوند یا به شــدت 
کاهــش پیــدا کننــد. در این زمینه می تــوان ســاختمان را به خودرو 
تشــبیه اســت. تا وقتی که بازدید های دوره ای برای ماشــین انجام 
شــود، مســلما دلیل ندارد ماشــین در بین راه دچار مشــکل شــود 
و سرنشــینان را بــا مخاطــره مواجــه کنــد. دربــارٔه ســاختمان هــم 
همین طور اســت. اگر افراد فکر کنند هروقت در ساختمان لوله ای 
ترکید یا ســیمی اتصال پیدا کرد و یا خرابی اتفاق افتاد، باید آن را 
تعمیر کنند، ساختمان مدام درگیر مشکالت می شود. در حالی که 
این دید باید جا بیفتد که ما نباید صرفا به دنبال تعمیرات باشیم، 
بلکــه باید به موضوع نگهداری و پیش گیری اهمیت ویژه بدهیم. 
در اینجا نقش بیمه ها هم می تواند پررنگ باشد. بیمه گر به عنوان 
منبعی که خسارت را پرداخت می کند، شناخته شده، ولی در واقع 

بیمه نقش مهم دیگری هم دارد.
بیمه می تواند کاری کند که اصال خسارتی به وجود نیاید. می تواند 
در امر نگهداشــت به موقع ســاختمان، کمک کننده باشــد تا کار با 
کیفیت خوب انجام شــود و خســارت جانی و مالی متوجه مردم و 
ساکنان ساختمان، نشــود. ما در ستاد اجرای مبحث ۲۲ با جدیت 
روی موضــوع بیمه هــا کار می کنیــم، چــون این موضــوع می تواند 
یکی از بخش هایی باشــد که ضمانــت اجرایی خوبی برای مبحث 
۲۲ خواهــد بود. در عیــن حال، روی بیمٔه تضمین کیفیت متمرکز 

شده ایم و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

  تسریع در اجرای مبحث ۲۲
 اولویت سازمان نظام مهندسی

گفتگو با مهندس تقی زاده، رئیس ستاد اجرای مبحث 22 در نظام مهندسی؛

پیچیدگی و فرابخشی بودن؛ دو علت اجرایی نشدن مبحث 22 در ایران

پیچیدگی مبحث ۲۲ و فرابخشی بودن آن 
باعث شده است سازمان نظام مهندسی و 
وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن باز 

بمانند.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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 با ابالغ رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، دستور 
آغــاز اجــراى مبحث ۲۲ به صورت پایلوت در شــهر تهران از 

اول تیرماه امسال صادر شد.
 مهنــدس احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان در ابالغیــه ای به مهنــدس میرجعفــرى، رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دستور آغاز 
اجــراى مبحث ۲۲ به صورت پایلوت در این اســتان را صادر 

کرد.
 در ایــن ابالغیــه آمــده اســت: پــس از پیگیری هــا و برنامــه 
 ۲۲ مبحــث  اجــرای  ســتاد  در  آمــده  عمــل  بــه  ریزی هــای 
بــه  اجــرای مبحــث ۲۲  اکنــون  مقــررات ملــی ســاختمان، 
صورت پایلوت در شــهر تهران از اول تیر ماه ســال جاری در 
 ســاختمان های اولویت یک داوطلب در دستور کار این ستاد

 قرار گرفته است.
 در ایــن ابالغیــه می خوانیــم: در ایــن راســتا لطفا نســبت به 
اداری،  یــک )ســاختمان های  نــوع  معرفــی ۲۰ ســاختمان 
تجــاری و مســکونی کــه محــل تجمــع بیــش از ۳۰۰ نفــر در 
زیر یک ســقف باشــد که خرابی آن ها موجــب تلفات زیادی 

می شود( به تدریج در تیر ماه اقدام کنید.
 در ایــن ابالغبــه تاکیــد شــده اســت: تمامــی مراحــل اجــرا 
و  فرآیند هــا  طبــق  و   ۲۲ مبحــث  اجــرای  ســتاد  نظــر  زیــر 
کــه  و ســامانه ای  ایــن ســتاد  در  تهیــه شــده  فنــی  ضوابــط 
ســتاد معرفــی خواهــد کــرد، صــورت خواهد گرفــت. ضمنا 
جهــت هماهنگی هــای الزم نماینــده تام االختیار و آشــنا به 
 مبحــث ۲۲ مقــررات ملی ســاختمان را فورا به این ســازمان 

معرفی کنید.

  حاصل زحمات اعضای ستاد در حال ثمردهی است
 در همیــن حــال، مهنــدس تقــی زاده، رئیس ســتاد اجرایی 
مبحث ۲۲ در ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با اشــاره 
به آغاز اجرای مبحث ۲۲ به صورت پایلوت در شــهر تهران، 
گفت: حاصل زحمات اعضای ابن ستاد ظرف ٩ ماه در حال 

ثمردهی است.
 وی اعالم کرد: از اول تیر ماه ۱۴۰۰ در ارتباط با ساختمان های 
اولویــت یک اســتان تهران طرح پایلوت مبحــث ۲۲ اجرایی 

می شود.
 بــه گفته رئیس ســتاد اجرایــی مبحث ۲۲ در ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان، در این طرح دقیقا ضوابط فنی ســتاد 
و ســامانه مبحــث ۲۲ مــورد تایید ســتاد مــورد اســتفاده قرار 

خواهد گرفت.

شــاید بتوان توجه به امــر مدیریت و نگه داری در ســازمان نظام 
یــک نقطــه عطــف در عرصــه مهندســی  امــروزه  را  مهندســی 
ســاختمان دانســت که با عزمی جدی هم اکنون در حال بررسی 

و اجرا است.
 ستاد اجرای مبحث ۲۲ در سازمان نظام مهندسی که در تیر ماه 
ســال جاری با همکاری دستگاه های مختلف آغاز شد، هم اکنون 
وارد فاز تخصصی و فنی خود شــده است. طبق نقشه راه اجرایی 
تهیه شده در ٥۳ بند، تمامی فعالیت های با متولی مورد نظر در 

حال پیگیری و اقدام است.
 یکــی از مهم ترین پیش نیازهایی که در نقشــه راه اجرای مبحث 
۲۲ بــه صورت برجســته طــرح شــده، مطالعات تطبیقــی و بهره 
مندی از به روزترین روش ها در ســایر کشــورهای دنیا بوده است. 
از دیگر فازهای مهم نقشــه راه تهیه شده، موضوعات تخصصی 

و فنی است.
بــا شــکل گیری کمیته هــای مورد نظر ذیل ســتاد اجــرای مبحث 
۲۲، بــه ســبب نواقص فنــی و اجرایــی مبحث ۲۲ مقــررات ملی 
ســاختمان، برنامــه ریزی هــا در خصوص ویرایــش مبحث ۲۲ با 
همــکاری دبیرخانــه مبحــث ۲۲ )اســتان فارس( صــورت گرفته 
اســت ، ضمــن اینکــه همــکاران نظــام مهندســی ســاختمان در 
ســایر اســتان ها بــا مدیریــت مهنــدس نــوری )نماینده ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان استان یزد( در حال بررسی و ویرایش 

مبحث ۲۲ )ابالغ در سال ٩۲( هستند.
بازدیــد  و  بازرســی  لیســت های  چــک  تهیــه  حــال،  همیــن  در 
ساختمان های به بهره برداری رسیده در٤ رشته )برق، مکانیک، 
معمــاری و ســازه( و همچنیــن تهیــه دســتورالعمل تشــخیص 
صالحیــت، تعیین پایه و صدور پروانه اشــتغال به کار اشــخاص 

کمیتــه  در  )نــت(  ســاختمان  تعمیــرات  و  نگهــداري  حقوقــی 
تخصصی با مدیریت خانم دکتر نصر )عضو شــورای مرکزی( در 
دســتور کار قرار گرفته و در حال فعالیــت با همکاری وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت کشور است. همچنین در این راستا ستاد اجرا 
با تهیه فرآیند اجرایی برنامه ریزی های الزم را در خصوص سایر 

مراحل به عمل آورده است. 
از ســایر موضوعــات قابــل بررســی در ایــن ســتاد برنامــه ریــزی 
بــرای اجــرای مــوارد خــاص در اســتان ها، تهیــه چــک لیســت 
نگهداری و تعمیرات در ســاختمان های جدیــد و آتی االحداث، 
بررســی ابعــاد حقوقــی، تهیــه نقشــه راه آمــوزش و برنامه ریزی 
بــرای تهیــه حــق الزحمــه بازرســان و مدیــران نگهــداری اســت 
حــال در  مختلــف  دســتگاه های  همــکاری  بــا  اکنــون  هــم   کــه 

 پیگیری می باشد.

تازه ترین اقدامات ستاد اجرایی مبحث ۲۲ در سازمان نظام مهندسی

با ابالغ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

دستور اجرای مبحث 22 به صورت پایلوت در تهران صادر شد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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 پایگاه اطالع رسانی
  سازمان نظام مهندسی ساختمان
 گزارش می دهد:

باوجود شرایط پایدار بیماری کرونا در سال ٩٩، فعالیت 
گروه هــای تخصصــی و کمیســیون های شــورای مرکزی 
- بــه صــورت حضــوری و مجــازی - بــه هیــچ عنــوان 
متوقــف نشــد و فعالیت ایــن گروه هــا و کمیســیون ها با 
انتخــاب اعضــای هیات رئیســه، وارد فاز جدیدی شــده 
اســت. با توجه به اهمیت موضوع، پایگاه اطالع رسانی 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان به ســراغ مهمترین 
دســتورکار  گروه های تخصصی و کمیســیون های شورای 
مرکــزی رفته اســت. البته در این گــزارش، اکثر گروه ها و 
کمیسیون ها، دســتورکارهای خود برای انتشار در اختیار 

»اخبار مهندس« قرار دادند.

 گروه تخصصی برق شورای مرکزی در راســتای بند الف، ب ، ش ماده 
۱۱۴  ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان )اهم 
وظایف و اختیارات شــورا مرکزی( شــش ماموریت خــود را در قالب 

شش کارگروه تعریف کرد: 
 کارگروه ایجاد خدمات فنی آزمایشگاه برق در راستای بهبود خدمات 

نظارت تاسیسات برقی
 کارگروه اجرایی نمودن صالحیت اجرای تاسیسات برقی

 کارگروه تدوین مقرارت ملی در حوزه سیستم های جریان ضعیف

 کارگروه تنظیم تفاهم نامه ها و ارتباط با صنعت 
ویرایــش  تکمیــل  راســتای  در  پژوهــش  و  امــوزش  کارگــروه   

دستورالعمل های تدوین شده در دوره هفتم شورای مرکزی 
 کارگروه تنسیق صالحیت اسانسور

 از مجموعه اقدامات انجام شده
 پیگیری فرمایند اجرایی شدن خدمات فنی آزمایشگاه برق به عنوان 

یک صالحیت جدید در دستورالعمل آزمایشگاه
 پیگیری فرایند برگزاری آزمون صالحیت اجرا تاسیسات برق

 اصالح شرح خدمات تاسیسات برقی
 اولین بازنگری شیوه نامه برق اماکن و ارسال آن به دفتر مقرارت ملی 
ساختمان با رویکرد تنسیق امور اداری شیوه نامه و لحاظ کردن تعرفه 

برای آن در این بازنگری

 برنامه ها و اقدامات آتی گروه تخصصی شهرسازی منطبق بر خطی مشی 
و راهبردهای نظام مهندسی در حوزه شهرسازی بدین شرح است:

 ارتقا و توســعه زیرســاخت ها در زمینه شهرســازی)ارائه خدمات 
مشاوره فنی- تدوین سرفصل های آموزشی (

 ارتقا و توســعه خدمات مهندســین شهرســاز در ســطح کشور در 
تمامی صالحیت های قانونی

 توانمندسازی علمی-فنی-تخصصی مهندسین شهرساز
از  شهرســاز  مهندســین  خدمــات  اثربخشــی  و  کارایــی  افزایــش   
طریــق الزام بــه رعایت مقررات ملی ســاختمان، ضوابط و مقررات 
شهرســازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از ســوی تمام 
دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان ،مهندسین، بهره برداران 

و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان 
 ترویج اصول شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آنها 

برنامه هــا و وظایف پیش روی گــروه تخصصی برابر  ماده ٧٧ آیین 
نامه اجرایی

 طــرح و بررســی امــور تخصصــی مرتبط با رشــته شهرســازی در 
جلســات گــروه تخصصــی وارائه نظــرات و پیشــنهادات به صحن 

شورای مرکزی
 نهایی کردن تدوین و تصویب پیش نویس مبحث »اطباق شهری 

ساختمان«
 پیگیری جدول صالحیت  های مهندسان شهرساز و اصالح جدول 

شماره ۱٤
 همسان  سازی و اجرایی شدن صالحیت های مهندسان شهرساز 

در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ها
 ترویج فعالیت های شهرسازی از طریق رسانه  های جمعی

 فعــال ســازی کمیته هــای کاری بــرون ســازمانی بــرای تعامل با 
مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت 

راه شهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 ارائــه پیشــنهادات الزم در خصــوص نحــوه ارتقای کمــی و کیفی 
ســطح مهارت هــای تخصصــی فرآیندهــای نظارت شهرســازی و 

همچنین ارزیابی خدمات مهندسین شهرساز
 همکاری با سایر گروه های تخصصی در راستای موضوعات مشترک

 برگزاری جلسات مستمر با گروه تخصصی نقشه برداری و ترافیک

 برگزاری جلسه مشترک درخصوص مبانی قیمت گذاری
 پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه گروه تخصصی و همچنین ارائه 

گزارش عملکرد در پایان هر فصل 
 تشکیل جلسات هماهنگی و برنامه ریزی همایش های تخصصی 
مطابــق برنامــه و بودجــه گــروه در ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه 
متقاضیان ارتقای دانش تخصصی و فنی اعضا و آگاه نمودن آنها 

به ضوابط و مقررات قانونی 
 پیشنهاد تشکیل کمیته های کارشناسی مورد نیاز براساس ضرورت

گروه کاری مبحث انطباق شهری ساختمان
گروه کاری صالحیتها و لوایح ، مقررات

گروه کاری همسانسازی خدمات مهندسین شهرساز
گروه کاری کارشناس رسمی و ماده ۲٧

 همکاری با وزارت راه و شهرســازی و شورای تدوین مقررات ملی 
در زمینه تدوین مقررات ملی شهرسازی و ترویج و کنترل اجرای آن 

ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان
 تهیه مشخصات فنی و ضوابط اجرایی تخصصی 

 ارتبــاط و همــکاری با انجمن های صنفــی و حوزه های تخصصی 
و پیشــنهاد موازینــی بــرای حمایــت اجتماعــی از حــق و حقــوق 
شهرســازان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن ها وهمچنین دفاع 
از حقــوق متقابــل جامعه به عنوان  مصرف کننــدگان محصوالت، 

تولیدات و خدمات مهندسی در بخش  شهرسازی
 هرنــوع وظیفه دیگری که به موجب قانــون و آیین نامه اجرایی و 

سایر مقررات مربوط به گروه تخصصی محول شود.
 بررسی و اظهار نظر در خصوص اصالح قانون نظام مهندسی

 بررســی و اظهار نظر در خصوص اصــالح آیین نامه های اجرایی 
قانون نظام مهندسی

 بررسی و اظهار نظر در خصوص اصالح مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان
 بررســی و اظهار نظــر درخصوص اصالح ســایر مباحث مقررات 

ملی ساختمان
 تنظیم مکاتبات الزم با وزیر راه و شهرسازی و معاونین وزیر 

 تنظیم مکاتبات الزم با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
 مکاتبه با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های 
الزم در زمینــه تهیــه مواد درســی و محتوای آمــوزش علوم و فنون 
مهندسی و شهرسازی  در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش 

و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی
 پیشــنهاد برگــزاری کنفرانــس  یــا گردهمایــی  تخصصــی ملی در 

خصوص کنترل شهرسازی 

دستورکارهای گروه تخصصی برق شورای مرکزی

دستور کارهای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی

مهندس علیرضا سنایی دشتی
رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی

دکتر عباس وثیق نیا
رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی

دستورکار 
 گروه های تخصصی

 و کمیسیون های 
شورای مرکزی

دستورکار 
 گروه های تخصصی

 و کمیسیون های 
شورای مرکزی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



 برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران
 تعییــن ٥ کارگــروه زیرمجموعــه گــروه تخصصی عمران 
) کارگــروه ایمنــی و اجــرا، کارگــروه تخریــب، گودبــرداری و 
ســاختگاه، کارگروه مصالح، فناوریهای نوین، اســتانداردها 
و تجاری ســازی، کارگروه تعمیر، ترمیم، ارزیابی و بهسازی 
ساختمانها و کارگروه بررسی شرح خدمات و مسئولیت های 

رشته مهندسی عمران(
  تعیین خط مشی و اولویت های گروه تخصصی عمران 

به شرح اولویت های زیر:
- ارائه و تعیین اســتراتژی گروه تخصصی و چشــم انداز 

مهندسی عمران در شورای مرکزی
- تشــکیل جلســات مجــازی بــا مشــارکت روســای گروه 

تخصصی عمران استان ها با مدیریت هیأت رئیسه
- تشــکیل گــروه مجــازی اعضــای ادوار گــروه تخصصی 

عمران به منظور استفاده از ظرفیت های مختلف
- برنامه ریزی سفرهای استانی به منظور انتقال تجربیات 

موفق استانها و بازدیدهای علمی از پروژه های ملی
- برنامــه ریــزی اســتفاده از تجــارب اســتانها بــه صورت 
منظم در جلســات گــروه تخصصی و دعــوت از اعضای 

پیشکسوت عمران
- مرور عملکرد دوره های پنجم تا هفتم شــورای مرکزی 
و اولویــت بندی کارهای باقیمانده و تعریف اولویت های 
ای  لــرزه  بهســازی  و  ارزیابــی  نظامنامه هــای  مــرور 
ساختمانها، خدمات ایمنی، فعالیت پیمانکار ساختمان 

و مسکن و ارجاع نظارت
 مــرور عناوین ســرفصل های دوره های صــدور، ارتقاء و 
تمدیــد صالحیت طراحــی، نظارت و اجرا در مهندســی 

عمران
 بازنگری شــیوه نامه اعطای صالحیت خدمات آزمایشــگاهی و 

نظامنامه های مرتبط بتن، جوش و ژئوتکنیک
 بازنگــری نظامنامه هــای تخریــب، گودبرداری و ســازه 

نگهبان، مدیریت ساخت و امثالهم
 تدوین نظامنامه و شرح خدمات مربوط به نگهداری و 

تعمیر در حوزه مهندسی عمران
 بازنگــری شــرح خمــات و تعییــن عناویــن صالحیــت 
جدیــد، بازخوانی مبانی قیمت گــذاری و تعریف حدود 

مسئولیت و قراردادها 
 تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با مهندسان عمران 
به صــورت غیرمســتقیم مانند ظرفیــت انجمن صنفی 

کارگران ساختمان
 برنامــه ریــزی رتبه بندی مصالح ســاختمان و معرفی 

تکنولوژی های نوین در رشته عمران
 گــردآوری مصوبــات هیأت هــای چهارنفــره اســتان ها 
مرتبط با رشــته عمران و دستورالعمل های وحدت رویه 

به منظور ساماندهی
 برنامه ریزی جلسات منظم با مسئوالن اجرایی مرتبط 
خــارج از ســازمان ماننــد وزارت کشــور، دیــوان عدالــت، 

استاندارد و امثالهم
 برنامه ریزی حضور نمایندگان گروه تخصصی عمران 
در شــورای تدویــن مقــررات ملــی ســاختمان و بازنگری 

مباحث مرتبط
 بازنگری توافقنامه ســه جانبه سازمان، وزارت و شرکت 

شهرک های صنعتی درخصوص خدمات رشته عمران
 پیگیری تفاهم با وزارت کشور درخصوص نظارت عالیه 
پروژه های عمرانی استانها و ظرفیت شورای فنی استانها

 برنامــه ریــزی ارتبــاط مســتمر با دانشــگاه ها و آســیب 
شناســی وضعیــت جــذب دانشــگاه ها و اشــتغال فــارغ 

التحصیالن رشته عمران
 پیش بینــی ارائه گزارش هــای علمی و تخصصــی در ابتدای 

جلسات گروه تخصصی برای اولین بار به شرح زیر:
- ارائه گزارش علمی توسط دکتر محمود گالبچی تحت 
عنــوان »تأثیر سیســتم های ســازه ای نوین بــر معماری 

جهان«
- ارائــه گزارش علمی توســط دکتر محمدرضا اســالمی 
ســازه  در  پیشــرونده  خرابــی  »بررســی  عنــوان  تحــت 
ساختمان pier ٤٥ سانفرانسیسکو در اثر آتش سوزی۲۳ 

می ۲۰۲۰ «
 بررســی شرح خدمات پیشنهادی رشــته عمران و ارائه 

نظرات و پیشنهادها به شورای مرکزی
 بررسی و آسیب شناسی اجرای دستورالعمل ساخت و 

ساز در پهنه گسل ها در استان ها
 بررسی و اعالم نظر پیرامون نظامنامه بهسازی لرزه ای 
 بررســی و اعــالم نظــر پیرامــون نظامنامــه فعالیــت 

پیمانکاران ساختمان
 مکاتبــات در خصــوص مبانی قیمت گــذاری و تعرفه 
خدمــات مهندســی، ویرایــش جدید مبحــث ٩ مقررات 

ملی ساختمان و امثالهم

گــروه تخصصــی معماری دوره هشــتم در قالــب کارگروه هایی بــا عناوین »مباحث 
حقوقی - صنفی خدمات مهندســی«،» بازبینی و بررســی مقررات ملی ســاختمان 
رشــته معماری«، »مصالح و فناوریهای نوین ســاخت، بازنگری ســرفصل آموزش 
و دوره هــای آموزشــی«، »توســعه و ترویج خدمــات مهندســی معماری«،»کارگروه 
مشترک با گروه های تخصصی رشته های هفت گانه و کمیسیون ها« و » تهیه گزارش 
عملکرد گروه های تخصصی معماری استان ها و مستند سازی آنها« و »بهره گیری 

از تجارب جهانی در زمینه مقررات و ضوابط معماری« فعالیت خود را آغاز کرد.
در خصوص مکاتبات شورای مرکزی با سازمان های نظام مهندسی ساختمان مبنی 
بر ظرفیت سازی، کار فرهنگی و بازتعریف احیای مفاهیم معماری در بررسی طرح 
نمای ســاختمان ها به لحاظ فرم، شــکل، مصالح و تاثیر بر ســیما و منظر شــهری و 
تطبیــق بــا الگوها و آموزه هــای فرهنگی معماری ایرانی- اســالمی گــروه تخصصی 
معماری پیشنهاد عملیاتی تدوین راهنمای طراحی نماهای ساختمانی در سیصد 
شهر باالی ۲٥۰۰۰ نفر با هدف بهره گیری از توان سازمان های نظام مهندسی کشور 
بــرای ارتقای کیفی هویت شــهری و ســاخت و ســازهای ســازگار با هویت درخشــان 

معماری و شهرسازی ایرانی- اسالمی مطرح کردند. 
به نظر می رســد همانطور که با تاســیس ســازمان های نظام مهندسی ساختمان در 
ســه دهه اخیر، به عنوان یک سازمان تخصصی غیر دولتی، عملکردی درخشان در 
ســاخت و سازهای کشور و بسیاری از شــاخص های فنی و تکنیکی رخ داده، وقت آن 
رســیده است که این سازمان در زمینه بازآفرینی ســیمای ساختمان ها و ساماندهی 
نمای ابنیه و ارتقای شــاخص های انســانی و هویتی ســاخت و ســاز نیز طرحی نو در 
کشور در اندازد و با تدوین اسناد راهنمای طراحی نمای ابنیه در مسیر تقویت حس 
هویــت و ترویج الگوهای معماری ایرانی گام بردارد و طی جلســاتی شــرح خدمات 

معماری )طراحی و نظارت( توسط گروه تخصصی مورد بازنگری قرار گرفت.
در جلســات گــروه تخصصــی معمــاری که مهنــدس خرم حضور داشــت، ریاســت 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، اولین قدم اساســی گروه را عضویت رسمی در 
شــورای عالی شهرســازی و معماری به عنوان عضو دارای حق رای برشــمرد که این 

امر توسط شورا به وزارتخانه ارسال شده است. 
وی اشــاره ای هــم بــه مــاده ۲ قانون نظام مهندســی داشــت کــه به وضــع مقررات 
ملــی ســاختمان و شهرســازی می پــردازد. مهندس خرم تاکید داشــت کــه طراحی 
و معمــاری بایــد متضمــن آســایش و آرامش و بهداشــت عمومی باشــد. به عنوان 
مثــال، در معمــاری بــا امواج مغناطیســی داخل و خارج ســاختمان چــه باید کرد؟ 
ریاســت ســازمان پاســخ دادند که در گروه تخصصــی به دانش و تکنولــوژی نوظهور 
مثــل IT،ICT، بیو تکنولوژی و نانوتکنولوژی و صنایع نوظهورکه موج چهارم انقالب 

صنعتی است، توجه ویژه شود.

 اقدام صورت گرفته شامل موارد زیر است:
 تصویب کلیات مبحث الزامات ترافیکی ساختمان ها

 برگزاری جلسات مشترک سه رشته ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی
 بررسی و نظارت بر پروژه تعیین مبانی قیمت گذاری رشته ترافیک
 تهیه شرح خدمات رشته ترافیک و ارسال به وزارت راه و شهرسازی

 پیگیری عقد تفاهم ســازمان نظام مهندسی کشــور و سازمان راهداری حمل 
و نقل جاده ای

 تهیه سیالبس های دوره های ارتقای پایه
 ایجادکارگروه های ایمنی عملیات اجرایی، عارضه ســنجی ترافیک و بازنگری 

ضوابط و مقررات
 برنامه های آتی

 شرکت در جلسات فنی شورای تدوین مقررات ملی و تصویب نهایی مبحث
 ادامه جلســات براساس تقویم منظم جلســات مشترک برای پیشبرد اهداف 

مشترک سه رشته
 ادامه روند نظارت و کمک به تسریع در تعیین مبانی قیمت گذاری

 انجام اصالحات و پیگیری جهت تصویب و ابالغ شرح خدمات رشته
 ابالغ شیوه نامه اجرائی و شروع فعالیت این تفاهم نامه در کل کشور و پایش آن

 پیگیری و شرکت در جلسات جهت ابالغ سیالبس های دوره ارتقا
 تعیین اعضای جدید و شروع به کار کارگروه ها

دستور کارهای گروه تخصصی معماری شورای مرکزیدستورکارهای گروه تخصصی عمران

دستورکارهای گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

مهندس امین مقومی
رئیس گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

دکتر  زهره ترابی
رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

دکتر  غالمرضا شیران
رئیس گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

الف – برنامه های پیش رو ودردست اقدام
 تهیه و تصویب شیوه نامه آموزش مجازی

 بررســی نهایی نظرات در خصوص تدوین شــیوه 
نامه آزمون الکترونیک 

 تدوین شــیوه نامه اجرایی کارآموزی مهندســین 
متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه ای

مدرســـــین  آمـــــوزش  بــرای  ریــزی  برنامــــــه   
دروس ارتقـــــای پایــه، نحـــــوه پایـــــش مدرســین 
بــرای  ســـراســـــری  همایـــــش های  بــــــــرگزاری   و 

آنها
 پیگیری دریافت مجوز نشریه علمی – تخصصی
 تهیــه شــیوه نامــه اجرایــی پایگاه هــای علمــی- 

پژوهشی

 ب- خالصه ای از مصوبات جلسات آغازین کمیسیون
 انجام انتخابات هیات رئیسه کمیسیون 

 ارائــه گزارش در خصــوص قابلیت های ســامانه 
ســنجش الکترونیک پایــان دوره ها مورد اســتفاده 
در استان خراسان رضوی توسط دکتر موسوی تقی 

آبادی و دکتر رضوی 
ســنجش  نامــه  شــیوه  نســخه  آخریــن  ارائــه   
الکترونیک پایان دوره ها توسط دکتر کارگر و ارسال 

آن برای تصویب به ریاست سازمان
 تصویب تشــکیل دو کارگروه برای بازبینی شــیوه 
نامه آموزش مجــازی و تدوین نظامنامه مدیریت 
و بهره بــرداری ازlms ) ســامانه مدیریت آموزش( 

شورای مرکزی

 دستورکارهای کمیسیون آموزش، پژوهش، 
آزمون و انتشارات

دکتر سید رضا سرافرازی
رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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دســت در  و  رو  پیــش  برنامه هــای   –  الــف 
 اقدام

 تهیــه پیش نویــس دســتور العمل مجری 
تاسیسات

 تهیه برنامه آموزشی مدرسین دوره ارتقاء
 آموزش مدرسین آتش نشانی

 ایجاد صالحیت های جدید
تاسیســات  تعرفــه  وضعیــت  بهبــود   
 مکانیکــی بــا توجه بــه میزان خدمــات ارائه 

شده
 معرفــی، برنامــه ریــزی و هماهنگی برای 
حضور نماینــدگان در کمیته های تخصصی 
مقررات ملی ســاختمان و انتقال مشــکالت 
استانها و سعی در رفع آنها در مقررات ملی 

ساختمان
 آمــوزش مرحلــه دوم مدرســین گاز ویــژه 

مشترکین عمده
ب- خالصه ای از مصوبات جلســات آغازین 

کمیسیون
گــروه  رئیســه  هیــات  انتخابــات  انجــام   
دی  یکــم  تاریــخ  در  مکانیــک  تخصصــی 
مــاه انجــام شــد کــه براســاس آن، مهندس 
نــوری کوپایــی به عنــوان رئیــس، آمهندس 
و  رئیــس  نایــب  عنــوان  بــه  پــور  قزوینــی 
گــروه  دبیــر  عنــوان  بــه  اســدی  مهنــدس 

 تخصصی مکانیک شــورای مرکزی انتخاب
 شدند. 

 تهیــه مبانــی تعرفــه حــق الزحمــه گاز و 
ارائه پیشــنهاد جهت محاســبه حق الزحمه 
مربوطه به ریاســت سازمان نظام مهندسی 

ساختمان و وزارت راه و شهرسازی
 تصمیم گیــری در مــورد ایجــاد تســهیالت 
٥۰ درصــدی تعرفــه ارائــه خدمــات گاز بــه 
افراد تحت پوشــش کمیته امداد، بهزیستی 

و خانواده معظم شهدا 
 بررســی و بازخوانی نحوه محاســبه تعرفه 
خدمات مهندســی تهیه شده توسط شرکت 

مهندسی شهریگ
 بررســی و بازخوانــی چکلیســت های تهیه 
شــده توسط شرکت شــهریگ جهت اعمال 
تاسیســات  مهندســی  خدمــات  تعرفــه  در 

ساختمانی
 نامــه نــگاری بــا اســتان ها دربــاره اعمــال 
بــر  گاز  کنتــور  نصــب  بــر  نظــارت  تعرفــه 
 ٤ هیــأت  مصوبــات  و  تصمیمــات  اســاس 
نفــره تــا زمــان تعییــن تعرفــه مشــخص از 
مهندســی  نــــــظام  ســـــــــازمان   طــــــرف 

ساختمان
 بررســی پیشــنهاد نحــوه اخذ تعرفــه برای 

لوله کشی گاز

موضــوع اقدامــات آتــی و قابــل طرح و 
پیگیری بدین شرح است:

 تعرفه و رعایت عدالت بین رشته ها
 ابــالغ مبانــي پیشــنهادي بــه اســتانها 
حداقل هــا  رعایــت  بــراي  اي  نامــه  یــا 
تمــام  قیمــت  براســاس  اســتانها  در 
دار  زمــان  درصــورت  ســاخت  شــده 
بــودن تصویــب تعرفــه / درخواســت از 
وزارتخانه )سابقه اقدام: پیشنهادات به 
وزارت راه و تصمیمات گروه تخصصي 

و جلسات گروه(
 شــرح خدمــات رشــته نقشــه برداری 
)ســابقه اقــدام: ارســال ســازمان نظــام 
وزارتخانــه/  بــه  ســاختمان  مهندســی 
ضرورت پیگیري توسط شرکت مشاور(

 ابالغ ظرفیت مهندســان نقشــه بردار 
در دو بخش طراحی و نظارت براساس 
نظــام  ســازمان   ۲۵٩۶۳ شــماره  نامــه 

مهندسی ساختمان
 تفکیك آپارتمان )شــیوه نامه یکسان 

کشوري – نرم افزار جامع – بازرسی( 
و  ثبــت  ســازمان  بــا  مکاتبــه  ضــرورت 
مشــترک راهبردی  کمیتــه  بــا  جلســه 
ثبت )ســابقه اقدام: تهیــه پیش نویس 
و  اولیــه – آســیب شناســي  و تصویــب 

اصــالح تفاهــم نامــه( تعــارض منافع 
– دیــوان عدالــت اداری )ســابقه اقدام: 
تصمیمات ســازمان نظام مهندســی – 

جلسات وزارت خانه(
 مــوارد آموزشــي ) ســمینار کشــوري – 

ابالغ دروس ارتقاء پایه (
 مبحث نقشــه برداري و اعالم توســط 
شــوراي  جلســات  در  حضــور  بــا  شــورا 
ســالهاي  از  اقــدام  )ســابقه  تدویــن 
قبــل و تدویــن پیــش نویس وجلســه با 

دکترشکرچي زاده(
 بحــث کمیســیون مــاده ۱۲ و رفــع اثــر 
مــوارد درحال پیگیــري )ســابقه اقدام، 
مــاده ۱۲ و جلســه معاونــت  جلســات 

حقوقي(
 خدمات نقشه برداري عرصه )تعرفه 
و تعهــدات( )ســابقه  – دســتورالعمل 

اقدام جلسات با رئیس سازمان ثبت(
 توســعه خدمات مهندســي در نقشــه 

برداري
جلســه با برخــي نهادها )شــوراي عالي 
نقشــه برداري – ســازمان نقشه برداري 

و..(
 پژوهشــگاه )ســابقه اقــدام مصوبــات 

قبلی(

 دستور کارهای گروه تخصصی
نقشه برداری شورای مرکزی

 دستورکارهای گروه تخصصی مکانیک
 شوراي مرکزي 

دکتر سعید یزدانی
رئیس گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی

مهندس کاوه نوری کوپایی
رئیس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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در راستای اهداف کمیسیون بانک ، بیمه ، بازرسی 
فنــی و مالیات کارگروه هایی شــامل کارگروه تدوین 
نظام نامه کمیسیون، کارگروه بانک، کارگروه بیمه 

و کارگروه مالیات تشکیل شد.
در خصــوص کارگــروه اول از آنجــا کــه بــه منظــور 
پیشــبرد اهداف کمیســیون با توجه بــه محدودیت 
زمــان وجود نظام نامــه از اولین و موثرترین اصول 
آن تشــکل محســوب می شــود، تــا افــق راه اعضــا 
اعضــا  ادوار  بیــن  اتصــال  و  هماهنگــی  و  حاضــر 

کمیسیون باشد.

در رابطــه با کارگــروه بانک وجود بانــک عاملی که 
بهتریــن تســهیالت و خدمــات را بتوانــد در ســطح 
کشــوری اعمــال کنــد الزامی اســت تــا از جزیره ای 
عمــل کردن اســتان ها جلوگیری شــود. در موضوع 
بیمــه یکی از مهمترین اهداف نظامات مهندســی 
و ادوار شــورا تاســیس بیمه مهندســین بوده اســت 
به طــوری که خانواده بزرگ مهندســین از این نیاز 
اجتماعــی محروم مانده انــد که با توجه به اهمیت 
موضوع ریاست سازمان جلسات متعدد و مفیدی 
را با سازمان های ذیربط به انجام رسانیده و تفاهم 

نامه های مفیدی را در دست اقدام دارند.
در همیــن حال، کارگــروه مالیات نیــز در خصوص 
مالیــات کارکــرد اعضا اهداف بزرگــی را در پیش رو 

پیگیری می کند.

در راســتای اهــداف کمیســیون پنــج کارگــروه شــامل کارگــروه 
بهینــه ســازی مصرف انرژی، توســعه انرژیهــای تجدیدپذیر و 
عملیاتی کردن مبحث ۱٩، کارگروه اســتاندارد ســازی مصالح 
و تجهیــزات، کارگــروه شــهرهای هوشــمند و پایــدار، کارگــروه 
ســاختمان پایدار و الزامات زیســت محیطــی و کارگروه روابط 

بین الملل و تعامالت بین الملل تشکیل شد.
همچنیــن پیرو تفاهم نامــه ای منعقد شــده در واحد انرژی و 
نوآوری ســازمان با شــورای ســاختمان پایدار اتریش، سازمان 
اقتصاد شهرهای پایدار و هوشمند سازمان ملل، شرکت بهینه 
ســازی مصرف ســوخت کشــور و مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرســازی، کارگروه های مذکور وظایف پیشبرد اهداف تفاهم 

نامه ها را به عهده دارند. 
در همیــن حال، برنامه های فعلی که در دســت اقدام اســت، 
دوره آموزش مدرســین شــبیه ســازی انرژی)TOT(، برگزاری 
مرحله دوم تربیت مدرسین انرژی و همکاری با واحد آموزش 

جهت برگزاری دوره های حرفه مندی در بخش انرژی است.
اجرایــی  و  عملیاتــی  کمیســیون  آتــی  برنامه هــای  دیگــر  از 
کــردن مبحث ۱٩مقــررات ملی ســاختمان در سراســر کشــور، 
برنامــه ریــزی اعطــای گواهینامه ســبز ســاختمان و رتبه بندی 
ساختمان ها، راه اندازی آکادمی ساختمان پایدار و سبز، تربیت 
مدرســین انرژی و ســاختمان پایدار، عملیاتی کردن ممیزی و 
بازرســی انــرژی ســاختمان ها و توســعه روند استاندارد ســازی 

مصالح و الزامات زیست محیطی در ساختمان ها است.

کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی از تاریخ 
اولیــن جلســه یعنــی ۲۳ دی ماه تا پایان ســال، ٤ جلســه را به 
صــورت ترکیبــی )حضــوری و مجــازی( تشــکیل داد. در اولین 
جلســه، اعضای کمیســیون به معرفی خود پرداختند و کلیات 
مســائل کمیســیون مــورد بحث قــرار گرفــت. ســپس اعضای 

هیأت رئیسه کمیسیون را انتخاب کردند.
در جلسات بعدی، با دعوت از اعضای هیأت رئیسه دوره های 
ششــم و هفتم کمیســیون، اعضــاء با برنامه  هــا و عملکرد این 
دوره  ها آشنا شــدند. نامه  های وارده به کمیسیون نیز مطرح و 
در مورد آ نها، تصمیم  گیری های الزم به عمل آمد. همچنین 
٧ آیتــم ذیــل بــه عنــوان برنامه  هــای کمیســیون نظــام فنــی، 

اجرایی و کنترلی دوره هشتم تعیین شد:
انــواع قراردادهــای مرتبــط بــا خدمــات   بررســی و تدویــن 

مهندسی
 بررســی و تدوین انواع انــواع نظامنامه  هــای خدمات فنی و 

مهندسی آزمایشگاهی
 بررســی نظــام فنــی، اجرایی و کنترلی کشــور و تطبیــق آن با 
قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان و آیین  نامه اجرایی 

آن و دستورالعمل ها و بخشنامه  ها و نظام نامه  های مربوطه
 بررسی نظام نامه مهندسان مجری ذیصالح

 بررسی و اصالح نحوه صدور شناسنامه فنی و ملکی
 تدویــن آییــن نامه اجرایی نحوه کنتــرل ایمنی و حفاظت در 

کارگاه های ساختمانی
 بررسی و تدوین انواع بیمه های ساختمانی

مهندس احمدرضا طاهری اصل
رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست

مهندس مسعود راویان
رئیس کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی

دستورکارهای کمیسیون بانک ، بیمه ، بازرسی فنی و مالیات

دستورکارهای کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال 

دستورکارهای کمیسیون انرژی، 
استاندارد مصالح و محیط زیست 

دستورکارهای کمیسیون نظام فنی، 
اجرایی و کنترلی

مهندس علیرضا قزوینی پور اکبری
رئیس کمیسیون بانک ، بیمه ، بازرسی فنی و مالیات

دکتر عباس وثیق نیا
رئیس کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال

 کمیســیون خدمات مهندسی و اشــتغال در دوره 
هشــتم با توجه به رویکرد جدید شــورا و مهندس 
خرم، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ، 
تمرکــز خود را بــر روی ماموریت های احصا شــده 
از قانــون و آییــن نامه اجرایی آن گذاشــته اســت. 
بر این اســاس جلسه مشــترکی با جناب مهندس 
خــرم برگــزار و با توجــه بــه رهنمودهای ریاســت 
تدویــن  کمیســیون  کاری  برنامه هــای   ســازمان ، 

شد. 
اهم مواردی که تاکنون پیگیری شده و یا در دست 
اقــدام یــا برنامه ریزی اســت، به صــورت خالصه 

بدین شرح است: 
 احصــای وظایــف مرتبط با کمیســیون در قانون 

نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن
 برنامــه ریــزی بــه منظــور همگرایــی در انجــام 

خدمات مهندسی در کشور
 تقســیم وظایف بین اعضای کمیسیون در قالب 

پروژه محور
 برنامــه ریــزی بــه منظــور جمــع بنــدی نظرات 
خدمــات  شــرح  پیرامــون  تخصصــی  گروه هــای 

مهندسی ارسال شده از وزارت راه و شهرسازی
 پیگیــری مصوبــات کمیســیون در دوره قبــل کــه 

تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در همیــن حــال، موضــوع ظرفیــت اشــتغال بــه 
کار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و نحــوه عملکــر 
اســتانها در این خصوص اســتعالم شده و انشااله 
بعــد از جمــع آوری اطالعــات و آســیب شناســی 
کلــی، پیشــنهاد کمیســیون در جهــت همگرایــی 
ارایــه  کشــور  در  شــده  اشــاره  خدمــات   انجــام 

خواهد شد.
همچنین در خصوص همسان سازی قراردادهای 
نیــز،  آن  بــر  حاکــم  عمومــی  شــرایط  و  نظــارت 
هماهنگی هــای الزم با شــورای مرکــزی به منظور 
ارایــه  و  اســتانها  ارســالی  نظــرات  بنــدی  جمــع 

پیشنهاد جامع به عمل آمده است.
موضــوع مجریــان ذیصالح ) ســازندگان مســکن 
و ســاختمان( نیز به عنوان یکــی از ماموریت های 

پروژه محور در حال انجام است.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0

۱2

چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



 عملکرد فوق برنامه ای نظام مهندسی
 در سال کرونایی

 پیام تبریک مهندس خّرم 
به مناسبت فرارسیدن نوروز 1400

مهندس احمد خّرم، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به 
مناسبت عید نوروز سال ۱٤۰۰، پیام تبریکی بدین شرح صادر کرد:

»بــه نــام خداوند بهار آفرین و خالق یکتا که بنیــان عالم وجود و خلقت را بر 
نظام مهندســی بنا نهاد. بهاری دیگر از راه رســید و با ســر انگشــت نوازشــگر 
نسیم جانبخش و دل انگیز، تبّسم بر لبان گلهای عالم هستی نشست. اینک 
با طلوع و حلول ســال نو، به مقتضای مهندســی خلقت، روحی تازه در کالبد 
انســان دمیــده می شــود، گل رخ بر می فــروزد، باغ چهــره می آرایــد و در پرتو 
الطــاف بیکــران خالق یکتا، جام وجــود آفریدگان لبریز از نــور امید می گردد. 
فــرا رســیدن نــوروز ســال ۱٤۰۰ را کــه مقارن با واپســین ســال قــرن ۱٤ هجری 
شمسی است، به آحاد جامعه خردورز و شریف نظام مهندسی کشور و نقش 
آفرینان عرصه های خدمت به مردم و کشــور تهنیت گفته، ســالی مشحون از 
سالمتی، موفقیت و سربلندی را برای این خدمتگزاران راستین مردم و نظام 

جمهوری اسالمی ایران از درگاه خداوند سبحان آرزومندم«.

متاســفانه شــروع به کار دوره هشــتم شورای مرکزی با شــیوع بیماری 
کرونا در ســطح جهان و کشــور عزیزمان ایران مصادف شد که به طور 
قطــع می توان اثرات مخرب ایــن بیماری جهانی را در همه جنبه های 
زندگی بشــری مشــاهده کرد. در همیــن حال، کرونا، عملکرد شــورای 
مرکزی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. محدودیت فعالیتها، جلسات، 

رفــت و آمدهــا و امثالهــم باعــث شــد تــا 
بســیاری از امــورات پیــش بینی شــده برای 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  پیشــرفت 
ساختمان و همچنین عملکرد شورا نسبت 
به افق تعیین شــده دچار خدشــه شــود اما 
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ، شــورای مرکزی 
تحــت مدیریت مهنــدس خرم نــه تنها در 
تمامــی زمینه هــای برنامــه ای و اجرایی در 
تقویــم عملیاتــی موفــق عمل کــرده بلکه 
در بســیاری از مــوارد نیز بیشــتر از برنامه ها 

فعالیت نموده است.
یکــی دیگــر از خصوصیات شــورای مرکزی 
هشــتم کــه دوبــاره تکــرار می کنــم مرهون 
اســت،  مرکــزی  شــورای  ریاســت  درایــت 
شــورای  میــان  ســازنده  و  نزدیــک  ارتبــاط 

مرکزی )ســازمان نظام مهندسی ســاختمان ( با وزارتخانه ها، نهادها 
و ســازمان ها خصوصــا وزارت راه و شهرســازی اســت کــه نتیجــه ایــن 
نزدیکــی پیــش برد اهــداف وزارتخانه و ســازمان بــه ویــژه در رابطه با 
افزایــش معنــی دار کیفیــت ســاختمان ها در ســطح کشــور اســت. در 
نهایــت امیــدوارم کــه دوره هشــتم شــورای مرکزی با همــت تک تک 
اعضــای شــورا بتواند کارنامــه مثبتی در تاریخ شــورا از خود بــه یادگار 

بگذارد. 

در یک ســال اخیر شــاهد 
ارتبــاط نزدیک و ســازنده 
مهندسی  نظام  سازمان  میان 
وزارتخانه ها ،  با  ســاختمان 
خصوصا  سازمان ها  و  نهادها 
شهرســازی  و  راه  وزارت 
هستیم که نتیجه این نزدیکی 
وزارتخانه  اهداف  برد  پیش 
و ســازمان به ویژه در رابطه 
با افزایــش معنی دار کیفیت 
کشور  سطح  در  ساختمان ها 

است

 اقدامی که موجب افزایش معنی دار کیفیت
 ساخت و سازها می شود؛

مهندس علیرضا قزوینی پور اکبری
عضو شورای مرکزی

نحوه اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی 
صنعت ساختمان چگونه باید باشد؟

راهکارهایی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر استاندارد؛

نحــوه اجرایی شــدن شناســنامه فنــی ملکی 
صنعــت ســاختمان، چگونه باید باشــد؟ در 
پاســخ به این پرسش باید گفت که براساس 
راه  وزارت  توســعه ســاختمان  تأکیــد دفتــر 
و  مهندســی  نظــام  قانــون  و  شهرســازی  و 
کنتــرل ســاختمان و همچنیــن مبحــث دوم 
مقــررات ملــی ســاختمان مبنی بر ســاخت 
چگونگــی  و  ذیصــالح  ســازنده  توســط  بنــا 
صــدور شناســنامه فنــی ملکــی، بــا توجه به 
حــدود وظایــف و اختیــارات قانونی شــورای 
مرکزی ســازمان نظام مهندسی ساختمان، 
فعالیت هــای ســازمان های اســتانی بایــد با 
رعایــت تمامی مفاد قانون نظام مهندســی 
و کنتــرل ســاختمان و آیین نامــه اجرایی آن 
بــوده و بــا دســتورالعمل ها، شــیوه نامه هــا 
و  راه  وزارت  ســوی  از  ابالغــی  ضوابــط  و 

شهرسازی کامال مطابقت داشته باشد. 
چنانچــه مســتحضر هســتید در جلســه ۲٥٤ شــورای 
مرکــزی در نیمــه دوم ســال ٩٩ کــه بــا حضــور معاون 
برگــزار  راه و شهرســازی  مســکن و ســاختمان وزارت 
ذیصــالح  ســازندگان  متأســفانه  کــه  مشــکالتی  شــد، 
در اســتان های مختلــف بــا آن مواجه هســتند، توســط 
اینجانــب مطــرح شــد. علی رغــم مــواد قانونــی که در 
قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان ذکر شــده و 
در مباحث مقررات ملی ســاختمان نیز ســاخت و ساز 
توســط ســازنده ذیصالح مورد تأکید قرار گرفته است، 
اما متأسفانه در بعضی استان ها صدور شناسنامه های 
فنی و ملکی ســاختمان بــدون حضور مجری ذیصالح 

انجــام می شــود کــه مخالف نص 
صریح قانون است.

ســاختمان،  کــه  بپذیریــم  اگــر   
کاالیــی ســرمایه ای اســت، پــس 
بایــد توجه بــه چگونگی ســاخت 
آن نیــز مدنظر قــرار گیرد. عوامل 
بهینــه  ســاخت  در  گوناگونــی 
و  هســتند  تأثیرگــذار  ســاختمان 
در  ذیصــالح  ســازنده  نظــارت 
تمــام مراحل ســاخت را می توان 
از مهمتریــن عوامــل دانســت که 
می توانــد در جلوگیری از ســاخت 
و ســازهای غیــر اســتاندارد مؤثــر 
باشــد.  آشــکار اســت کــه نظارت 
مرحلــه ای به تنهایی پاســخگوی 
ســاز  و  ســاخت  حــوزه  نیازهــای 
نیســت بلکــه نظــارت مســتمر و 

مســتقیم می تواند در افزایش دوام سرمایه های مردم 
و عمر ســاختمان مفید باشــد. از ســویی دیگر، نظارت 
مســتقیم ســازنده ذیصالح می تواند کیفیت ساخت و 
ســاز را افزایش دهد، چرا که تمام فعالیت های دخیل 
در ســاخت و ســاز حتــی انتخــاب نوع مصالــح را مورد 

نظارت قرار می دهد. 
قانون گذار به درســتی در مفاد قانون نظام مهندسی و 
کنترل ســاختمان بارها به حضور ســازنده ذیصالح در 
فرآیند ســاخت و ســاز اشــاره کرده و بارها بر ســاخت و 
ساز توسط سازنده ذیصالح تأکید کرده است. از سویی 
دیگــر، بایــد پذیرفت که داشــتن »ســرپناه ایمن« حق 
هر شــهروند اســت و قانون گــذار نیز در راســتای توجه 
به حقوق شــهروندی، بر صدور شناســنامه فنی ملکی 

ساختمان تأکید کرده است. 
بنابراین در جلســه برای حل این مســأله، لزوم رایزنی 
و  کشــور  وزارت  و  شهرســازی  و  راه  وزارت  تعامــل  و 

ســازمان نظام مهندسی ســاختمان را مطرح کردم که 
خوشــبختانه مــورد توجه معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی و نیــز ریاســت ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان کشــور قــرار گرفــت. بنابراین در 
راســتای توجــه بــه قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ســاختمان و در راستای حل مسأله به صورت حقوقی، 
بایــد رایزنی بــا وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشــور 

انجام شود.
در هر حال باید توجه داشــت در راســتای اجرای کامل 
مقــررات ملــی ســاختمان بــه ویــژه بنــد ٩ آییــن نامه 
مــاده ۳۳ )لــزوم بــه کارگیــری مجریــان ذیصــالح در 
ســاخت و ســاز و تکلیف مالکان به استفاده از خدمات 
مجریــان ذی صــالح( و در راســتای جلوگیــری از ورود 
حرفــه  صالحیــت  فاقــد  افــراد 
در  و  ســاختمان  صنعــت  در  ای 
جهت رســیدن به الگــوی اجرایی 
مناســب برای تعاملی ســازنده با 
اســتانها و همچنین دســتگاه های 
بــا مســأله مجریــان ذی  مرتبــط 
راه  می رســد  نظــر  بــه  صــالح، 
حــل را بایــد از جایــگاه سیاســت 
تعامــل  کــرد.  بررســی  گــزاری 
وزارت  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 
کشــور و ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان در راســتای توجــه بــه 
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
مســأله  حــل  بــرای  و  ســاختمان 
بــه صــورت حقوقــی، یقینــا مؤثر 
خواهد بــود. توجه به این مســأله 
ضروری اســت که اصــالح الگوی 
مصــرف نیــاز اساســی توســعه و حفظ محیط زیســت 
اســت. بایــد الگوهــای مطــرح بــرای تعییــن الزامــات 
بهــره وری انــرژی در ســاختمان را مدنظــر قــرار داد به 
گونــه ای کــه در آن، چرخــه حیــات در کل طــول عمــر 
مفیــد ســاختمان و نیــز کارایی انــرژی و پایــداری مورد 

توجه باشد. 
ذکر این نکته ضروری است که انرژی، زیرمجموعه ای 
از نظام اقتصادی و اجتماعی اســت که تأثیر عمده ای 
بر فرآیند توسعه اقتصادی می گذارد. با توجه به اینکه 
امروزه مدل ها، به ابزاری اســتاندارد برای برنامه ریزی 
انــرژی تبدیــل شــده انــد، مــرور و بازبینی مدل ســازی 
انــرژی می تواند طراحان، محققین و سیاســت گذاران 
مسائل انرژی را به طور گسترده در انجام فعالیت های 
خــود یــاری رســاند و اســتفاده از این مدل هــا منجر به 
توســعه برنامــه ریزی های مربــوط به عرضــه و انتقال 

انرژی و پیش بینی و بهینه سازی منابع انرژی شود.

دکتر طاهره نصر
عضو شورای مرکزی و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی شیراز

نظارت  آشکار است که 
تنهایی  بــه  ای  مرحله 
پاســخگوی نیازهــای 
ساز  و  ســاخت  حوزه 
نیست بلکه نظارت مستمر 
می توانــد  مســتقیم  و 
دوام  افزایــش  در 
سرمایه های مردم و عمر 

ساختمان مفید باشد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0

۱3

چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



مدیرکل دفتر امور شــوراهای اســالمی شــهر و و روستا 
وزارت کشور با پیشــنهاد ریاست سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان مبنی بر نامگذاری یکــی از خیابانها و میادین 
اصلی شهرها در سراسر کشور به نام »مهندس« موافقت 
و آن را بــرای اجــرا بــه معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداریهای سراســر کشــور ابالغ کرد. به گزارش روابط 
عمومی ســازمان، در نامه محمدرضا صمیمي، مدیرکل 
دفتر امور شــوراهای اسالمی شهر و و روســتا وزارت کشور 
به معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداریهای سراســر 
کشور، پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
مبنی بر نامگذاری یکی از خیابانها و میادین اصلی شهرها 
در سراسر کشــور به نام »مهندس« مورد اشاره قرار گرفته 

است.

 در این ابالغیه می خوانیم: »به پیوســت تصویر نامه 
شــماره 378۰6/س ن تــار 2۹ بهمن ماه رئیس ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان درخصوص پیشنهاد نامگذاری 
یکی از خیابانها و میادین اصلی شــهرها در سراســر کشور 
بــه نام »مهندس« بــا رعایت مفاد آیین  نامــه نامگذاری 
شــهرها، خیابانهــا، اماکن و مؤسســات عمومی )مصوب 
۱375 شــورای عالــی انقــالب فرهنگی(، دســتورالعمل 
اجرایــی آیین  نامــه نامگــذاری مربوطه )مصــوب ۱386 
شــورای فرهنــگ عمومــی( و همچنیــن بخشــنامه  های 
متعــدد ابالغی در مورد نامگذاری، جهــت اقدام و اعالم 

نتیجه به این دفتر ارسال می  شود.«
رونوشــت این نامه بــه مهندس احمد خــرم، رئیس 

سازمان نظام مهندسی ساختمان هم ارسال شده است.

در نشســت مشــترک مجــازی مدیــران طرح مشــترک 
ســازمان  رئیــس  بــا   climate competence - cc-iran
نظام مهندســی ســاختمان بر ادامه همکاری ها و تکمیل 
این پروژه مشــترک توافق شــد. به گــزارش روابط عمومی 
ســازمان، نشست مشترک مجازی دکتر »رینهو لدز« مدیر 
عامــل شــرکت gbb و MC طــرح و مدیران طرح مشــترک 
cciran بــا مهنــدس احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان برگزار شــد . در این نشست مجاری، 
موضوع نحوه تکمیل طرح نیمه تمام cc-iran با توجه به 

اتمام زمان پروژه در ۲۰۲۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و توافقاتی حاصل شد. در این نشست طرفین ضمن تأکید 
بر لزوم انتقال دانش فنی و ارتقای دانش مهندسان ایرانی 
در ٧ رشــته ساختمان توسط مراکز تخصصی کشور آلمان 
، دربــاره تعریــف پروژه هــای مشــترک بین ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور و شرکای آلمانی با اخذ اعتبارات 
از سازمان محیط زیست و انرژی آلمان در راستای مبارزه با 
تغییرات اقلیمی و کاهــش گازهای گلخانه ای در صنعت 

ساختمان به توافق رسیدند.

رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت 
»روز مهندسی«، پیام تبریکی صادر کرد. به گزارش روابط 
عمومــی ســازمان، مهندس احمــد خرم رئیس ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان به مناســبت پنجم اسفندماه 

»روز مهندسی«، پیام تبریکی به شرح ذیل صادر کرد:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ْنَشَأُکْم ِمَن اْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم ِفیَها
َ
 ُهَو أ

"آیه ۶۱ سوره شریفه هود"
خداوند شما را ازخاک آفرید و به شما ماموریت داد تا 
آنرا آباد سازید. مهندسي آمیزه اي از زاویه های گره خورده 
در تاروپود هنر و تخصص است ، هنری نضج یافته با تمثال 
تالش بزرگاني که تعالی جایگاه فاخر مهندسی مشحون از 
خدمات شایسته آن هاست ؛ بزرگانی که نگاه نافذ و اندیشه 
واالیشان سرو اعتماد و اطمینان را در بطن بلند آوازه ایران 
زمین افراشــته اســت. مهندســی ، وامدار تخصص آنانی 
اســت که قامت ســازه های خــود را بر پایه های مســتحکم 
اخالق حرفه ای خویش استوار نموده اند.  زادروز دانشمند 
بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی فرصت 
گشــودن تقویم تــالش متخصصان متعهدی اســت که از 
سررسید همتشان می توان واژگان بی بدیل دانش و غیرت 

و سختکوشی را آموخت. 
اینک و در طلیعه سال دوم از فعالیت سازمان نظام 
مهندســی ساختمان از هشتمین دوره شــورای مرکزی، 

ضمــن تاکید بر عزم راســخ مهندســان بــر قانونگرایی، 
ضابطــه مندی،معیــار پذیــری و عمــل بــه اســتاندارد، 
برآنیــم تا بــا همدلــی، همفکــری و همراهــی یکدیگر، 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان را با ایجــاد تحول 
و اهتمــام در اجــرای برنامه هــا و پروژه هــای باقیمانــده 
پیشــنهادی بــا هــدف بهبــود ســاختار و سیاســت های 
منطبــق بر قانون و آئیــن نامه اجرایی نظام مهندســی 
و کنتــرل ســاختمان و در ســایه کمک و همفکــری افراد 
دلســوز، کارآمد و موثر در مســیر اعتالی مهندسی ایران 
عزیز رهنمون سازیم. بی گمان رهیافت تحقق این مهم 
را در تدابیــری همچــون ایجــاد اشــتغال و زندگــی درخور 
شــان برای مهندســان ، راه اندازی مرکز نوآوری در مذاکره 
بــا همــکاری نهادهــای مربوطه برای مهندســان جــوان ، 
تنظیم و عقد قرارداد با کشــورهای توســعه یافته بمنظور 
آموزش هــای مربیگــری مهندســان و ورود بــه صنعتــی 
سازی، هوشمند سازی و ساختمان سبز و تالش در جهت 
صادرات خدمات فنی و مهندســی و به روز رســانی دانش 
فنی و مهندسی، اشتغال، معیشت و رفاه و ارتقا جایگاه و 

منزلت مهندسان جست و جو نموده ایم.
امید آنکه با مشــق ســخاوت دانش مهندســان؛ شاهد 
بارقه هــای نوینــی از تعالــی حرفــه مهندســی در مســیر 

پیشرفت روز افزون ایران اسالمی مان باشیم.
همت تان بلند ، گام هاتان راسخ و استوار. «

واقعــی کــردن خدمــات مهندســی و ایجاد 
اعتمــاد الزم در روابــط مالــک و ســازندگان 
و مهندســان  یکــی از ماموریت هــای مهــم 
ســازمان های استان و شــورای مرکزی کشور 

باید باشد.
 درحــال حاضر مهندســان درحوزه های 
طراحــی و نظارت و اجــرا فعالیت می کنند 
کــه بــه دالیــل مختلفــی در هیــچ کــدام از 
حوزه هــای یــاد شــده نتوانســتیم خدمــات 
واقعی ارائه کنیم. در بخش طراحی به دلیل وجود سیســتم دونقشه ای در 
اکثــر پروژه هــا عمال طراحی اولیه به کار نمی آید و در بخش نظارت، اعتقاد 
دارم وقتی یک محصولی شــکل می گیرد، نیازمند نظارت و کنترل مســتمر 
است و نمی توان با این تعرفه های موجود فرایند نظارت دقیق و مستمر را 
انتظار داشــت، ضمن اینکه نبود آموزش های حرفه ای و مهارت محور هم 

بر ضعف نظارت می افزاید.
 مــا در طول ۲۵ ســال کــه از زمان فعالیت نظامات مهندســی می گذرد، 
همیشــه ضعف هــای جدی درحــوزه طراحی و نظــارت را شــاهد بودیم به 
طوری که آن پیوند الزم دررابطه با مهندسان و مالک اتفاق نیفتاد و چه بسا، 
سازندگان و مالکان در فرآیند ساخت وساز گاها جرات کرده اند که خودشان 

را از خدمات مهندسی بی نیاز جلوه بدهند.
 درکنــار طراحــی و نظــارت آنچه که به ایــن باور واقعی نبــودن خدمات 
مهندســی رونق بیشتری بخشید، اعطای صالحیت اجرا با سازوکاری کامال 
غیر کارشناســی بــود. قطعا ارائه یک صالحیت مهم در بخش ســاختمان، 
آنهم صالحیت اجرا از مهمترین اقدام می توانســت باشــد و چنانچه همه 
جوانــب آن دیده می شــد، می توانســت ضمــن جلوگیــری ازورود افراد غیر 
حرفه ای به صنعت ساختمان به اجرای دقیق ضوابط و مقررات ملی و در 
نهایت حفظ این سرمایه ملی وافزایش طول عمر ساختمان کمک کند اما 
به دالیلی نه تنها در طول این مدت کمک موثری نکرد بلکه یک نگاه غلط 

خدمات صوری را درجامعه تشدید کرد.
مهمترین اشــکال از نگاه اینجانب عدم تناسب شرح خدمات با تعرفه 
دریافتــی اســت. به عنوان مثال، در بخش مدیریــت پیمان از یک مهندس 
مجری انتظار می رود درقبال دریافت ماهانه به طور متوسط مبلغ دومیلیون 
تومان آن همه شــرح خدماتی را که در مبحث دو آمده اســت، انجام بدهد 
و مســئولیت یک ســاختمان را در تمــام عمر بپذیرد و تــازه بعد مردن هم 

رهایش نمی کنند. خوب طبیعی اســت که بااین تعرفه، نمی شــود انتظار 
خدمات واقعی داشــت. از طرفی، ما نتوانســتیم زمینه آموزش های الزم را 
برای بســیاری از مهندسان مجری فراهم کنیم و درکنار همه این اشکاالت. 
انتظاری بود که از مهندسان عمران و معماری داشتیم که مسئولیت اجرای 

تاسیسات را هم بپذیرند و این خود عذر بدتر از گناه بود.
 از نگاه بنده، یکی از خروجی ها و عملکرد مثبت وزارت راه و شهرسازی 
و شــورای مرکــزی نظــام مهندســی ســاختمان در ایــن دوره اجرایــی کردن 
اعطــای صالحیــت اجرا در بخش تاسیســات بــرق و مکانیک اســت که جا 
دارد از مکاتبه  مهم مهندس خرم، ریاســت شورای مرکزی نظام مهندسی 
ســاختمان و دستور هوشــمندانه مهندس اســالمی، وزیر راه و شهرسازی و 
تالشها و پیگیری های دکتر محمود زاده، معاونان مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی، دکتر مانی فر و مهندس عبدی مدیران کل مقررات ملی 
و تشــکل های مهندســی، کارشناســان مربوطه و همکاران خودم در شورای 
مرکــزی که به عنوان نمایندگان جامعه مهندســان بــرق و مکانیک حضور 
دارند و عزیزان گروه تخصصی دربخش تاسیسات نهایت تشکر و سپاس را 
دارم و امیدوارم با ورود مجریان تاسیســات وواقعی کردن تعرفه و خدمات 
اجــرا و آموزش هــای الزم بتوانیــم یک چشــم انداز مناســبی را بــرای آینده 

صنعت ساختمان فراهم آوریم.

پیام مهندس خرم به مناسبت روز مهندسی

نشست مجازی مدیران طرح مشترک cc-iran با مهندس خرم

یکــی از خروجی هــا و عملکــرد مثبت 
وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی 
نظام مهندسی ساختمان در دوره هشتم، 
اجرایی کردن اعطای صالحیت اجرا در 
بخش تاسیسات برق و مکانیک است که جا 
دارد از مکاتبه  مهم مهندس خرم و دستور 
هوشمندانه وزیر راه و شهرسازی تشکر و 

قدردانی کنم

مهندس سیف اله علی نیا، امین مالی شورای مرکزی با اشاره به 
برگزاری آزمون صالحیت اجرا برای مهندسان برق و مکانیک؛

 یک گام مهم در مسیر واقعی کردن 
خدمات مهندسی برداشته شد

نامگذاری یکی از خیابانها و میادین اصلی شهرها به نام »مهندس«
وزارت کشور در پی پیشنهاد ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ابالغ کرد؛

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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مجلــس شــورای اســالمی اخیــرا کلیــات اصالحیــه قانــون نظــام 
مهندســی ســازمان را تصویــب کــرده اســت. باتوجــه بــه اهمیــت 
موضوع، پایگاه خبری ســازمان نظام مهندسی ساختمان به سراغ 
مهندس جعفر هاشــم زاده، عضو شورای مرکزی و عضو کمیسیون 
حقوقی، لوایح،شــیوه نامه ها و کارشناســی ماده ۲٧ رفته اســت. در 

ادامه این گفتگو را بخوانید:
 بــه نظــر جنابعالــی، زمــان بازنگــری در قانــون نظــام مهندســی 

ساختمان فرا رسیده است؟ چرا؟
بــه نظــر اینجانب جواب ســوال مثبت اســت؛ بــه دلیل اینکــه قانون 
نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳٧٤ به تصویب رسیده است که 
شــرایط آن روز با شــرایط فعلی متفاوت بوده و لزوم بازنگری قانون 
بــا عنایــت به تجارب ۲٥ســاله و افزایش تعداد مهندســین ضرورت 
داشته و با نگرش جدید مبتنی بر تلقی فعالیت مهندسین به عنوان 

شاغلین تمام وقت حرفه باید مورد بازبینی قرار گیرد.
 مجلــس شــورای اســالمی، اصــالح قانــون نظــام مهندســی را در 
دستورکار قرار داده است؛ چه پیامی به نمایندگان در این باره دارید؟
بــا تشــکر و قدردانــی از نماینــدگان، پیــام اینجانب این اســت که با 

عنایــت بــه اینکــه سرنوشــت جامعــه ٥٥۰ هزارنفــری مهندســین 
کشــور چشــم انتظار نمایندگان مجلس شــورای اســالمی هســتند، 
انتظار این اســت که استقالل ســازمان های نظام مهندسی استانها 
را ملحــوظ و بــا اعتمــاد به ایــن نهــاد غیردولتی، کلیه امــور مربوط 
به کنترل ســاختمان را به ســازمان تفویض کنند و از بار مســئولیت 

دولت حد امکان بکاهند.
 قانــون نظــام مهندســی ســاختمان در چــه بخش هایــی نیازمنــد 

بازنگری و تکمیل است؟ لطفاً راهکار اجرایی ارایه کنید.
به طور اجمالی می توان به عناوین ذیل اشاره کرد:

 استفاده از ظرفیت آموزش در نظام مهندسی، تفویض آزمونهای 
ورود به حرفه و ارتقاء به استانها

 افزایش دوره هیأت مدیره ها از سه سال به چهارسال برای تثبیت 
مدیریت سازمانهای استانها

 عضویت افراد دارای پروانه اشتغال در نظام مهندسی 
 تأسیس ســازمان نظام مهندســی شهرستان در شــهرهای دارای 

مهندس دارای پروانه اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر 
 افزایش اختیارات شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

 امین مالی شورای مرکزی از تصویب بودجه ۱۴۰۰ 
شورای مرکزی با رویکرد برنامه محور خبر داد.

مهنــدس علــی نیــا امیــن مالــی شــورای مرکــزی 
درخصوص تصویب برنامه وبودجه ۱۴۰۰شــورای 
مرکــزی گفــت: در ســال گذشــته علیرغــم اینکــه 
اســتارت اجرایی شــدن چنــد برنامه در دســتور کار 
شــورای مرکــزی قــرار گرفــت، امــا نــگاه بودجه ای 
شــورا برنامه محــور نبود، اما در ســالجاری با تاکید 
ریاســت شــورا و همراهی و همکاری اعضای شورا، 
برنامه هــای متعددی در دســتور کار شــورا مرکزی 
برای پاسخگویی به بخشی از دغدغه های جامعه 

مهندسی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی، ۱۱۶ 
برنامه با اختصاص بودجه به تصویب رسید.

وی، عناویــن برنامه هایی را که برای ســال ۱۴۰۰ به 
تصویب رسید، به شرح ذیل اعالم کرد:

۱ . راه اندازی سامان یکپارچه مهندسین
۲ . راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

ســاختمان  ملــی  مقــررات  مباحــث  تدویــن   .  ۳
ترافیــک،   )۲۵  ،۲۴  ،۲۳ مباحــث  خصــوص  )در 

شهرسازی و نقشه برداری
۴ . شبکه مراکز مشترک نوآوری صنعت ساختمان

۵ . پیگیــری اجــرای طــرح جامــع بیمــه تضمیــن 

کیفیت ساختمان
۶ . راه اندازی پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان

٧ . تاسیس پژوهشگاه صنعت ساختمان
مهندســی  نظــام  قانــون  اصــالح  پیگیــری   .  ۸

ساختمان، آیین نامه ها، نظام نامه ها و ...
٩ . اجــرای طرح هــای رفاهــی در جهــت ارتقــای 

حمایت از اعضا
۱۰ . مشارکت در پیاده سازی قانون مدیریت بحران

۱۱ . چگونگــی احــداث و تبدیــل وضعیــت زمیــن 
مشارکتی شهرک غرب

۱۲ . آموزش های مهارتی و حرفه ای

۱۳ . عملیاتی کردن ســند جامع و ملی شناســنامه 
فنی و ملکی ساختمان

۱۴ . توسعه روابط بین الملل
۱۵ . بررســی چگونگی تبدیل وضعیت ساختمان 

شورای مرکزی و نوسازی آن
۱۶ . راه اندازی بنیاد مفاخر و مشــاهیر مهندســین 

ساختمان ایران
علی نیا در پایان اظهار امیدواری کرد با مشــارکت 
و همراهــی ســازمان نظــام مهندســی اســتان ها و 
جامعــه مهندســی بتوانیــم هرچــه ســریعتر ایــن 

برنامه ها را به سرانجام برسانیم.

عضو شــوری مرکزی خواســتار اصالح قانون 
نظام مهندسی ساختمان شد و تاکید کرد: پیام 
مــن به نماینــدگان مجلس این اســت که حتماً 
از ســازمان های نظام مهندســی ســاختمان که 
بعداً مجری این قانون خواهندبود، در تدوین و 

اصالح این قانون دعوت به عمل آورند.
رئیــس  عســکری،  غالمحســین  مهنــدس 
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
اصفهــان و عضــو کمیســیون حقوقــی، لوایــح، 
شــیوه نامه هــا و کارشناســی مــاده ۲٧ در گفتگو 
مهندســی  نظــام  ســازمان  خبــری  پایــگاه  بــا 
ســاختمان پاســخ بــه این پرســش که آیــا زمان 
بازنگــری در قانون نظام مهندســی ســاختمان 
فرا رســیده اســت؟ گفت: به نظر بنــده، اصالح 
قانون از اهم وظایفی اســت کــه اکنون در پیش 
روی وزارت راه و شهرســازی، شــورای مرکــزی 
و مجلس شــورای اســالمی اســت، لذا در اینکه 
شــود،  اصــالح  و  بازنگــری  قانــون  ایــن   بایــد 

شکی نیست.
عضو شــوری مرکزی تاکید کــرد: دلیل اینکه 
اصــالح قانــون بایــد در دســتور کار باشــد، ایــن 

اســت که اواًل قانــون مربوط به حدود ۲٥ ســال 
پیش اســت که در آن زمــان نحوه  ارائه خدمات 
مهندســی، تعــداد مهندســان بــا امــروز بســیار 

متفاوت است.
و  توقعــات  ثانیــاً  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
انتظــارات مردم و دولت از این ســازمان بســیار 
فراتر از اختیاراتی است که در قانون به این نهاد 

داده شده است.
از مهنــدس عســکری ســوال شــد مجلــس 

شــورای اســالمی، اصالح قانون نظام مهندسی 
را در دســتور کار قرار داده اســت؛ چــه پیامی به 

نمایندگان در این باره دارید؟
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
بــه  مــن  پیــام  داد:  پاســخ  اصفهــان  اســتان 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی این است که 
حتماً از سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
کــه بعــداً مجــری ایــن قانــون خواهندبــود، در 
تدویــن و اصــالح آن دعــوت بــه عمــل آورنــد. 

مطلــب دیگــر اینکه ســعی شــود اســتقالل این 
ســازمان ها به عنــوان یک ســازمان غیردولتی و 
نهاد مردمی حفظ و حتماً از پتانســیل فنی این 

سازمان به نحو مطلوب استفاده شود.
قانــون  کــه  ایــن پرســش  بــه  پاســخ  وی در 
نظام مهندســی ســاختمان در چه بخش هایی 
نیازمند بازنگری و تکمیل است؟ اظهارداشت: 
بخش هایــی که در قانون باید مدنظر قرار گیرد، 

عبارتند از:
 حضــور ســازمان در مراجــع تصمیم گیری 
مهم فنی ازجمله کمیســیون ماده پنج، شورای 
فنــی و شــورای عالــی شهرســازی و معماری به 

عنوان عضو اصلی و دارای رأی
 حفــظ اســتقالل ســازمانها بــه عنــوان یک 

نهاد مردمی غیردولتی
 ایجــاد اهرم هایی که بتوان بــا متخلفین از 
مقررات ملی ســاختمان برخــورد قاطع و مؤثر 

کرد.
 الــزام مراجــع صــدور پروانه بــه تبعیت از 

مقررات ملی ساختمان و این قانون
 رفع تعارضات این قانون با سایر قوانین

درخواست مهندسان از مجلس درباره بازنگری 
قانون نظام مهندسی

گفتگو با مهندس  هاشم زاده، عضو شورای مرکزی

تصویب بودجه 1400 شورای مرکزی با رویکرد برنامه

زمان بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان فرا رسید

مهندس علی نیا، امین مالی شورای مرکزی خبر داد:

مهندس عسکری، عضو شوری مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان:

پیام بنده بــه نمایندگان مجلس 
این است که حتمًا از سازمان های 
بعدًا  نظام مهندسی ساختمان که 
مجری این قانون خواهندبود، در 
تدوین و اصالح این قانون دعوت 

به عمل آورند

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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شمــــــــــــــاره



مهنــدس احمــد خــرم، رییــس ســازمان نظام 
مهندسی ســاختمان همزمان با »روز مهندسی« و 
در تازه ترین سفر استانی خود، به استان زنجان سفر 
کرد تا از نزدیک با مشکالت در این استان آشنا شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان، مهندس 
خــرم در ایــن ســفر یــک روزه، از نزدیــک در جریان 
مشکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
زنجــان قــرار گرفــت و در دو نوبــت صبــح و عصــر، 
جلســه ای با اعضای هیات مدیره ســازمان اســتان 
زنجــان و با حضــور مهندس بیات منــش مدیرکل 
اداره راه و شهرســازی برگــزار کــرد. حاضرین در این 
جلســه نیز درخصوص مشــکالت ســازمان و ســایر 

موارد به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
 بزرگداشت روز مهندس در زنجان 

بــه همت ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
مهنــدس«،  »روز  مناســبت  بــه  و  زنجــان  اســتان 
مراسمی ویژه باحضور مهندس احمد خرم، رییس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد. 

به مناســبت پنجم اســفندماه، »روز مهندس«، 
مراسمی ویژه باحضور مهندس احمد خرم رییس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای هیات 
مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان استان 
زنجان در محل این ســازمان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد. 
این مراســم با برگزاری جلســه با هیــأت مدیره 
ســازمان، دیــدار بــا دکتر فتح الــه حقیقی اســتاندار 
زنجــان، بازدید از پــروژه مجتمع رفاهی، ورزشــی و 
فرهنگــی مهندســین و پروژه های طــرح اقدام ملی 

همراه خواهد بود.
در این مراسم با اهدای لوح سپاس از تالش های 
دکتــر مهــرداد ســلطانی معــاون هماهنگــی امــور 
اســتانداری زنجــان، مهنــدس مســعود  عمرانــی 
بیات منش مدیرکل راه و شهرســازی و دکتر حبیب 

مالیی یگانه شهردار زنجان تجلیل به عمل آمد.
از  تجلیــل  مراســم،  ایــن  ویــژه  برنامه هــای  از 
جان فشــانی های مدافعــان حوزه ســالمت اســتان 
بود که در این راســتا، از دکتــر پرویز قزلباش، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

استان زنجان قدردانی شد.
در این مراســم، ۳ دستگاه الکتروکاردیوگراف ۱۲ 
کاناله و ۲ دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی از سوی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

استان زنجان، اهدا شد.
 پیشــنهاد طرح جامع مســکن و ســاختمان به 

وزارت راه و شهرسازی 
مهنــدس احمــد خــرم، رییــس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان در مراســم گرامی داشت روز 
مهندســی در زنجان، با تبریک روز مهندس و یادی 
از مدافعــان ســالمت اظهــار داشــت: ۲۵۰۰ ســال 
پیش هگمتانه را ســاختیم و بر این بنا می بالیم که 
با این دقت کار شده، همچنین بنای شوش یا بنای 

مســجد جامع عتیــق اصفهان چنان زیبــا و محکم 
طراحی شــده که هنوز سرپاست، و همینطور وجود 
بازارهایــی که همــه مات و مبهــوت از این ظرفیت، 
هنرمندی و دقت هســتیم. وی افزود: کشور ما مهد 
دانش و تکنولوژی و کانون صدور دانش و تکنولوژی 
بوده است، ولی متاسفانه این ویژگی مهم را از دست 

داده ایم و نیم بند از آنها استفاده می کنیم.
 مهندس خرم با بیان اینکه روزی ما آخرین نسل 
ساخت و ساز و طراحی بودیم، به نسل های ساخت 
و ســاز و طراحــی در دنیا اشــاره کرد و اظهارداشــت: 
نسل اول، نسل ســنگ و گل و چوب، بدون طراحی 
و محاسبات و نســل دوم، با ورود مفرق و فلزات در 
صنعت با یک طراحی، بدون محاسبات همراه بوده 
اســت، ضمن اینکه نسل سوم، نســل ورود طراحی 
مهندسی و محاسبات ؛ نسل چهارم، صنعتی سازی 
؛ نســل پنجم، هوشمندســازی صنعت ساختمان؛ 
نسل ششــم، ساختمان سبز و نســل هفتم، که دنیا 
وارد آن شــده است، ولی متاسفانه کشور ما در نسل 

سوم یا همان نسل پیشاصنعتی قرار دارد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید 
بر اینکه یک ســال اســت از موضع رئیس سازمان و 
پنج ســال قبل هم از موضع رییس انجمن فناوران 
صنعتی ســازی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی 
پیشــنهاد دادیم که حاضر هســتیم به عنوان عامل 

چهارم، طرح جامع مادر مســکن و ساختمان را، با 
دو زیرطرح صنعتی ســازی و بازآفرینی شــهری کار 
کنیم، تصریح کرد: همانطور که می دانید، در بافت 
فرسوده و ناکارآمد کشور، بیش از ۲۲ میلیون ساکن 
وجود دارد، ولی ما هنوز موفق نشدیم در این زمینه 

کار کنیم. 
به گفته مهندس خرم، کشــوری که صادرکننده 
دانش و تکنولوژی بوده، و ۳۲ کشور دنیا تحت نفوذ 
و وابسته به آن بوده، مهمترین صادرات آن تا ۱۵۰۰ 
ســال پیش، صادرات طراحی ســاختار، تشــکیالت 
حکومتی و مدیریت کشور بوده است، االن کجا قرار 

دارد؟
وی با تاکید بر اینکه روز مهندس باید یک تحول 
فکــری ایجاد کنــد، اظهار داشــت: در این راســتا، ما 
هــم باید تصمیــم بگیریم که در جهت مهندســی 

کشــور گام برداریم. رییس سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان با یادی از پروفسور ثبوتی چهره ماندگار 
اســتان، تاکید کــرد از ظرفیت این شــخصیت مهم 
در اســتان استفاده کنیم و از به حاشیه بردن مسائل 
دســت برداریم. مهندس خرم تاکید کرد: نه قدرت 
نظامــی، نــه فرهنگــی، و نــه اقتصــادی اقتــدارآور 
نیســتند، بلکه قدرت از آن کشــور و فردی اســت که 
تولیدکند. وی با بیان اینکه دانایی مبنا و محور اقتدار 
است، افزود: ما با فرهنگ غنی روبرو هستیم و باید 
در پزشــکی و مهندســی حرف اول را در دنیا بزنیم، 
و در اکثــر زمینه هــا ورود کنیــم و صاحــب دانــش و 

تکنولوژی باشیم.
 مهندســین دوشــادوش مســئولین، دولــت و 

ملت در پروژه های عمرانی
مهنــدس حســن مجتبــی زاده رئیــس ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در مراسم 
گرامیداشــت روز مهندســی، ضمن تبریک این روز 
به مهندســان، اظهار داشــت: امروز هم مهندسین 
دوشــادوش مســئولین، دولت و ملت در پروژه های 
عمرانی گام برمی دارند و در پروژه اخیر هم که یک 

اقدام ملی است، تالش وافری دارند.
نظــام مهندســی ســاختمان  رییــس ســازمان 
استان زنجان اظهار داشــت: امسال بزرگداشت روز 
مهندســی با حضور باالتریــن مقام ســازمان نظام 

مهندسی ساختمان کشور برگزار می شود.
مهندس مجتبی زاده با بیان اینکه تاریخ باشکوه 
کشور سرشار از توفیقات و افتخارات مهندسی است، 
افزود: تاریخ معاصر و دوران جنگ هم از این غایله 

مستثنی نیست.
وی تصریــح کرد: از افتخــارات دوران جنگ، پل 
بعثت اســت که شاهکار مهندســی دوران جنگ، و 
مرهون تالش و همت واالی مهندسین کشور است.

نظــام مهندســی ســاختمان  رییــس ســازمان 
اســتان زنجان با تاکید بر اینکه امروز هم مهندسین 
دوشــادوش مســئولین، دولت و ملت در پروژه های 
عمرانــی گام برمی دارنــد و در پــروژه اخیــر هم، که 
یک اقدام ملی اســت، تــالش وافری دارنــد، اظهار 
امیدواری کرد که مهندسین به مسئولیت اجتماعی 

خود مثل همیشه بیش از پیش عمل کنند.

 کیفیت بخشی؛ به عنوان یک دغدغه در حوزه 
نظام مهندسی

دکتر مهرداد ســلطانی در مراسم گرامی داشت 
روز مهندســی، بــا تاکیــد براینکــه امــروز مــا باید به 
دنبال تعادلی میــان بحث اقتصاد و بحث کیفیت 
در خدمات مهندســی باشــیم، اظهار داشت: امروز 
علیرغم اینکه تعداد زیادی از مهندســین مشغول 
به کار هستند، ولی دغدغه کیفیت بخشی همچنان 

به عنوان یک دغدغه مطرح است.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
زنجــان در مراســم گرامی داشــت روز مهندســی، با 
تبریــک روز مهندس و یــادی از مدافعان ســالمت 
اظهار داشــت: در ســازمانی هســتیم که حــدود ۲٥ 
الی ۳۰ ســال قبل، کانون نوپای نظام مهندســی در 

استان بود.
سلطانی خاطرنشان کرد: مهندسین پیشکسوت 
آن روز اســتان و شهر زنجان، تالش کردند و ساخت 
و ســازهای اســتان را در ذیــل قانون خدمــات نظام 
مهندسی در چارچوب هایی که آن روز وجود داشت، 
قــرار دادنــد، و نهالــی را کاشــت و رشــد دادنــد کــه 
امروز یک ســازمان منظم، با چند هزار عضو دارای 
پروانه داریــم، و اعضایی که در انتظار گرفتن پروانه 
هستند. همچنین، گروه ها، و تخصص های متعدد 
و ســازوکارهایی داریــم کــه برای خدمات رســانی به 
مردم تعریف شده اند، و روز به روز شاهد ارتقای این 

سازمان هستیم.
وی تصریــح کــرد: اگــر آن روز مشــکالت کشــور، 
بحث چالش ســاخت و ســازهایی بود کــه به لحاظ 
افزایــش جمعیت، کشــور به آنهــا نیاز داشــت، و با 
کمبود مهندسین و نیروهای تخصصی مواجه بود، 
و یا چالش هایی مثل عدم توجه به بحث مهندسی 
در ســاخت و ســازها، وجــود داشــت، امــروز هــم، 

چالش های دیگری گریبانگیر این حوزه است .
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
زنجان با تاکید براینکه امروز ما باید به دنبال تعادلی 
میــان بحــث اقتصــاد و بحــث کیفیــت در خدمات 
مهندســی باشــیم، ادامه داد: امــروز علیرغم اینکه 
تعداد زیادی از مهندســین مشــغول به کار هستند، 
دغدغــه کیفیت بخشــی همچنــان بــه عنــوان یک 

دغدغه مطرح است.
ســلطانی با اشــاره به اینکه در جلسات مختلف 

و در تبــادل نظرهــا پیگیر هســتیم که امــروز چگونه 
می توانیم بــا برخورداری از یک پتانســیل بزرگ در 
حــوزه نیروی انســانی، بــه موضوع کیفیت بخشــی 
به ســاخت و ســازها بپردازیم، اظهار داشــت: امروز 
از کمیت محــوری عبــور کردیم ولی بعضا مســایل 
اقتصــادی و اقتصاد مهندســی اجــازه نمی دهد که 

بتوانیم همه ابعاد کیفیت را مد نظر قرار دهیم.
وی تاکید کرد: باید از پیشنهادات استان ها در این 
حوزه استقبال کرد و دنبال راهکارها و سازوکارهایی 
برای کیفیت بخشــی به خدمات مهندسی و تعادل 
بخشیدن بین بحث اقتصاد، بازار و نیازهای جامعه 
از یک سو، و ارائه خدمات مهندسی از سویی، بود، تا 

به توسعه یافتگی الزم دست یابیم.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
زنجان افزود: در این راه اســتان زنجان هم به سهم 

پیشنهاد طرح جامع مسکن به وزارت راه و شهرسازی
گزارش مشروح سفر استانی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به زنجان
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خود تالش می کند، و دوســتان در نظام مهندســی، 
در گروه هــای تخصصــی و هیــات مدیره، بــه دنبال 
ارائــه و مســیریابی طرح هایی هســتند، کــه قطعا با 
انعکاس این موضوع به شورای مرکزی و با تصویب 
پیشنهادات در ســطوح باالتر، می توانیم شاهد یک 

ارتقاء در این حوزه هم باشیم.
 دیدار با استاندار زنجان

در ادامه این ســفر استانی، رییس سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان کشــور شــامگاه سه شــنبه ٥ 
اســفند در دیدار با استاندار زنجان، و عرض تبریک 
به مناســبت فرارســیدن والدت حضــرت علی )ع( 
و روز پــدر، اظهار داشــت: در حوزه خدمات جاده ها 
در اســتان، بحث رســیدگی به وضعیت اتوبان باید 
مدنظــر قرار گیــرد. مهندس خــرم، مســئله دوم را 
ســیمای شــهری اســتان ذکر و ابراز داشت: سیمای 
زنجــان خوب نیســت نــه ســیمای شهرســازی و نه 
ســیمای نمایــی ورییس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان کشــور افزود: زنجــان ٤-٥ مــورد اتوبان 
و خیابــان قیمتــی دارد که اگر مشــاور بــرای اصالح 
پیاده ســازی شهرسازی، شــبکه و بدنه داشته باشد، 
در سیمای شهری خیلی تاثیر دارد. وی با بیان اینکه 
ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان زنجان 
همــکاری خیلــی خوبی بــا ســازمان کشــور و هیات 
چهــار نفره داشــته اســت، اظهــار داشــت: در طرح 
اقــدام ملی، اولین اســتانی که تفاهم نامــه را در کل 
کشــور اجرا کرد، زنجــان بود و منادی ایــن بودند که 
تفاهم نامه قبلی عملیاتی است و تفاهم نامه جدید 

هم به طریق اولی عملیاتی است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 
تاکید براینکه یکی از کارهایی که سال آینده، سازمان 
اســتان زنجان باید انجام بدهد، این است که ۱۰ نفر 
پرســنل از المپیادی های اســتان را که در رشــته های 
هفــت گانــه صنعــت ســاختمان تحصیــل کردند، 
جذب کند و در ادامه سالی ۱۰ نفر اضافه، و از طرفی 
نیروهایی را با حفظ معیشت و زندگی تعدیل کند. 
این اقدامی است که در سراسر کشور باید انجام شود 
و هر سازمانی که در جذب المپیادی ها و نخبگان، و 
شاگرد اول، فوق لیسانس و دکترا بکوشد، و پیشقدم 

باشد، جایزه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی باید نماد 
مهندســی باشــد و به لحاظ تولید فکر و ایده هم در 

این حوزه باید تحول اساسی صورت گیرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
در عین حال اعالم کرد: ســه دستور کار جدی داریم 
در این اســتان که تقاضا دارم روی آن کار کنید. اول، 
مبحــث بهره بــرداری، نگهداری و تعمیرات اســت 
که ســتاد آن در مرکز تشکیل شده و در استان ها هم 
نماینــده دارد، ضمــن اینکــه از ابتــدای ســال آینده 
تشکیالت بهره برداری، مرمت و نگهداری راه اندازی 
می شــود که در دو برنامه ٥ ســاله، بیش از ۳۰۰ هزار 
شغل برای مهندسین ایجاد می کند و در زنجان هم 

خیلی موثر است.
وی، مبحث دیگر را بحث مصرف انرژی عنوان 
کــرد و ابراز داشــت: باید مصرف انــرژی را مدیریت 
کنیم و مورد سوم هم، مبحث صنعتی سازی است 

که اشتغال خوبی را ایجاد می کند.

مهنــدس خرم افــزود: یکی از کارهایــی که برای 
مهندســین انجام شده، بحث بیمه است و در حال 
حاضر هم، دو مسئله داریم، یکی مسکن مهندسین 
و دیگــری کمک تســهیالتی به عضو بدون مســکن 
است. وی با بیان اینکه اگر بستر کار فراهم شود دیگر 
مهندس بیکار نخواهیم داشت، تصریح کرد: مشاور 
خانه مهندس هم در استان برای جذب توریست با 

امکانات تفریحی و رفاهی و ... احداث شود.
 اهتمام برای مرکز لجستیکی شدن شهر زنجان

در ادامــه دکتــر فتح اله حقیقــی در دیدار رییس 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور اظهار 
داشــت: اقدامات خوبی مبنی براینکه زنجان مرکز 

لجستیکی شود، صورت گرفته است.
اســتاندار زنجــان در دیدار رییس ســازمان نظام 
مهندســی ساختمان کشــور اظهار داشــت: مواردی 
کــه درخصــوص اتوبان، خیابان ها و ســیمای شــهر 
زنجان از ســوی مهندس خرم بیان شــد، درصورت 

امکانپذیر بودن، حتما انجام خواهد شد.
حقیقــی بــا بیان اینکه شــهر زنجان را از ســمتی 
توســعه دادند کــه اصال اصولی نبوده اســت، افزود: 

طرح جامع زنجان را اخیراً مصوب کردیم.
وی با بیان اینکه مســایل و مــواردی از این قبیل 
در شــهر زنجان زیاد اســت، تصریح کــرد: به عنوان 
نمونه، طرح ســبزه میدان اســت که باالی ۳۰ســال 
ســابقه دارد و درحــال حاضــر هــم بــا تغییر شــکل 

فیزیکی در حال عملیاتی شدن است. 
استاندار زنجان با اشاره به اینکه از اینگونه مسائل 
در اســتان زیــاد داریــم، کــه متاســفانه اجــازه انجام 
اقدامات دیگــر را نمی دهد، اظهار داشــت: بیش از 

۴۵۰۰ واحــد مســکونی داریم کــه بــاالی ٧۰ درصد 
پیشــرفت دارد و در این مسائل به قدری خرابکاری 

وجود دارد که پرداختن به آن ها زمانبر است
 وی ادامــه داد: ویــروس کرونا کال وضعیت را به 
هم ریخت و کلی مشــکالت به بــار آورد، و از طرفی 
مشــکالت فراوانی هم در اســتان داریم که از انجام 
بعضی موارد که به حق و درست است، جا ماندیم.
کــرد در خصــوص  امیــدواری  حقیقــی اظهــار 
مشــکالت سیمای شــهری استان، جلســاتی برگزار 
شود و فرامین مهندس خرم نیز در این جلسات مد 
نظر قرار گیرد. وی اظهار داشت: در ارتباط با مسکن 
ملی هم بیان شد، که اقدامات خوبی صورت گرفته، 
و همچنیــن، اقدامات خوبی مبنــی بر اینکه زنجان 

مرکز لجستیکی شود، صورت گرفته است.
اســتاندار زنجان خاطرنشــان کــرد: درخصوص 

مســکن مهر نســبت به کل کشــور، از قول وزیر راه و 
شهرســازی عرض می کنــم »جایگاه برتر را کســب 
کردیــم« و از ۱۵ هزار ســهمی که گرفتیــم، ۱۱ هزار و 
۵۰۰ واحد عملیاتی شده و زمین ۳۵۰۰ واحد دیگر 

هم یکی دو هفته آینده فراهم خواهد شد.
وی افــزود: به خاطر همین مرکز لجســتیک، در 
ســال گذشــته، فرودگاه شــهر بــه گونه ای احــداث و 
بازســازی شــد که برای فرود هواپیماهــای باری هم 
قابل استفاده باشــد. اســتاندار زنجان تصریح کرد: 
دوخطه کردن راه آهن شــهر زنجان، که از ســال ۸۲ 
و همزمان با ســفر مقام معظم رهبری، بالتکلیف 
مانــده، بــا جدیت پیگیر هســتیم که انشــااهلل پایان 
اردیبهشــت ماه بــه اتمام خواهد رســید. در صورت 
اتمــام ایــن طــرح، بــار ریلــی از ٩ میلیون تــن به ۱٧ 
میلیون تــن خواهد رســید. به گفتــه وی، همچنین 
بــا اجرای این پروژه، مســافت تهــران به زنجان هم 

یکساعت و ۲۰ دقیقه کاهش خواهد یافت.
حقیقــی ابــراز داشــت: جاده هایــی را در دســت 
احداث داریم که یک نمونه، جاده سلطانیه_ قیدار 
_ همــدان اســت کــه با ایــن اقــدام هم، یکســاعت 
مسافت راه کاهش می یابد و ازطرفی کمک می کند 
به راه آهن که بســتر مرکز لجســتیک ایجاد شود. و از 
طرفی جاده زنجان_ طارم _ منجیل را هم در دست 

اقدام داریم،
 وی افــزود: علی رغــم مشــکالتی کــه در بحــث 
سیمای شهر زنجان داریم، با تالش مدیران استانی 
اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم که بهتر از 

قبل و جدی تر در مسیر توسعه استان گام برداریم.
 تجلیل جامعه مهندسی از جامعه پزشکان

مهنــدس احمــد خــرم رئیــس ســازمان نظــام 
مهندســی ساختمان کشــور به نمایندگی از جامعه 
مهندســان از دکتــر پرویز قزلباش، رئیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی زنجــان بــه نمایندگــی از تمامــی 

مدافعان سالمت، تجلیل کرد.
در مراســم ویژه ای که به منظور بزرگداشــت روز 
مهندســی باحضــور مهنــدس احمد خــرم رییس 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، مســئولین 
اســتانی و اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان زنجان برگزار شد، به 
پــاس جان فشــانی های مدافعــان حــوزه ســالمت 
اســتان، به نمایندگــی از جامعه پزشــکی کشــور، از 
دکتر پرویز قزلباش رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی استان زنجان با اهداء 
لوح تجلیل به عمل آمد. در این مراسم، ۳ دستگاه 

الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله و ۲ دستگاه مانیتورینگ 
عالئــم حیاتــی از ســوی ســازمان نظــام مهندســی 
ساختمان استان زنجان به دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی استان زنجان، به ارزش 

۱٥۰ میلیون تومان اهدا شد.
این مراســم در ســالن اجتماعات سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان زنجــان و بــا رعایــت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
 نشســت صمیمــی مهندس خــرم بــا اعضای 

هیئت مدیره سازمان
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس  باحضــور 
ساختمان کشور در زنجان، جلساتی با هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در 
دو نوبت صبح و عصر، با بررسی مشکالت سازمان 

و سایر موارد برگزار شد.
در پایان جلســه هیــات مدیره ســازمان به پاس 
زحمــات و تالش هــای بی دریغ مهنــدس خرم، در 
راســتای اعتالی جایگاه ســازمان نظام مهندســی و 

شان مهندسین با اهدای لوح تقدیر کردند.
 عیادت از پیشکسوت حرفه مهندسی زنجان

در همیــن حــال، مهنــدس احمد خــرم رییس 
ســازمان نظام مهندســی ساختمان کشــور در سفر 
یکروزه به زنجان، ضمن حضور در برنامه های ویژه 
ایــن روز، از مهنــدس علی غیورنمین، پیشکســوت 
اســتان زنجان عیادت و دلجویی کــرد. در این دیدار 
مهندس مجتبی زاده، مهندس بیات منش و دکتر 

جواهری، مهندس خرم را همراهی کردند.
 بازدید از عمارت معینی ها

ســفر یک روزه ریاست ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان به زنجان با برنامه های مختلفی همراه 
بــود کــه از جمله ایــن برنامه هــا، بازدیــد از عمارت 
معینی ها، و تجلیل از مهندس میرموســی انیران و 

مهندس حمیدرضا هشترودی بود.
 بازدید از پروژه های مجتمع رفاهی مهندسین و 

طرح اقدام ملی مسکن 
بــه مناســبت روز مهنــدس و همزمــان با ســفر 
رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور 
بــه زنجان، از پروژه های مجتمع رفاهی مهندســین 
واقــع در گاوازنــگ و پروژه ٧۳ هکتــاری طرح اقدام 
ملی مســکن بازدید به عمل آمــد. مهندس احمد 
خــرم، رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
کشــور با همراهی دکتر سلطانی معاون هماهنگی 
امــور عمرانــی اســتانداری، مهنــدس بیــات منش 
مدیــر کل اداره راه و شهرســازی و اعضــای هیــات 
مدیره و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان، 
واقــع  مهندســین  رفاهــی  مجتمــع  پروژه هــای  از 
اقــدام  طــرح  هکتــاری  پــروژه ٧۳  و  گاوازنــگ  در 
ملــی مســکن بازدیــد کــرد. پــروژه  مجتمــع رفاهی 
مهندســین واقع در گاوازنگ در زمینی به مساحت 
٥۰۰۰ مترمربــع بــا زیربنــاي حــدود ٩۰۰۰ مترمربع 
شــامل تاالرو رستوران و سوییتهاي اقامتي و باشگاه 
ورزشي چندمنظوره و چندطبقه پارکینگ و محلي 
بــراي اســتقرار ویترین صنایع دســتي گردشــگري و 

محصوالت مرتبط عمراني, در حال ساخت است.
پــروژه ٧۳ هکتــاری طــرح اقــدام ملی مســکن 
اســتان زنجــان نیز در شــرق اســتان در حــال انجام 

عملیات اجرایی است.

سازمان نظام مهندسی باید 
نماد مهندســی باشد و به 
لحاظ تولید فکر و ایده هم 
در این حوزه باید تحول 

اساسی صورت گیرد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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ارائه گواهی نامه ساختمان سبز و رتبه بندی ساختمان ها
مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی و ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان کشــور بــه منظــور ایجــاد و گســترش 
همکاری هــای اجرایــی و کاربــردی در زمینــه پایش مصرف 
انرژی و رتبه بندی انرژی در ساختمان، تفاهم نامه همکاری 

منعقد کردند.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان، مرکــز تحقیقات راه، 
مســکن و شهرســازی و ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
در راســتای عملیاتــی کردن اهــداف مصرح در مفــاد قانون 
نظام مهندســی و کنترل ســاختمان، آیین نامــه اجرائی جزء 
)۱( بند )الف( ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصــادي، اجتماعــی و فرهنــگ جمهــوري اســالمی ایران، 
ایجاد و گســترش همکاری های اجرائــی و کاربردي در زمینه 
پایــش مصــرف انــرژی و رتبه بنــدی انــرژی در ســاختمان و 
بــه منظــور ایجاد گســترش همکاری هــای آموزشــی، علمی 
و کاربــردی در ســطح کشــور، تفاهم نامــه همــکاری منعقد 

کردند.
مهنــدس احمد خــرم، رئیس ســازمان نظام مهندســی 
کشــور در جلســه امضای ایــن تفاهم نامه گفت: مســیری که 
دســتگاه های اجرایــی و دولــت برای رســیدن به توســعه در 
همــه زمینه ها و توســعه متوازن و پایــدار در حال طی کردن 

هستند، مسیر درستی نیست.
وی افزود: هیچ کشــوری به ســرانجام نرسیده است؛ مگر 
اینکه به تشــکل های بخــش خصوصی اهمیت داده باشــد. 
یعنی سیاستگزاری کرده، قانون را اصالح کرده، برنامه کالن 
داده، راهنمایــی و هدایــت کرده، حمایت کــرده و تنها کاری 
که انجام نداده اســت، اجرا بوده و آن را به بخش خصوصی 
واگذار کرده اســت. این یعنی مســیر درســت که در کشــور ما 

کامال برعکس است.
وی افزود: ما برای مبحث ۱٩ همانند مبحث ۲۲،  نیازمند 
یک کارگروه تخصصی و فردی کامال مســلط برای اداره امور 

آن هستیم.
مهندس خرم خاطرنشــان کرد: آمادگــی داریم تا با یک 
طرح مشارکتی همکاری های خوبی را با مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی داشته باشیم.
 گام هایی در مسیر توسعه ساخت و ساز سبز

مشــارکت و همــکاری در زمینه هــای اجرایــی و کاربــردی 
شــامل همــکاری در بخش مدیریت و پایــش مصرف انرژی 
در ســاختمان و توسعه ساختمان ســبز، انجام فعالیت های 
ارائــه  ســبز،  ســاز  و  ســاخت  توســعه  جهــت  در  مشــترک 
گواهی نامه ساختمان سبز و رتبه بندی ساختمان ها، اجرایی 
کــردن صحیح مبحــث ۱٩ مقررات ملی ســاختمان و پایش 
مصرف انرژی در ســاختمان با بهره گیری از ســامانه کنترلی 
موضــوع آیین نامــه اجرائــی جــزء )۱( بنــد )الــف( مــاده ۴۴ 
قانــون برنامه پنج  ســاله ششــم توســعه و با در نظــر گرفتن 
ظرفیــت و امکانات موجود و بهره بــرداری از توانمندی های 
علمی و تخصصی از طریق مســاعدت و تسهیل در برقراری 
ارتباط بــا نمایندگی ها و ســازمان های اســتانی و بخش های 
تخصصــی طرفیــن و ســایر دســتگاه هاي اجرائــی ازجملــه 
وزارتیــن نفــت )شــرکت ملــی گاز( و نیرو )شــرکت های برق 
منطقــه اي و توزیــع بــرق( و ســازمان بهینه ســازي مصــرف 
ســوخت همچنین همکاری در بخش هاي آموزشی، علمی، 
مطالعاتــی و ترویجی بــا رعایت حقوق، ضوابــط و مقررات 
مــورد عمــل طرفیــن تفاهمنامــه موضــوع ایــن تفاهم نامه 

مشترک همکاری است.
 مشارکت و همکاری در زمینه های آموزشی

بــر اســاس مفــاد ایــن تفاهم نامــه ۱۱ مــاده ای،  دو طرف 
در خصــوص مشــارکت و همکاری در زمینه های آموزشــی، 
علمــی، مطالعاتی و ترویجی از طریق مســاعدت و تســهیل 
در برقــراری ارتباط با نمایندگی ها و ســازمان های اســتانی و 
بخش هــای تخصصــی طرفین بــا رعایت حقــوق، ضوابط و 
مقررات مــورد عمل طرفین تفاهم نامــه از جمله  همکاری 
در ارائــه خدمات علمی، آموزشــی و پشــتیبانی برای اجرای 
مفــاد تفاهم نامــه با هدف گســترش حوزه فعالیت ســامانه 

در ســطح کشــور، انجــام مطالعــات و تشــکیل کمیته هــای 
اهــداف  زمینــه  در  مشــترک  کارگروه هــای  و  تخصصــی 
تفاهم نامــه، مشــارکت و همــکاری در مطالعــات، تدویــن و 
تنظیــم دســتورالعمل ها و نظام نامه های اجرائــی در زمینه 
ساخت وســاز سبز، رتبه بندی ســاختمان ها و پایش مصرف 
انــرژی در بخش هــای مرتبــط و یــا مشــترك و ارائــه آن بــه 
ســازمان نظــام مهندســی جهــت عملیاتــی نمــودن آنهــا، 
همــکاری و پیگیری در زمینه هــای مرتبط با صدور، تمدید و 

تأیید صالحیت ها، پروانه های اشتغال به کار، گواهی نامه ها 
و اســتانداردهای فنی در امور طراحــی، اجرا، نظارت، کنترل 
و بازرســی، تحقیق، آموزش، ممیزی انرژی و ســایر خدمات 
همایش هــای  برگــزاری  در  همــکاری  مرتبــط،  مهندســی 
موضــوع  بــا  مرتبــط  آموزشــی  کارگاه هــای  و  تخصصــی 
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی، ایجاد و تأمین تســهیالت، 
تجهیزات و بســترهاي مناســب برای راه اندازی و استفاده از 
امکانــات نرم افزاری مربوطه با به کارگیــری تجهیزات مورد 

لــزوم و نیروهــای متخصــص در راســتای تحقــق برنامه ها و 
فعالیت هاي مرتبط با امور بهینه ســازی انرژی و ســاختمان 
ســبز، همکاری، مشــارکت و توســعه فعالیت هــا در ترویج و 
انتشار نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های انجام شده 
و همــکاري در توســعه و تجهیــز نرم افزارهــای تخصصــی و 
سامانه های مدیریتی مورد نیاز براي تحقق اهداف برنامه ها 

همکاری  و تعامل خواهند کرد.
 شبیه سازی انرژی ساختمان براساس ۴ اقلیم

انــرژی  شبیه ســازی  در  همــکاری  رابطــه،  همیــن  در 
ملــی  مقــررات   ۱٩ مبحــث  اقلیــم   ۴ براســاس  ســاختمان 
ســاختمان، مطابق بــا الزامــات +EC و EC++،   همکاری در 
زمینــه عملیاتــی و اجرایی کــردن مباحث مرتبــط با مبحث 
۱٩ مقــررات ملــی ســاختمان، انجــام مطالعــات و تشــکیل 
کمیته هــای تخصصــی و کارگروه های مشــترك، مشــارکت و 
همــکاری در مطالعــات، تدویــن راهنما و دســتورالعمل در 
زمینه پایش ایمنی، سالمت، مقاوم سازی، بهسازی لرزه ای، 
بهینه ســازی مصرف انرژی و مواد، بهره وری، کنترل کیفیت 
و ارزیابــی کمــی وکیفــی در بخش هاي مرتبط و یا مشــترك، 
همکاری و تبادل تجربیات درخصوص تدوین نظام نامه ها، 
دســتورالعمل ها، آئین نامه هــا مورد نیاز طرفیــن، همکاري 
در برگــزاری همایش هــای تخصصــی و دوره های آموزشــی 
مربوط به صدور، تمدید و ارتقای پایه پروانه اشــتغال به کار 
مهندســان و همچنین به هنگام نگهداشتن و ارتقای دانش 
فنی مهندســان، ایجاد تســهیالت و بســترهای مناسب برای 
استفاده از امکانات، تجهیزات آموزشی و پژوهشی، خدمات 
تحقــق  راســتای  در  متخصــص  نیروهــای  و  آزمایشــگاهی 
برنامه هــا و فعالیت هــاي مرتبــط و یــا مشــترك،   همــکاری 
و  اطالعاتــی  بانک هــای  پایگاه هــا،  از  اســتفاده  و  ایجــاد  در 
کتابخانه هــای موجود و تبادل اطالعــات و یافته های علمی 
و پژوهشــی اعــم از ژئوتکنیــک، راه، ســاختمان، ابنیــه فنــی 
و تأسیســات در فعالیت هــای مرتبــط و یــا مشــترك از دیگر 
محورهــای همــکاری میــان طرفیــن بــر اســاس مفــاد ایــن 

تفاهم نامه خواهد بود.

مشارکت و همکاری در زمینه های اجرایی 
و کاربردی شــامل همــکاری در بخش 
مدیریت و پایش مصرف انرژی در ساختمان 
و توسعه ساختمان سبز، انجام فعالیت های 
مشترک در جهت توسعه ساخت و ساز سبز، 
ارائه گواهی نامه ساختمان سبز و رتبه بندی 
ساختمان ها از جمله مفاد تفاهم نامه نظام 
مهندسی ســازمان و مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی است

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره



تغییر نحوه محاسبه خدمات مهندسی براساس تورم پیشنهاد شد

بــه  کشــور  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
مناســبت ســوم اردیبهشــت مــاه، روز معماری پیــام تبریکی 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان، مهندس احمد خرم، 
رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور به مناسبت 
سوم اردیبهشت ماه، روز معماری پیام تبریکی به شرح ذیل 

صادر کرد:
»ســوم اردیبهشــت مــاه، روز معمــار بــر عمــوم معماران 
گرامی و ژرف اندیش کشور و نیز دانش پژوهان هنر معماری 

مبارک باد.
هــرگاه ســخن از معمــاری ایرانــی بــه میــان آمــده، نبــوغ 
شگفت آور پیشــینیان در درازنای تاریخ تمدن و فرهنگ این 
مــرز و بــوم تداعــی گردیده اســت. معمــاری، دریای مــّواج و 
خروشــانی را می ماند که طی قرون و اعصار متمادی بر بستر 
تاریخ و تمدن این بوم کهن جریان داشته و از دیرباز تاکنون، 
اســباب ســرافرازی ایرانیــان و بلنــد آوازگــی نخبــگان عرصه 

گاه این هنر واال و جهانشــمول را فراهم ســاخته اســت. آری، 
معماری ایرانی تبلور آشتی و تجلی گاه عشق و زیبایی و در بر 
گیرنده آسایش و آرامش بشر و درهم آمیختگی هنر، دانش، 

حکمت و عرفان بوده و است.
از منظر عرفان و حکمت، از کثرت به وحدت می رســد، از 
ُبعــد هنر، رســالتش بازآفرینــی جهان پیرامون اســت و چون 
چرخ هنر بر مدار عشق می گردد، آفرینش های هنر معماری 
در گذرگاه تاریخ متوقف نخواهد شــد. تا نســیم عشق می وزد 
و باران مهر فضای معماری را عطرآگین می ســازد، هیچیک 
از شاخســارهای درخت تناور هنر، بویژه هنر معماری در این 

سرزمین پژمرده نخواهد شد.
بن مایه طراحی و معماری کهن ایرانی، تجارب ارزشمند 
انســان ها در فرآیند تکامل تاریخ تمــدن، هنر و خردورزی در 
فراهم آوردن اسباب آسایش و استحکام بخشی بنا است و با 
ایــن نگرش و رویکرد نه تنها خالقیت های شــگرف معماران 
شــکوفا  جغرافیایــی  و  اقلیمــی  گوناگــون  موقعیت هــای  در 

می گــردد، بلکه عناصر زیبا شــناختی برگرفته از هنر و متالزم 
و متناظر با عقالنیت و حکمت در آن تبلور و تجلی می یابد.

جــان کالم ایــن که گویــی در معمــاری ســنتی، موزونیت، 
ظرافت و عمق شــعر فارســی برای خلق فضاهای دلنشــین، 
اصل همســازی و همگنی در عناصر ســبکی جهت طراحی و 
معماری مناســب و نیز خلق فضاهای مفهومی درهم تنیده 
و سرشــته شــده اســت تا همواره خــوش بدرخشــد و طلوعی 
خجســته و راســتین در پیوند با هنر و معماری جهانی داشته 
باشــد. شایسته اســت که معماران خالق امروز با الهام گیری 
ایــن مفاهیــم ژرف در صــدد خلــق فضاهــای معنــوی و  از 
متناسب با نیازها و مقتضیات روز برآیند. بی تردید با تبعیت 
از اصول و آموزه های معماری ایرانی و ویژگی فرهنگی حاکم 
بــر جامعــه مدنی ایــران عزیز کــه همــواره در مجامع علمی 
خــوش درخشــیده اســت، خواهیــم توانســت در صیانــت از 
اعتبار جهانی این هنر و اعتالی روز افزون آن ســربلند و پیروز 

باشیم.«

در فصــل پنجــم مــاده ۱٧ از مبحــث دوم 
مقررات ملی، قانونگذار شرایطی برای تعیین 
مهندســی  خدمــات  گــذاری  قیمــت  مبانــی 
مشــخص کرده اســت که تاکنون پابرجاســت. 
ایــن نحــوه محاســبه خدمــات مهندســی در 
شــرایط کنونــی پاســخگوی جامعــه مخاطب 
کارشناســی،  دالیــل  بــه  اســتناد  بــا  و  نیســت 

پیشنهاد مي شود اصالح شود.
ملــی  مقــررات  دوم  مبحــث   ۱٧ مــاده  در 
مهندســی  خدمــات  تعرفــه  ســاختمان، 
ســاختمان براساس جدول شماره ۱۰ ) جدول 
هزینــه ســاخت ( و جدول ۱۱)درصــد مجموع 
حق الزحمه ها ( مبحث دوم تعیین می شود.

در همیــن ماده قیمت خدمات مهندســی 
ســاختمان بــرای انجــام انــواع فعالیت هــا و 
بخــش  در  ســاختمانی  کار  مختلــف  مراحــل 
چهارگانــه  رشــته های  نظــارت  و  طراحــی 
 ) مهندســی  خدمــات  شــرح   ( بــه  اســتناد  را 
گروه هــای ســاختمانی در ســال ۱۳٧۸ عنوان 

کرده است. 
تاکنــون   ۱۳٧۸ ســال  از  واقفنــد  همــگان 
تغییــرات بســیاری در مباحــث مقــررات ملی 
و آییــن نامه هــا و بالطبــع در شــرح خدمــات 
مســئولیت  نوعــی،  بــه  و  داده  رخ  مهندســی 
مهندســین افزایــش یافتــه اســت کــه حداقل 
خواســته جامعه مهندســی، افزایــش اعداد و 
درصدهــای اعالمــی جدول شــماره ۱۱ درصد 
طراحی و نظارت اســت. متاسفانه تاکنون این 
اتفــاق صــورت نگرفتــه اســت، لذا از ریاســت 

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خواستار 
بازنگــری بــا قید فوریــت در دســتور کار کمیته 
تعرفــه و کمیتــه حقوقی شــورای مرکزی برای 
شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  ارائــه  و  اصــالح 

هستم.
در بند ۱٧-۱ مبحث ۲ مقررات ملی ، مبنای 
خدمــات مهندســی  الزحمــه  حــق  محاســبه 
هزینــه  از  درصــدی  صــورت  بــه  ســاختمان 
ســاخت و ساز تعیین شده اســت که بر مبنای 
ســاختمانی  کارهــای  تعدیــل  شــاخص های 
اعالم شــده از سوی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور در جدول شــماره ۱۰ مبحث دوم 

مقررات ملی درج می شود.

پرسش اینجاســت که آیا این شاخص های 
تعدیــل در جــدول با تــورم موجــود و افزایش 
خــود  واقــع  در  دارد؟  همخوانــی  هزینه هــا 
مهندســین نیــز قشــری از جامعــه هســتند که 
نیازمند تامین مسکن و سایر مایحتاج هستند 
و اکثــر آنها با ارائه خدمــات طراحی و نظارت 
امرار معاش می کنند. همچنین باید دریافتی 
آنهــا نیــز بــا رونــد افزایشــی هزینه هــا و تــورم 
همخوانی داشته باشد. حال برای روشن شدن 
موضــوع، به دو جدول ارائه شــده، توجه کنید. 
مقایســه دو جــدول زیر نشــان می دهد جدول 
هزینه ســاخت شــورای مرکزی بین ســال های 
۱۳٧٩تــا ۱۳٩٩ رشــدی معــادل ۲٧.٥٤ برابــر 

داشــته، حــال انکه متوســط قیمــت آپارتمان 
در طــول ســال های ٧٩ تــا ٩٩ دارای افزایــش 
٧٥.٩٧ برابری اســت و بدین معناست که در 
شــرایط برابر شــرح خدمــات و مقــررات ملی 
بایــد شــاهد افزایــش ۲.٧٦ برابــری در تعرفه 
باشــیم در حالی که طی این ۲۰ ســال ، درصد 
ارقام این جدول ثابت بوده است و با واقعیت 

کنونی همخوانی ندارد.
گــروه  در  ســاخت  هزینــه   ۱۳٩٩ ســال  در 
ریــال   ۲٥۰۰۰۰۰۰ حــدود   ) ج   ( ســاختمانی 
اعــالم شــده در حالــی کــه در واقعیــت هزینه 
ســاخت در شــرایط فعلی حداقــل حدود یک 
میلیون تومان بیشتر از این رقم است ) حدود 
٤۰ درصــد بیشــتر ( کــه این مورد هــم تناقض 
دارد.  در اجرای بند ۱٧ -۳ و پیشنهاد به هیات 
چهــار نفره )پنج نفره در اســتان تهــران ( باید 
شــرایطی فراهم شــود تا به منظــور جلوگیری 
از تضییــع حقــوق مهندســان، از زمان ارســال 
پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان به هیات 
چهارنفره حداکثر ظرف ۱٥ تا ۳۰ روز پیشنهاد 
در هیات مطرح و پاسخگویی شود. در غیر این 
صــورت، بایــد ترتیبی اتخاذ شــود تا پیشــنهاد 
ارائــه شــده به هیــات چهــار نفره بــا اختیارات 

هیات مدیره سازمان استانها اجرایی شود.
پیشــنهاد مــي شــود جــدول تفکیــک بیــن 
یــا در  رشــته ها در کل کشــور یکســان شــده و 
نهایــت با اختصاص درصدی برای افزایش یا 
کاهش تفکیــک بین رشــته ها در اختیار هیات 

مدیره استانها قرار گیرد.

پیام مهندس خرم به مناسبت روز معماری

درخواست هایی از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

900/000 ریال800/000 ریالجدول شماره 10 شورای مرکزی سال 1379

24/788/694 ریال22/034/395 ریالجدول شماره 10 شورای مرکزی سال 1399

افزایش درصدی جدول شماره 10 طی 
27/543 27/543 ریالسال های 1379 تا 1399

2/251/000 ریالقیمت یک واحد آپارتمان در سال 1379

171/000/000 ریالقیمت یک واحد آپارتمان در سال 1399

افزایش درصدی قیمت آپارتمان طی سال های 
75/966 1379 تا 1399

جــدول اول : افزایش درصد بین جدول شــماره ۱۰ برای حق الزحمه مهندســین بین ســال ۱37۹ تا ۱3۹۹ 
در گروه ســاختمانی ) ج ( – بر مبنای شــاخص های تعدیل کارهای ســاختمانی اعالمی از سوی مدیریت و 

برنامه ریزی کشور 
جدول دوم : افزایش قیمت مسکن از سال ۱37۹ تا ۱3۹۹ 

پیشــنهاد مــي شــود جدول 
تفکیــک بین رشــته ها در کل 
کشور یکســان شــده و یا در 
بــا اختصاص درصدی  نهایت 
برای افزایش یا کاهش تفکیک 
بین رشــته ها در اختیار هیات 

مدیره استانها قرار گیرد مهندس كامران جنتی پور
عضو شورای مركزی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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مهندس خــرم نامی آشــنا برای تمامی کســانی اســت که 
در عرصه سیاســت و امور اجرایی در کشــور دستی بر آتش 
دارنــد. خــرم کــه در دوره دولت محمــد خاتمــی وزیر راه 
و ترابــری بــود و پــس ازآن نیــز در ســمت های گوناگونــی 
فعالیــت کــرد، از دی مــاه ۱3۹8 ســکان هدایت ســارمان 
نظام مهندسی ســاختمان کل کشور را به دست گرفت. او 
همواره و در تمامی گفت و گوهایش عالوه بر اعالم وظایف 
و حقوق مهندســان در کشور به یک اصل ویژه تاکید داشته 
اســت. اینکه مهندســان و جامعه مهندسی کشــور باید به 
زودی به جایگاه و منزلتی که در گذشــته داشتند، بازگردند. 
او بــرای حصــول این مهم هــر فعالیت و تالشــی را انجام 
داده و همچنان پیگیر این موضوع اســت. تقریبا همزمان 
با حضور خرم در ســازمان نظام مهندسی به عنوان رییس 
این ســازمان در دی ماه ۱3۹8 ویروس کرونا سراسر جهان 
را فرا گرفت و بالتبع مانع انجام بســیاری از فعالیت ها در 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان نیز شد. با این وجود در 
طول یک ســال گذشته جلسات شــورای مرکزی به صورت 
منظم به ریاســت مهنــدس خــرم، رئیس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان - چه به صــورت حضــوری و چه به 
صورت مجازی- تشــکیل شــده و حتی ســفر های اســتانی 
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان هــم متوقف 
نشده؛ به طوری که هم اکنون این سفر ها به صورت دوره ای 

در حال انجام اســت. اما خوب گالیه هایــی وجود دارد. از 
جمله گالیه مهندس خرم از شــورای مرکزی است. رییس 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کل کشــور تصویب 
او  اســت.  گله منــد  برنامه هایــش  و  طــرح  کامــل  نشــدن 
می گوید:"باید در تاریخ عملکردی ســازمان ثبت شــود که 
با برنامه عملیاتی نه ســر زمان بلکه قبل از موعد ارائه شده 
همکاری نشــده اســت. در واقع، نه کامنتی گذاشته شد، نه 
پیشنهاد جدیدی دادند و نه این برنامه را تصویب کردند!" 
شرح کامل گزارش عملکرد یک ساله رئیس سازمان نظام 

مهندسی ساختمان را از زبان مهندس خرم می خوانید:
 

 بــه عنــوان فــردی کــه مدت هاســت در هیات مدیــره 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان حضور مستمر داشته و 
از چالش ها باخبرید، مهم ترین قدم برداشته شده در دوره 
هشــتم هیات مدیره سازمان نظام مهندســی ساختمان را 

چه چیزی می دانید؟
حتمــا می دانیــد کــه قانــون ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان کشور، در سال ٧۴ تصویب شد. البته از قبل از 
انقالب در قالب دیگری، کار نظام مهندســی شروع شده 
بــود. بنده در دوره هفتم و هشــتم هیات مدیره ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان اســتان و مدتی نیز در سمت 
ریاست ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

بــودم. همچنین در دوره هفتم شــورای مرکــزی، به طور 
کامل به عنوان عضو اصلی شــورا حضور داشــتم. در این 
مــدت تالش کــردم کاســتی های موجــود را کــه به عنوان 
 ،SWOT آســیب و چالش مطرح می شد، با روش علمی
شناسایی کرده و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها 
را بیابــم. بــا ایــن حســاب تالش کــردم پس از مشــخص 
شــدن چالش هــا، راهکار هــای حــل آن هــا را با مشــورت 
صاحب نظران و توجه به اظهارنظر های اعضای شــورای 
مرکــزی و هیات مدیره های نظام مهندســی اســتان ها به 
نگارش درآورم. اما به اعتقاد من مهمترین گام برداشته 
شــده در دوره هشتم، آسیب شناسی و تعیین چالش ها و 
راهکار های برون رفت از این چالش ها بوده است. سندی 
وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد در دوره هــای قبل ایــن کار 
انجام شــده اســت. از آنجایی که تحول، مستلزم حرکت 
در مســیر علمــی اســت، پس باید فــاز شــناخت را که فاز 
صفر اســت، مــورد مطالعه قــرار داد. ما در حــال حاضر 
در ســازمان نسبت به آسیب ها شناخت باالی ٩۵ درصد 
داریــم و عالوه بر این ، راهکار هایی هم برای برون رفت از 

این چالش ها در نظر گرفته ایم. 
 در صورت امکان درخصوص چالش ها و آســیب های 

شناسایی شده توضیحاتی بفرمایید.
۲٩ مورد آسیب و چالش شناسایی شده که عبارتند از: 

یک سال همراهی  نکردید ولی من تحمل کردم
برخی ناگفته ها را به عنوان »گله تاریخی« مطرح می کنم

گزارش عملکرد یکساله مهندس خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی؛
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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ویژه نامه عملکردیک ساله



۱. پاره وقت بودن حضور رئیس سازمان در گذشته.
و  مرکــزی  شــورای  اختیــارات  و  وظایــف  تداخــل   .۲
سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور به دلیل تفسیر 
نامناسب از قانون و آیین نامه و همچنین تفویض اختیار 
کردن رئیس ســازمان به هیات رئیســه به دلیل پاره وقت 

بودن رئیس.
۳. حاکمیــت مدیریــت وظیفــه گــرا و رفــع تکلیفی به 

جای مدیریت نتیجه گرا.
۴. دو قطبــی شــدن شــورا و عــدم اتفــاق نظــر و برهم 

خوردن انسجام در درون شورا.
مهندســی  نظــام  ســازمان  بودجــه  کــردن  وابســته   .۵
ساختمان کشور، شــورای مرکزی، هیات عمومی و شورای 
انتظامی کشور به استان ها و مخدوش شدن اقتدار سازمان 
و ناچیــز بــودن منابع نســبت بــه ماموریت های ســازمان: 
تاکنــون ۲۵۰ فعالیت احصاء شــده که نیازمنــد حداقل ۱۰ 

برابر بودجه سال ۱۴۰۰ است تا فعالیت ها شکل بگیرد.
۶. ضعــف ارتباطی بــا وزارت راه و شهرســازی، وزارت 
کشور، شهرداری ها و دهیاری ها و شورا های اسالمی شهر، 
ستاد مدیریت بحران، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
مجلس شورای اســالمی با محوریت کمیسیون عمران و 

دولت با محوریت کمیسیون زیربنایی دولت و ...
٧. عدم دفاع از جامعه مهندســی و تخریب از درون و 

از دست دادن جایگاه اجتماعی.
۸. نداشــتن ســاختار و سیســتم IT بیــس الکترونیکی 

کردن امور و طراحی فرآیند های انجام کار.
٩. ضعف در قانون وآئین نامه ها.

۱۰. تغافــل در زمینــه نظــارت ارکان )نظــارت عالیــه، 
نظارت دائم، نظارت اتفاقی و ...(.

۱۱. عــدم وجــود سلســه مراتــب ســازمان و همچنیــن 
سلســله مراتــب اداری  و اجرایــی و فریــاد اســتقالل ســر 
دادن همــه ارکان علی رغم صراحــت آئین نامه اجرایی 
در ماده ۱۱۶ )بند الف، پ و ت( مبتنی بر نظارت سازمان 

کشور بر ارکان سازمان.
۱۲. ضعف و مغایرت دســتورالعمل ها، بخشنامه ها و 

نظام نامه ها با قانون و آئین نامه اجرایی.
۱۳. دخالــت بیش از حد دولت و وزارتخانه در تمامی 
امــور مربــوط بــه ســازمان بــه ویــژه در امــور تصدی گری 
و همچنیــن برون ســپاری دولتــی از امــور حاکمیتــی کــه 

بخش های خصوصی می تواند انجام دهد.
۱۴. برخورد نامناسب و غیر منصفانه شوراى انتظامی 
و شــورا های هــم عرض بــا برخی اعضــا به ویــژه اعضاى 
هیــات مدیــره اســتان ها و شــوراى مرکــزى کــه موجــب 
ســوء اســتفاده و تقویت افراد فاسد شده اســت. در واقع، 
منظورم آسیب عدم نظارت بر شورا های انتظامی است.
۱۵. عــدم اصالح مــداوم و به روزرســانی سیاســت ها، 

ساختار سیستم، فرآیند ها و نیروى انسانی.
۱۶. بی تفاوتی نســبت به تخلفات و فساد در سیستم و 

عدم برخورد با مفاسد سازمان یافته و موردی.
۱٧. روشــن نشــدن موارد ســکوت و ابهام در آئین نامه 
اجرایی- حذف خزانه دار در ســازمان و شــورای مرکزی و 

تایید امضای مجاز صرفاً رئیس سازمان.
۱۸. نداشــتن ســامانه اطالع رسانی درســت و ارتباط با 

جامعه مهندسی و بدنه اجتماعی.
۱٩. نداشتن برنامه بازرسی تخصصی.

۲۰. نداشــتن برنامه برای برآوردن نیاز های معیشــتی 
)مسکن، بهداشت و درمان، بیمه تامین اجتماعی، بیمه 
تکمیلی، ایجاد باشــگاه مهندسین در سازمان استان ها و 

بسترســازی تامیــن ابــزار اشــتغال اعضا و ســایر خدمات 
رفاهی(، امنیت شغلی، نیاز به محبت و احترام و منزلت 

اجتماعی در ایجاد شرایط خود شکوفایی اعضا.
۲۱. عــدم وجود برنامــه کالن و عملیاتی )تعیین طرح 

پروژه(.
     ۲۲. عــدم توجــه بــه وحــدت رویــه در فعالیت هــای 

سازمان های استان ها.
۲۳. بی توجهــی بــه ارتقــای نســل های ساخت وســاز و 

درجا زدن در نسل سوم که نسل پیشاصنعتی است.
و  ترافیــک  شهرســازی،  رشــته  ســه  بالتکلیفــی   .۲۴

نقشه برداری.
۲۵. ورود پول های کالن ناشی از سود سپرده حق الزحمه ها 

و نداشتن محمل قانونی برای هزینه کرد آن.
۲۶. تغافــل و بــی توجهــی بــه امــر آمــوزش بــه ویــژه 
آمــوزش ورود بــه حرفــه و آموزش هــای ارتقــای پایــه و 

آموزش های مهارتی الزم برای ورود به بازار کار.
۲٧. تغافل و بی توجهی نسبت به ایجاد استارت آپ ها، 
مراکز نوآوری، شــرکت های دانش بنیان، تاســیس کانون 
و صنــدوق فــن آوری و نــوآوری در صنعــت ســاختمان. 
اینکه ظرف حداقل ۶ ســال فقط امضای تفاهم نامه بین 
معاونت علم و فناوری و سازمان نظام مهندسی صورت 

گرفته است. 

۲۸. تغافــل و بی توجهــی به راه اندازی بنیــاد مفاخر و 
مشــاهیر صنعت ســاختمان در تاریخ ساخت وساز ایران 
و ایجاد موزه صنعت ســاختمان و اســتفاده از مهندسان 

خبره و مرجع در امر بازرسی تخصصی.
۲٩. گواهینامه های بین المللی طی دوره های آموزشی 
مــورد نیــاز بــرای انجــام ماموریت های خارجــی و صدور 

خدمات فنی و مهندسی.
 آیا پس از برشــمردن آســیب ها و چالش ها، توانستید 

وارد برنامه عملیاتی بشوید؟
 بله. خوشــبختانه بــا تعیین ۱۲ طــرح و ۸۰ پروژه وارد 
راهکار ها در قالب برنامه عملیاتی شــدیم. در واقع روند 
کار بــه ایــن صورت بــود که آســیب ها و همچنیــن برنامه 
عملیاتــی را قبــل از ســال ٩٩ برای اعضای شــورا و هیات 
مدیره استان ها فرستادم و درخواست کردم که اگر انتقاد 
و پیشــنهادی دارنــد، مکتوب اعالم کنند. هفت پیشــنهاد 
ارائــه شــد و بقیــه هــم برنامــه عملیاتــی را قابــل قبول و 
بعضاً مناســب ارزیابی کردند. برهمین اساس، برنامه را 
به همراه بودجه سال ٩٩ قبل از پایان سال ٩۸ در کمتر از 

یک ماه به شورا پیشنهاد کردم.

 چه نتیجه ای حاصل شد؟
ببینید وظیفه رئیس سازمان پیشنهاد برنامه و بودجه 
ســازمان اســت که این کار، انجام شــده اســت. حال پس 
ازگذشــت یک ســال و اندی، بودجه ســال ٩٩ که بررســی 
آن بیــش از ۱٩ جلســه به طــول انجامیــده، هنــوز بــه طور 
کامــل تصویب نشــده و برنامه هم معطل مانده اســت. 
البتــه اعضــای هیــات رئیســه کــه باید شــورا و کمیســیون 
و کارگروه هایــش را فعــال می کردنــد، فریــب کســانی را 
خوردنــد کــه اعتقــادی بــه برنامــه نداشــته و ندارند. من 
اصال نمی توانم هضم کنم که چرا اینگونه برخورد شــده 
و دارد می شــود؟ چرا در هفــت دوره قبل که برنامه نبود، 
بودجــه یــک یــا دو ســاعته و یــا در ســاعت اول از جلســه 
نهایــی و تصویــب می شــد. چــه اتفاقــی در دوره هشــتم 
افتاده که شــورای مرکزی مانع تراشــی و عــدم تصویب را 
پیشه کرده است؟! در حالی که با وجود تالش های انجام 
شــده در هفــت دوره گذشــته، ســازمان نتوانســته برنامه 
عملیاتــی خود را تهیه و تدوین کرده و به شــورای مرکزی 
پیشــنهاد دهد و براســاس برنامه مصــوب حرکت کند. با 
ایــن حســاب پیشــنهاد  و  تصویب ایــن برنامه، فی نفســه 
یک تحول بزرگ است. در تاریخ بررسی بودجه در کشور 
ما بی ســابقه اســت که بودجه ۲۰ تــا ۳۰ میلیاردی، در ۱٩ 
جلســه بررســی شــود. با این حال، از برنامه ارائه شده ۱۲ 
پروژه تصویب شــده، ولی بودجه اش بالتکلیف گذاشــته 
شــده، ضمــن اینکــه ۶۸ پــروژه نیــز بالتکلیف رها شــده 

است!
 گلــه شــما به طــور خــاص از اعضــای شــورای مرکزی 

چیست؟
ببینیــد در ســال ٩۸ در دو زمان جداگانه و در ســال ٩٩ 
حــدودا ۱٩ جلســه صــرف بررســی بودجــه ۲۸ میلیاردی 
ســازمان شد که حتی یک ساعت وقت هم نمی خواست. 
همچنین مفــاد بودجه کاماًل در دســترس بوده و اعضای 
شــورای مرکــزی می توانســتند اطالعــات ریــز و پیوســت 
بودجه را پشــت مانیتور رویت کرده و یادداشــت بردارند. 
در ایــن میــان، یــک عالمــت ســئوال بــزرگ دربــاره ایــن 
عملکرد شورای مرکزی وجود دارد. اینکه چرا اعضای این 
شورا، برنامه عملیاتی بنده را برای اداره سازمان بررسی و 
تصویــب نکردند؟ در حالی که من ۱۲ طرح از ۸۰ پروژه را 
اولویــت اول قرار دادم؛ اما آن هــا فقط همان اولویت اول 
را تصویــب کردنــد. در واقع، باید تمــام برنامه را تصویب 
می کردند، اما به جای این کار، اولویت ها را گلوبال کرده و 

هرکدام را منوط به یک مصوبه خاص کردند.
یعنی اولویت هــا را گلوبــال کردنــد و گفتنــد هــر کــدام 
از ایــن ۱۲ پــروژه که بودجه بــه آن اختصاص داده شــود، 
بایــد به شــورا بیایــد. این به معنای ســنگ اندازی اســت. 
در صورتــی که اجرای پروژه در قالــب برنامه ها، به عهده 
مســئول اجرا اســت. در زمینه بودجه هم ســر فصل های 
بودجه توســط مرجع تصویب بودجه تصویب می شــود. 
ولی مصادیق هزینه به عهده مرجع هزینه اســت، چراکه 
پیشنهاد و تعیینش با دستگاه اجرایی است. با این حال، 
بودجــه را در حد قبل و نه بیشــتر، پیشــنهاد داده بودیم. 
معتقدم این پروژه ها که بســیار ضروری هســتند، باید در 
دوره هــای قبلــی اجرا می شــدند، ولی به هــر دلیلی اجرا 

نشدند، اما االن امکان اجرای این پروژه ها وجود دارد.
شــورای مرکــزی حتــی از ســازمان های اســتان ها بایــد 
می خواســت کــه به صــورت کمــک و یــا قــرض مبلغی را 
اختصــاص بدهنــد و در ســال های بعــد پــس بگیرند. به 
جــای این اقدام که می توانســت موثر واقع شــود و قطعا 

بایــد ایــن موضــوع در تاریخ 
عملکردی ســازمان ثبت شود که 
همکاری با برنامه عملیاتی نه ســر 
زمان بلکه قبــل از موعد که ارائه 
شده، نشده اســت و این را من به 
عنــوان یک گلــه تاریخی مطرح 

می کنم

هدف ما بردن جایگاه مهندســی 
کشور به نقطه ای است که مهندسان 
مورد احترام جامعه قرار بگیرند و 
و جایگاه حرفه ای  اجتماعی  شان 

آنان ارتقا یابد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0

2۱

چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

ویژه نامه عملکردیک ساله



استان ها هم همکاری می کردند، اعضای شورا به گونه ای 
برخورد کردند که دســت و پای رئیس ســازمان را بستند. 
باید این اتفاق در تاریخ عملکردی سازمان ثبت شود که 
با برنامه عملیاتی ارائه شده نه تنها در موعد مقرر، بلکه 
قبل از موعد همکاری نشــده اســت! در واقع، نه پیشنهاد 
جدیــدی دادند و نه این برنامــه را تصویب کردند! این را 
مــن به عنوان یــک گله تاریخــی مطرح می کنم. از شــورا 
می خواهم کــه این برنامه عملیاتی )که از ۱۲ به ۱۵ طرح 
و از ۸۰ به ۱۱۰ پروژه افزایش پیدا کرده است(، را تصویب 

کنند.
 آیــا بایــد درخصــوص تامیــن منابــع بــرای پروژه هــا 

اولویت بندی خاصی در نظر گرفته شود؟
اینکــه کدام طرح و پروژه زودتــر و کدام یک دیرتر آغاز 
شوند، به تامین منابع بستگی دارد. باید رئیس و اعضای 

شــورا تالش کنند منابع به هر طریق ممکن تامین شــود. 
این موضوع را نباید منفی تلقی کرد. اگر کسی این تامین 
منابع را منفی تلقی کند، مشخص است که از اجرا، طرح 
و پــروژه و برنامه های توســعه بی اطالع اســت یا مســائل 

دیگری را دنبال می کند.
از  فهرســتی  دارد  امــکان  آیــا  مهنــدس  جنــاب   

برنامه هایتان را در اینجا ارائه بفرمایید؟
بلــه. برای بررســی دقیــق تــر، عناویــن برنامه هایم را 

فهرست وار اعالم می کنم.
۱. راه اندازی سامانه یکپارچه مهندسان

۲. راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان
)در  ســاختمان  ملــی  مقــررات  مباحــث  تدویــن   .۳
خصــوص مباحــث ۲۳، ۲۴، ۲۵(  ترافیک، شهرســازی و 

نقشه برداری
٤. شبکه مراکز مشترک نوآوری صنعت ساختمان

٥. پیگیــری اجرای طرح جامع بیمــه تضمین کیفیت 
ساختمان

٦. راه اندازی پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان
٧. تاسیس پژوهشگاه صنعت ساختمان

۸. پیگیری اصالح قانون نظام مهندســی ســاختمان؛ 
آیین نامه ها، نظام نامه ها و ...

٩. اجــرای طرح های رفاهــی در جهت ارتقای حمایت 

از اعضا
۱۰. مشارکت در پیاده سازی قانون مدیریت بحران

۱۱. چگونگی احداث و تبدیل وضعیت زمین مشارکتی 
شهرک غرب

۱۲. آموزش های مهارتی و حرفه ای
۱۳. عملیاتی کردن ســند جامع و ملی شناسنامه فنی 

و ملکی ساختمان
۱٤. توسعه روابط بین الملل

تبدیــل وضعیــت ســاختمان  بررســی چگونگــی   .۱٥
شورای مرکزی و نوسازی آن

مهندســان  مشــاهیر  و  مفاخــر  بنیــاد  راه انــدازی   .۱٦
ساختمان ایران

ایــن مــوارد مهمتریــن کارهایی بــود که انجام شــده و 
موجب تحول در ســازمان شــده و خواهد شد. اینکه شما 

می بینید در مقابل حرکت جدید سازمان مخالفت هایی 
وجــود دارد، نشــانه آن اســت که ما به ســوی تحول پیش 
می رویــم. در واقع تحول، مســتلزم مقاومــت و مخالفت 

است.
 با این وصف به نظر می رسد وظایف شورای مرکزی در 
این دوره دچار تغییراتی شده است. شاید این مقاومت ها 
و عدم همکاری هــا به بروز تغییراتی که شــما ایجاد کردید، 

بازمی گردد.
بلــه. در این دوره، تهیــه و تدوین برنامه و بودجه که از 
جایگاه خود دور شــده بود، به جایگاه و صالحیت قانونی 
خــود بازگشــت. همان طــور کــه می دانیــد تهیــه و تدوین 
در صالحیت ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشور 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، صالحیــت تصویــب قوانین با 
شورای مرکزی و اجرای آن ها در صالحیت سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور است. در دوره های قبل تهیه و 
تدوین، بررسی، تصویب، اجرا و همچنین نظارت بر اجرا 
در شــورای مرکزی استمرار پیدا کرده بود که مغایر قانون 
و آئین نامه اجرایی اســت. بر همین اســاس، در این دوره 
امــور تهیه و تدویــن برنامه و بودجه، بررســی و تصویب، 

اجرا و نظارت بر اجرا به جایگاه اصلی خود بازگشت.
 چه چیزی شما را بر آن داشــت که چنین تغییراتی در 

ساختار قبلی ایجاد کنید؟

من در جلسه هم اندیشی شورای مرکزی، بخش هایی 
از نظرات پروفســور لســتر تارو نظریه پرداز بزرگ قرن ۲۰ 
و ۲۱، را عنوان کردم. لســتر تارو که مشاور عالی اقتصادی 
کلینتــون هم بود، در دوران شــکوفایی اقتصاد آمریکا ۱۳ 
قاعــده را مطرح کرد. او می گوید: "شــرکت ها و بنگاه های 
موفــق بایــد وضع موجــود خــود را برهم بزنند تــا نجات 
یابند. نظم های کهنه را باید زمانی که هنوز ســرپا هستند. 
لتــرو در توضیحاتــش اضافــه می کند:"صاحبان ســاختار 
کهنــه و منافــع مســتقر قدرتمنــد بایــد درهم بشــکنند تا 
الگو هــای نو ســر بــرآورد، اما صاحبــان منافع مســتقر در 
نظــام کهنــه مقاومت می کننــد. آن ها به میــل خود و بی 
ســرو صــدا میــدان را تــرک نمی کننــد." او اشــاره دارد که 
کشــوری که زیر سلطه ترسو ها باشــد، ثروتمند نمی شود. 
کشــوری ثروتمند می شود که راه را بر شکوفایی کاشفان و 

نواندیشان خود بگشــاید. این نوع کارآفرینان خطرجوی 
ســازمان، اهــل عمل هســتند و معموال متفکــر و مخترع 
نیستند. ویژگی های الزم برای خلق و تولید دانش جدید 
بــا ویژگی های الزم برای به کارگرفتن این نوع دانش ها به 
کلی متفاوت است. اگر ســازمان و ساختار جامعه طوری 
باشــد کــه نتواند منافع مســتقر را کنــار بزنــد، کارآفرینان 
خطرجــوی و پرجنب وجــوش پیدا نخواهد شــد. این نوع 
مدیران منافع مســتقر، بــه خرس های فرورفته در خواب 
زمستانی می مانند که شاید باشند، اما کسی نمی داند که 
هستند، مثل خرس خواب رفته. تااینکه برف ها آب شود 
و فصل بهار فرا رسد." او اینگونه ادامه می دهد: "سازمان 
اجتماعی باید بر پایه ای بنا شــود که دســت کارآفرینان را 
بــاز بگذارد که نظام کهنه را از میان بردارند. اما صاحبان 
منافع مســتقر، برچیدن بســاط کهنه را مقدمه آشــفتگی 
می داننــد. جامعــه آمادگــی ندارد بــا گذشــته وداع کند؛ 
بنابرایــن نمی گــذارد کــه کارآفرینــان بــه میــدان آینــد و 

گذشته را منهدم سازند." 
ایــن اقتصــاددان همچنیــن معتقــد اســت: "جامعــه 
موفق، خطر انهدام کهنه و بنای نظمی نو را به جای آن، 
می پذیــرد. نظم نو با جامعه ســازگار نیســت، امــا او نو را 
می پذیرد و خود را با آن ســازگار می ســازد. جامعه ای که 
نخواهد، تغییــر کند، کارآفرینانی توانا پیــدا نخواهد کرد. 

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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ویژه نامه عملکردیک ساله



ایــن تغییر به قلمرو اقتصاد محدود نمی شــود. امروز در 
سراسر جهان این نگرانی وجود دارد که اینترنت فرهنگ 
محلــی و الگو های ســنتی رفتــار را تغییر دهــد. تضمینی 
نیســت کــه چیز بهتری ســر بــرآورد و آنچه خواهــد آمد، 
متفاوت خواهد بود، اما کســانی که با قالب های کهنه خو 
گرفته اند، بعید اســت که الگو های نو را بهتر بدانند. حتی 
اگر نســل هایی که با الگو های جدید اخت شــده اند، آن را 

گامی به پیش بدانند."
 در اینجا بد نیســت به برخی آســیب ها و چالش های 
مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان در گذشته اشاره ای 

داشته باشید.
یکی از آســیب هایی که در مشــورت بــا صاحب نظران 
به آن رســیدم، تداخــل ارکان نظام مهندســی با یکدیگر 
بــود. در٧ دوره قبلــی، یــک دوره هــم ســراغ نداریــم کــه 

گــزارش رکن بــه رکن توســط رئیس ســازمان داده شــده 
مهندســی  نظــام  ســازمان  ارکان  اینکــه  ضمــن  باشــد. 
ســاختمان در اســتان ها بدون نظــارت و ارزیابی عملکرد 
فعالیــت می کردنــد. در واقع، در هر دوره رئیس شــورا از 
نظــارت و ارزشــیابی عملکرد اســتان ها چیزی در دســت 
نداشــت که گزارشــش را به شــورا، هیات عمومی، وزارت 
راه و شهرســازی و اعضــای هیــات مدیره  هــا و ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان کل کشــور اعالم کند. در واقع 
هیچ کسی نمی دانست چه اقداماتی دارد انجام می شود 
و چــه عملکــردی وجــود دارد. اصــال رئیــس ســازمان به 
خــودش اجازه نمــی داد که بر ارکان دیگر نظارت داشــته 
باشــد و اگر گزارش عملکرد از اســتان ها خواسته می شد، 
اســتان ها به خودشــان اجازه می دادند که جواب ندهند. 
حــال بــا نگاهی بــه وظایف و اختیــارات رئیس ســازمان، 
روشن می شود که تنها مرجع نظارت بر عملکرد سازمان 

و ارکان آن، رئیس سازمان است.
 آیــا در خصوص وظایــف و اختیارات رئیس ســازمان 

هم تغییراتی ایجاد شده است؟
بلــه. بایــد دیــد وظایــف و اختیــارات رئیــس ســازمان 
چگونــه تعریــف می شــود؟ دو نــوع نظارت بــرای رئیس 
ســازمان دیــده شــده کــه در دوره مــن خوشــبختانه قرار 
شــده یکی از اعضای شورا با اســتفاده از متخصصان رده 

بــاالی حقوقی کشــور، درباره طراحی ســاختار و مدیریت 
مشــورت کــرده و نظر ایــن صاحب نظــران را جمع بندی 
کنند و نتیجه نهایی در شــورا مطرح شــود. بند پ نظارت 
بــر عملکــرد ســازمان بــه چــه معناســت؟ طبق مــاده ۵ 
ارکان ســازمان شامل هر یک از ســازمان استان ها، هیات 
عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان 
و شــورای انتظامــی نظــام مهندســی؛ باید مــورد نظارت 
قرار بگیرند. منظور از کلمه "برای تصویب" چیســت؟ به 
چه منظــوری در بند های دیگر اختیارات و وظایف شــورا 
آورده شــده اســت؟ هرجا منظور تصویب باشد، ذکر واژه 
جهــت تصویب آمده اســت. مثال در مــورد انتخاب مدیر 
صنــدوق، آمــده اســت: "پیشــنهاد انتخــاب مدیرعامــل 
برای اداره صندوق مشــترک نظام مهندسی استان ها به 
شــورای مرکزی، جهــت تصویب؛" ببینیــد هرجا تصویب 

الزم دارد، گفته است: جهت تصویب.
همچنین بند ت شــامل نظارت بر عملکرد، اختیارات 
و وظایف رئیس سازمان است. در این بند آمده: "نظارت 
بر عملکرد نظام مهندسی استان ها با هماهنگی شورای 
مرکزی". این هماهنگی یعنی چه؟ یعنی به آن ها اطالع 
بدهیــد. در اینجــا بحث اجــازه گرفتن و تصویب نیســت. 
موضــوع ارائه پیشــنهاد هم با هماهنگی شــورای مرکزی 
مطرح نیست. همکاری یعنی من برنامه بنویسم و آن ها 
با مــن همکاری کنند. هماهنگی یعنــی گزارش عملکرد 
به شــورا ارائه شــود. برهمین اســاس، هیچگونه دخالتی 
در امــور ســازمان دیــده نشــده اســت. امــا من بــه عنوان 
رییس ســازمان نظام مهندســی، به منظور حسن جریان 
امــور ســازمان و حفظ حقــوق، حیثیت، منافع، شــئونات 
حرفــه ای در صــورت تمــرد و عــدم ارائه صــورت اموال، 

می توانم موضوع را به شورای انتظامی ارجاع دهم.
بــا ایــن حســاب، انجــام هماهنگــی بــه منظور حســن 
جریــان امــور ســازمان و ارائــه پیشــنهادات و توصیه های 
الزم بــه نظــام مهندســی اســتان ها و ارائه گــزارش آن به 
شــورای مرکزی، جهت ارائــه نظرات و پیشــنهادات جزو 
امور واجب اســت. بــه عبارت دیگر، رئیس گــزارش را به 
شورا می داد که به چه نتایجی رسیدیم و چه پیشنهادات 
نظــرات،  انتقــال  همچنیــن  داشــتیم.  توصیه هایــی  و 

و  شهرســازی  و  راه  وزارت  توصیه هــای  و  پیشــنهادات 
اعضای شــورای مرکزی و ســایر اعضای نظام مهندســی 
اســتان ها و نظــارت بر رعایت آن ها به شــورای مرکزی بر 
عهــده رییس اســت که باید انجام شــود. بنــد ز ماده ۱۱۶ 
هم که در خصوص انجام سایر وظایفی است که از طرف 
هیات عمومی و شــورای مرکزی به رئیس سازمان محول 
می شــود، بســیار مهم اســت. تا اینجای آن روشــن است. 
امــا ایــن بخــش آن روشــن نیســت: »و همچنیــن انجام 
وظایفی که به منظور اداره ســازمان ضروری اســت«. چه 
کســی تشــخیص می دهد، ایــن موضوع ضروری اســت؟ 
من تشــخیص دادم که وجود کمیته در ســازمان ضروری 
اســت. ایــن موضوع آیا به شــورا ربطــی دارد؟ خیــر. این 
وظیفه رئیس سازمان است. می گویند چرا فرد X را برای 
مبحث۲۲ انتخاب کردید؟ من ضروری می دانستم ستاد 

مبحــث ۲۲ را راه بینــدازم. این مبحــث را فعالش کنم و 
فــرد x را حکــم بزنــم. ضروری می دانســتم و تشــکیالت 
هــم نگفته اســت کــه این امر تصویب شــورا را نیــاز دارد. 
امضــای کلیه مکاتبــات عادی و جاری ســازمان، امضای 
احــکام مدیرعامل صندوق مشــترک و کارکنان ســازمان 
- احــکام حقوقی و دســتمزد، احکام اســتخدامی، حکم 
مرخصــی، حکــم مدیریتی و یا مواردی کــه به او تفویض 
اختیار می شود، در اختیار رییس سازمان است. ماده ۱۱۴ 
را بخوانیــد. در کجــای ایــن ماده آمده که شــورا باید همه 
مــوارد را تصویــب کنــد؟! در مجموع باید گفت، شــورای 
مرکــزی طبق قانون و آئین نامه اجرایی، نه وظیفه دارد و 
نه اختیار دخالت در اجرا را دارد. این شورا اختیار نظارت 
بر ســازمان نظام مهندســی کشــور را نیز ندارد. این شورا 
فقــط در یک مــورد حق نظــارت دارد که آن هــم نظارت 
بــر ســازمان های استان هاســت. البتــه وظیفــه و اختیــار 
اصلــی نظــارت، بر عهــده وزارت راه و شهرســازی اســت 
و شــورا تنها وظیفــه همــکاری دارد. بــا گفت وگو هایی که 
با اعضای محترم شــورای مرکزی داشــتیم، مقرر شــد از 
وجود اعضای شــورای کمیته اجرایی نظارت بر عملکرد 
ســازمان های اســتان  و همچنین در هیأت های نظارت بر 

عملکرد که به استان ها اعزام می شدند، استفاده شود.
تشــکیل کمیتــه نظارت طبــق بند ث مــاده ۱۱۴ خالف 

 پیگیری مجدانه یکســال اخیر به منظور درج سه رشته شهرسازی- 
ترافیک- نقشــه برداری پس از ده سال به نتیجه رســیده و در تاریخ ۱۹ 

اسفندماه مبحث شهرسازی نهایی شد.

مباحــث ترافیــک و نقشــه برداری هم جــزو رشــته های اصلی و   
مباحث مقررات ملی ســاختمان قرار خواهد گرفت. این موضوع 
جزو آرزوهای ده ســال گذشــته شهرســازان، متخصصــان ترافیک 
و نقشــه برداری بــود و از وزارت راه و شهرســازی، شــورای تدویــن و 
گروه های تخصصی ســه گانه که در این مســیر به ما یاری رســاندند، 

تقدیر و تشکر می کنم.

پــس از ده ســال عدم پیگیــری موثر برای اخذ ســند ســاختمان 
خریــداری شــده از شــرکت مــادر تخصصی شــهرهای جدیــد، با 
برنامه ریزی، مذاکره و پیگیری، ســند ســاختمان کــه ارزش روز آن 
متجاوز از 2۰۰ میلیارد تومان است و فقدان سند فروش و تبدیل به 
احسن کردن و نوسازی ساختمان را منتفی کرده بود، در اسفندماه 

۹۹ اخذ شد.

بــا وزارت راه و شهرســازی از ده ســال قبــل مذاکراتــی در خصوص   
مشــارکت ســاخت و ســاز بر روی زمین 24 هزار متر مربعی شــهرک 
غرب در حال انجام بود، ولی به نتیجه نرسیده بود. این پروژه تا مرحله 
بهره برداری حداقل 3 هزار میلیارد تومان ســود برای ســازمان نظام 
مهندســی خواهد داشــت. صورت جلســه و تفاهم نامه امضا شده و 

زمین تحویل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شده است.

 فعال کردن کمیته اصالح قانون و آیین نامه و تطبیق نظام نامه ها، 
دستورالعمل ها و شــیوه نامه ها با قانون و آیین نامه اجرایی- و نهایی 

شدن اصالح آیین نامه و 8 نظام نامه. 

تعیین تکلیف موضوع بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان  

 تعیین تکلیف موضوع مالیات سازمان

 تعیین تکلیف موضوع مالیات اعضا

 اجراى طرح طبقه بندى مشاغل و تاثیر آن بر دریافتی پرسنل

راه اندازى ستاد اجرایی مبحث 22 برای نخستین بار

 امضاى تفاهم نامه همکارى با طرح اقدام ملی تامین مسکن

اقدام در جهت ایجاد خانه مهندس

حل مشکل تعرفه حق الزحمه ناظرین

حل مشکل تعارض منافع

راه اندازى بنیاد مفاخر و مشاهیر صنعت ساختمان

 احداث موزه صنعت ساختمان

 ارســال استفســاریه براى وزارت خانه در مورد خزانه دارى شــوراى 
مرکزى و آیین دادرسی

 راه اندازی پایگاه خبری ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
کشور

اقدامات ماندگار سازمان نظام مهندسی ساختمان در یکسال گذشته 

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

ویژه نامه عملکردیک ساله



و  راه  وزارت  زیــرا  اســت.  قانــون  و  اجرایــی  آئین نامــه 
شهرســازی بایــد برنامه نظارت بــر عملکرد اســتان ها را 
تهیه کند. برهمین اســاس، شــورای مرکــزی طبق بند ث 
مــاد ۱۱۴ موظــف بــه همکاری بــا وزارت راه و شهرســازی 
است؛ اگرچه امر نظارت بر سازمان نظام مهندسی کشور 
و همچنیــن نظارت بر ســازمان های اســتان به طور کامل 

در دوره های قبل تعطیل بوده است؟!
 گویــا پــاره وقت بــودن حضــور رئیــس ســازمان هم 
چالش دیگری بود که به نظر می رســد در دوره ریاست شما 

به آن سروسامان داده شد؛ درست است؟
بلــه. "پاره وقت بــودن حضور رئیس ســازمان" یکی از 
چالش ها و آســیب های سازمان در گذشته بود. به نحوی 
که میانگین حضور هفتگی روســای ســازمان در گذشــته، 
۸ ســاعت گــزارش شــده اســت. ایــن در حالــی اســت که 
ایــن چالش و آســیب را بــا حضور کامل و تمــام وقت -از 
ســاعت ٧ و ۳۰ صبــح تــا ســاعت ۱٩ و ۳۰ دقیقه شــب - 
به صــورت عمدتًا حضوری و برخی مــوارد هم مجازی- 
برطرف کردیم. در واقع، هم اکنون رئیس سازمان روزانه 
با ۱۲ ســاعت کاری مشــغول انجام امور اســت. بنابراین، 
اگــر آســیبی را مطرح کردیــم، راهکارهای رفــع آن را هم 
در نظــر گرفته ایم. بنــده قطعا اگر قرار بــود هفته ای ۸ تا 
۱۰ ســاعت در ســازمان کار کنــم، از آن بــه عنوان آســیب 
یــاد نمی کــردم. مــورد دیگــر چالــش »تداخــل وظایف و 
اختیــارات شــورای مرکــزی و ســازمان« اســت. اولــی بــه  
دلیل آســیب قبلی و دومی به  دلیل تفســیر نامناســب از 
قانون و آئین نامه مطرح شــده اســت. جالب است گاهی 
کــه بنــده برخــی از وظایــف و اختیــارات شــورا و رئیس را 
مطرح می کنــم، برای بعضی از اعضاء شــورا تازگی دارد 
و برداشــت نامناســب می شــود! ثانیــا بعضــی معتقدند 
شورا می تواند در اجرا دخالت داشته باشد. این در حالی 
اســت که هیچ بندی از بند های وظایف و اختیارات شورا، 
دخالــت در اجــرا را تعییــن نکرده اســت. در ۲۶ وظیفه و 
اختیــاری که برای شــورای مرکزی تکلیف شــده، در هیچ 
مــورد نظارتــی شــورا دخیــل نیســت. البتــه قانون گــذار و 
آئین نامــه شــورا در نظــارت، در دو مورد شــورا را ســهیم 
دانســته اند. یــک مــورد، در بنــد ث مــاده ۱۱۴ اســت کــه 
می گوید همکاری شــورا با وزارت راه و شهرســازی در امر 
نظارت بر عملکرد اســتان ها به منظور اصالح خط مشی 
ســازمان های اســتان ها و نــه ســازمان )کشــور( اســت. در 
واقع، اصل ماموریت برای وزارت راه و شهرســازی اســت 

و شورا باید همکاری کند.
دوم بنــد پ مــاده ۱۱۶ اســت کــه می گویــد اختیارات و 
وظایف رئیس سازمان به عنوان رکن نظارت بر عملکرد 
ســازمان های اســتان ها بــا هماهنگــی شــورای مرکزی به 
منظور حسن انجام امور و ارائه گزارش به شورای مرکزی 
اســت. یعنی برنامه تنها در حد هماهنگی ارائه می شود. 
به عبارت دیگر، اگر شــورا نقطه نظری دارد، بیان می کند 
و نقطه نظر در برنامه ریزی دیده می شــود، اما دخالت در 

آن دیده نشده است.
براســاس بنــد پ مــاده ۱۱۶، نظــارت بــر ســازمان از 
اختیــارات رئیــس اســت که در مــاده ۵ قانون گفته شــده 
نظــام  ســازمان  از  هریــک  از  عبارتنــد  ســازمان  ارکان  و 
رئیــس  عمومــی،  هیــات  شــورای  اســتان ها،  مهندســی 
ســازمان و شــورای مرکزی. یعنی ۳۵ رکن وجود دارد که 
رئیــس ســازمان، وظیفه نظــارت بر ۳۵ رکــن را بر عهده 
دارد. در عیــن حــال، اگــر ابهامی یــا ســکوتی در این باره 
وجــود دارد، ماده ۱۲۳ در آیین نامه دیده شــده که رئیس 

سازمان گزارش کند. در مواردی که از وزیر استعالم شود، 
مرجع استفســار و تعیین مورد رفع ابهام یا رفع ســکوت، 
وزیــر راه و شهرســازی خواهد بــود. بر همین اســاس، اگر 
مــوردی و اختالفــی وجــود دارد و در قانــون دیــده شــده، 
اســتعالم و ارائــه گــزارش مــواردی که نیــاز به اســتعالم 
دارد، در حوزه اختیارات رئیس ســازمان قرار گرفته و فرد 
دیگــری نمی تواند آن را اســتعالم کند. بند الف ماده ۱۱۶ 
به روشــنی بیان کرده کــه رئیس ســازمان، باالترین مقام 
اجرایی و اداری ســازمان اســت و نمایندگی سازمان را در 
مراجــع ملی و بیــن المللی برعهــده دارد. همچنین این 
ابهام وجود داشــت که در امور ســازمان، امضای مجاز به 
غیر از رئیس سازمان، افراد دیگری هم می توانند باشند. 
بنــده در ایــن خصــوص از وزیر محتــرم راه و شهرســازی 
اســتعالم گرفتــم. ایشــان نوشــتند کــه امضــای مجــاز در 
ســازمان نظام مهندســی صرفا امضای رئیس اســت. به 

عبارت دیگر، وزیر، تکلیف را مشخص کردند.
بنــد ت مــاده ۱۱۶ نیــز می گوید که نظارت بــر عملکرد 

اســتان ها بــا هماهنگی شــورای مرکزی به منظور حســن 
جریــان امور، حفــظ حقوق و شــئونات حرفــه ای و حفظ 
اموال ســازمان و ارائه نظرات، پیشــنهادات و توصیه های 
الزم به نظام مهندسی استان ها و ارائه گزارش به شورای 
مرکزی در اختیار رییس ســازمان نظام مهندســی است. 
در بنــد ز ماده ۱۱۶ گفته شــده که انجام ســایر وظایفی که 
از ســوی هیات عمومی به رئیس و شورای مرکزی محول 
می شــود و همچنیــن انجام وظایفــی که به منظــور اداره 
ســازمان )۳۵ رکــن( ضــروری اســت، بــا رئیس ســازمان 

است.
 در جایی به مدیریت نتیجه گرا اشــاره کرده اید. در این 

خصوص لطفا توضیح دهید.
بــه اعتقاد من آســیب بعــدی را "مدیریــت وظیفه گرا 
و رفــع تکلیفــی" بــه جــای "مدیریــت نتیجه گرا" بــر پیکر 
ســازمان وارد کــرده اســت. من در عمل ســعی کــردم به 
ســمت مدیریــت نتیجه گــرا حرکت کنــم. یعنــی برنامه، 
طــرح و پــروژه را ارائــه کرده و بــرای هر پــروژه، یک مدیر 
گذاشــتیم تــا تکلیف روشــن شــده و هر ماه پیشــرفت کار 
رصــد شــود. همچنیــن کمیتــه تامیــن مســکن را بــرای 
اعضای شورای مرکزی، هیات مدیره ها و پرسنل سازمان 
به عنوان یک پروژه تعریف کردیم و در کنار کمیته تامین 
مســکن، دفتــر مســکن و امــور رفاهــی اعضا را بــه همراه 

کمیتــه اجرایــی آن طراحــی کــرده و در حــال راه انــدازی 
آن هســتیم. در بخــش آموزش، برنامه ســاختاری وجود 
نداشــت و طرح و برنامه هم اگر وجود داشــت، عملیاتی 
نشده بود که برای این موضوع هم پروژه تعریف کردیم.

بــه منظــور نظــارت بــر عملکرد اســتان ها کــه طی ۲۴ 
ســال تعطیل بــود، دفتر راه اندازی کردیــم. بدین ترتیب 
از مدیریــت وظیفه گــرا که مدیــر را به مدیر رفــع تکلیفی 
تبدیــل می کنــد، بــه ســمت مدیریــت نتیجه گــرا حرکت 

کردیم.
 آیا در طول یک ســال مدیریت شــما با توجــه به تمام 
تغییراتی که سعی کردید ایجاد کنید، همراهی و همدلی در 

سازمان وجود داشت؟ 
ملوک الطوایفــی بــودن و دســته بندی های مختلــف و 
عــدم اتفــاق نظر را من بــه عنوان یکی دیگر از آســیب ها 
و چالش های مهم ســازمان در گذشــته، مطــرح کرده ام. 
در هیات رئیســه دوره اول، هیچ دخالتی نکردم و سه نفر 
از یــک گــروه و یک نفــر از گروه دیگر انتخاب شــدند. یک 
ســال بــا بنده همراهی نشــد و من هم تحمل کردم. ســه 
نفــر از گــروه مخالف بودند که پس از گذشــت مدتی یک 
نفر از گروه مخالف جدا شد. در نهایت به این جمع بندی 
رســیدم که دو قطبی بودن نباید مانــع انجام فعالیت ها 
شــود، چون بد نیســت و رقابت ایجاد می کند. برای سال 
دوم تــالش کــردم تــا یــک انتخابات بــا حداقــل ۲۰ رای 
داشــته باشیم. اما جریان مخالف از ۳ ماه پیش جلسات 
مختلــف برگزار کرده و تماس های مکرر با افراد گرفتند و 
بــه آنان وعده وعیــد دادند. اما چندی قبــل از انتخابات، 
ورود کردم. چند جلســه گذاشتم و از ۲۰ نفر دعوت کردم 
تا نقطه نظراتشــان را اعالم کنند. در ادامه مورد اعتراض 
واقع شــدم که چــرا از هر ۲۵ نفر دعوت نکــردم. در عین 
حــال، از آن هایــی که امید داشــتم مصالح ســازمان را در 
نظر بگیرند، دعوت کردم. من برنامه ریزی کرده بودم که 
دو نفــر از این گــروه و دو نفر از گروه دیگر انتخاب شــوند. 
ولــی در لحظــات آخــر، برنامه را بهــم زدند و مــا مجبور 
شــدیم برنامــه را تغییــر دهیــم. در نهایــت، افــرادی که 
اپوزیســیون بودند، انتخابات را بردند. از ســوی دیگر، من 
در مــورد جریــان اپوزیســیون باید مطرح کنم کــه پرونده 
افراد فاســد بایگانی شده است. اما بی توجهی به افرادی 
که سوءاستفاده چی هســتند، لطمات زیادی به حیثیت و 

شان مهندسی وارد می کند.
 شب انتخابات چه اتفاقی افتاد؟

در تشریح این موضوع باید بگویم که در شرایط ادغام 
شــورا با ســازمان نظــام مهندســی، در انتخابــات به نفع 
خودشــان بهــره بردند. عــده ای برای ۵ نفــر از مهره های 
اصلــی و موثــر پروژه ســازی در انتخابــات انجــام دادند و 
اکنون نیز مشــغولند! در شــورا کمیته تشــکیل شده تا این 
مســاله را پیگیری کند. کمیته اجرایی در سازمان، مقابله 
با این تفکر را دنبال می کند. برای انتخاب رئیس در شب 
قبــل از انتخابات یک نفر از شــورای انتظامی آمد و گفت 
کــه ٩ رای از ۲۵ رای اصلــی در اختیــارش اســت. گفتــم 
چطور؟ او در پاسخ پرونده یکی از اعضای شورای مرکزی 
را نشــان داد و گفت به او می گوییــم اگر به فرد مورد نظر 
رای بدهید، پرونده را جمع می کنیم. من مخالفت کردم 
چــون بــا ایــن روش ها که بــا تهدیــد رای بگیریــم را نه به 

سراغش می روم و نه با آن موافقم. 
در این راســتا هم الزم است وزارت خانه آئین دادرسی 
را اصالح و ابالغ کند. وزارت راه و شهرسازی نظر سازمان 
نظــام مهندســی را گرفتــه و هــر چــه در راســتای منافــع 

ما داریم به مســیری می رویم که 
در ســخت افزار و نــرم افزار از 
روش BOT اســتفاده کنیم. البته 
از اپراتور نظام مهندسی رونمایی 
خواهد شد، ضمن اینکه با جذب 
بخــش خصوصی  ســرمایه های 
سامانه یکپارچه در نیمه اول سال 
1400 با کمک بخش IT اســتانها 

عملیاتی می شود

از مدیریت وظیفــه گرا که مدیر 
به مدیر رفــع تکلیفی تبدیل  را 
می کند، به سمت مدیریت نتیجه 

گرا حرکت کردیم
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وزارتــی بوده، حذف کرده اســت. جناب وزیر هم دســتور 
داده انــد کــه ابالغیه هــا بایــد با ســازمان نظام مهندســی 
کشــور هماهنگ شــود. به هر صورت، آئین دادرســی تیر 
خالصــی بــه پرونده ســازی، مرغــوب ســازی و رای جمع 

کردن است.
 بــه نظر می رســد ایــن روزهــا ارتبــاط موثر و مناســبی 
بــا وزارت راه و شهرســازی در جریان اســت. چیــزی که در 

گذشته کمتر به چشم می خورد.
بلــه. در گذشــته آســیب و ضعــف ارتبــاط بــا وزارت 
راه شهرســازی و وزارت کشــور وجــود داشــت؛ امــا اکنون 
ارتبــاط بســیار خوبــی داریم. بــه گونه ای که این وســعت 
ارتبــاط تــا به امــروز به ایــن اندازه گســترده نبوده اســت. 
با وزارت کشــور جلســات کارشناســی متعددی داشــتیم. 
در خصــوص گســترش تعامل با شــهرداری ها و شــورا ها 
نیز در مســیر همزیســتی مســالمت آمیز و در یک برنامه 
هماهنــگ پیش می رویم. در این میان، به منظور احصاء 
موضوعات مشــترک ســازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشــور بــا وزارت کشــور و ســازمان شــهرداری ها، کمیتــه 
کارشناســی اجرایــی تشــکیل شــد و تاکنــون مــوارد ذیــل 

احصاء شده است:
۱- مطالعــه فرآیند هــای انجــام امــور پروانــه تــا پایان 
کار و صــدور ســند به منظور انجام کار بــا کیفیت بهتر، در 

کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه.
۲- تفکیــک مســئولیت های قانونــی بین شــهرداری و 
سایر سازمان ها در ساختار و فرآیند جداگانه و جدا کردن 
مؤلفــه خدمــات مهندســی از فراینــد اداری شــهرداری و 
تجمیــع آن در ســازمان یکسان ســازی و متمرکــز کــردن 

پرداختی های متقاضی در سازمان.
۳- ایجــاد ارتبــاط آنالیــن در خصــوص اســتعالمات، 
کنتــرل ظرفیت ها، امــکان ثبت اطالعات آزمایشــگاهی، 

جوش، بتن و ... در جهت رضایت مندی شهروندان.
پشــتیبانی  بــرای  تفاهم نامــه  انعقــاد  در  تســریع   -۴
نرم افــزاری ســامانه مؤسســه ها )فــن آوران و اطالعــات 
شــهرداری(؛ ایجاد کارآیی در حین اختالل در پشــتیبانی 

نرم افزار سامانه شهرداری.
۵- حضــور نماینده متخصص پشــتیبانی نرم افزار به 
صــورت دائم در ســازمان و صدور شناســنامه فنی ملکی 
و قطــع دســت  بــا ورود شــهرداری  بــرای ســاختمان ها 

فاقدین صالحیت.

۶- ثبت برگ مجوز ذیصالح در پروژه شهرداری.
 ٧- صــدور پایــان کار منــوط به صدور شناســنامه فنی 

ملکی ساختمان. 
۸- ارائه عقد قرارداد بیمه تضمین کیفیت.

٩- یکسان ســازی قوانیــن و مقــررات آتش نشــانی در 
سطح کالن شهر ها.

۱۰- همکاری در پیاده  سازی مبحث ۲۲ و نقش آفرینی 
جامعه مهندسی در بهره برداری- نگهداری و تعمیرات

۱۱- نفش شــهرداری مرکز اســتان ها در منطقی کردن 
هزینه های خدمات مهندسی

۱۲- همکاری در نظارت و کنترل بر مصالح ساختمانی 
و جلوگیری از ورود مصالح غیراستاندارد

۱۳- همدلــی، همفکــری و همــکاری در تهیه و تدوین 
مقــررات، بررســی، داوری، تصویــب و نظارت بــر اجرا از 
ســوی یــک مرجــع واحــد. )ایــن مــورد یعنی مقــررات را 
شقه شــقه کردن، فســاد و فرار از مقرارت را در برداشــتن. 
چراکه مقررات و قرارداد های تیپ باید براساس مقررات 

بین المللی باشــند؛ هم اکنون مقررات اتحادیه اروپایی- 
مقررات ملی آمریکا- کانادا- اســترالیا- ژاپن و کره وجود 

دارند.(
۱۴- در مقــررات ملــی ســرفصلی دیــده می شــود کــه 
چنانچــه مقررات و اســتاندارد محلی یا روســتایی دارید، 
بــه مرجع تهیــه، تدوین و تصویب ارجاع دهید تا در ســر 

فصل این مقررات جانمایی شود.
 ۱۵- آســیبی که متوجه مقررات ملی است، این است 
کــه تهیــه و تدوین و بررســی و داوری، جز امــور حاکمیتی 
دیــده شــده؛ در حالــی کــه صرفــاً تصویــب آن از جنــس 
حاکمیــت اســت. در این میان، اگرچه قانون، این ســطح 
مقــررات را هــم بــه بخــش خصوصــی حرفه منــد واگذار 
کرده، اما هم اکنون نقش بخش حرفه مند خصوصی در 
ایران به ۵ درصد هم نمی رسد و نقطه نظرات نیز لحاظ 
نمی شــود. در واقــع، بخــش خصوصــی زینت المجالس 

است!
بــا قبــول اصــل  ۱۶- بایــد دور یــک میــز بنشــینیم و 
گفت وگــو و تعامل، کنــش و واکنش و تنش آفرینی را حل 
کنیــم. زیرا تهدید مســائل تخصصی، کشــور را سیاســی و 

بحرانی می کند.
همچنیــن بــا ســتاد مدیریــت بحــران ارتبــاط برقــرار 
کردیم. به نحوی که سازمان نظام مهندسی به عضویت 

ســتاد مدیریــت بحران درآمــد. وجود صنــدوق کمک به 
حوادث غیرمترقبه نیز دیده شــده است. بدین معنی که 
هر آســیبی کــه مطرح کردیــم، جریان اجرایــی آن را هم 
راه انــدازی کردیم. با اینکه در قانــون و آیین نامه اجرایی، 
وظیفــه ای برای ســازمان در مدیریت بحران دیده شــده 

بود اما هیچ گونه اقدامی در این زمینه نشده بود!
 با انجام این کارها می توان امید داشــت مهندسان به 

جایگاه شایسته خود دست یابند؟
مــن معتقــدم اگــر جریــان حاکــم بر ســازمان، فاســد 
باشــد، مردم و جامعه مهندســی قطعا قضاوت درستی 
نخواهنــد داشــت. در واقــع ایــن ســوال پیــش می آید که 
سازمان نظام مهندسی ساختمان چه نفعی برای مردم 
و جامعه دارد؟ چه کاری انجام داده اســت؟ چه مشکلی 
را حل کرده و چه جریان ســالمی را به راه انداخته است؟ 
مــا بــا برنامه ریــزی و بــا تمــام قــدرت در مســیر احیــای 
حیثیــت و جایگاه مهندســی کشــور پیــش خواهیم رفت. 
از مســائل معیشــتی اعضــا گرفته تا ایجاد اشــتغال برای 
اعضــا. در واقــع، هدف ما ســوق دادن جایگاه مهندســی 
کشــور بــه نقطــه ای اســت کــه مهندســان مــورد احتــرام 
جامعه قرار بگیرند و شــان اجتماعــی و جایگاه حرفه ای 
آنان ارتقا یابد. قطعا امروز قضاوتی که در مورد ســازمان 
نظام مهندسی می شود، با سال های گذشته تفاوت دارد.
 جناب مهندس موردی که جزو آســیب های ســازمان 
نظام مهندسی از آن یاد می شــود، غفلت نسبت به مراکز 
نوآوری، شــرکت های دانش بنیان و مواردی از این دست 
بوده اســت. در این خصــوص آیا برنامه ای داریــد یا کاری 

انجام شده است؟
همان طور که اشاره کردید، تغافل و بی توجهی نسبت 
بــه ایجــاد اســتارت آپ ها، مراکــز نــوآوری، شــرکت های 
و  فــن آوری  صنــدوق  و  کانــون  تاســیس  دانش بنیــان، 
نــوآوری در صنعــت ســاختمان، یکی دیگــر از چالش ها 
و آســیب های ســازمان در گذشته بوده اســت. تنها ظرف 
مدت ۶ ســال امضــای تفاهم نامــه بین معاونــت علم و 
فناوری و ســازمان نظام مهندســی صورت گرفته اســت. 
باید بگویم که ســازمان مهندسی ساختمان کشور در این 
ســال ها فقــط در حد امضای تفاهم نامــه پیش رفته بود، 
در حالی که بیش از ۸ سال است دولت آمادگی همکاری 

داشته و کمک مالی هم انجام می داده است!
 کار بهره بــرداری از اپراتــور نظــام مهندســی بــه کجــا 

رسید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. نداشتن ساختار و سیستم 
IT مناســب و عــدم وجــود ســامانه یکپارچه در ســازمان 
نظام مهندســی، چالش و آســیب مهم دیگر سازمان در 
گذشــته بــوده اســت. این بخش متاســفانه در گذشــته به 
صــورت قطعــات پازل جــدا از هم حرکــت می کردند. بر 
همیــن اســاس، ایجــاد ســامانه یکپارچه را در دســتور کار 
قــرار دادیــم. در ادامه ایــن روند، هیات نظــارت عالیه بر 
جریان ســامانه یکپارچه، سه صاحب نظر مرتبط را برای 
تعیین مشــاور، انتخــاب کرد. یکی از این ســه نفــر، آقای 
نصراهلل جهانگیر اســت که ۱۰ سال به عنوان معاون وزیر 
ارتباطات و ســال ها در سمت رئیس تکفا فعالیت داشته 
و از وی بــه عنوان یکی از افراد سرشــناس کشــور در حوزه 

IT"" یاد می شود.
 روش تعیین مشاور چگونه است؟

 بین ۵ مشاور قدر کشور مناقصه برگزار کردیم و برنده 
مناقصه، شــرکتی شــد که ۱۵۰ طــرح IT - از جمله طرح 
همراه اول- طراحی و پیاده ســازی کرده اســت. در ادامه 
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قرارداد هم با این شــرکت منعقد شــد. به هر حال، ما در 
مســیری قدم گذاشته ایم که بتوانیم در حوزه سخت افزار 
و نرم افــزار از روش BOT اســتفاده کنیم. ســرمایه گذاری 
ســازمان در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیــون تومان برای طراحی 
اســت. ارزش اصلی پــروژه بین ٧۰ تــا ۸۰ میلیارد تومان 
بــرآورد شــده کــه تحــت عنــوان اپراتــور نظام مهندســی 
رونمایــی خواهــد شــد و بــا جــذب ســرمایه های بخــش 
خصوصی ســامانه یکپارچه ای در نیمه اول ســال ۱۴۰۰ با 
کمک بخش IT استان ها عملیاتی خواهد شد. البته باید 
بگویم که تا به حال بیش از ۵۰ میلیارد تومان در ســطح 
کشور هزینه شــده و استان ها به صورت قطعات مجزا در 

پازل فعالیت می کنند.
 دارایی هــا و اموال در دســت ســازمان همــواره محل 
بحث بســیاری بوده اســت. آیا این امکان وجــود دارد که 

بتوان این دارایی ها را برشمرد؟
بله. نخست، ساختمان سازمان نظام مهندسی کشور 
اســت کــه ۱۰ ســال قبل بــه قیمــت روز خریداری شــده و 
مبلغ آن تا ریال آخر تســویه شــده اســت. شرکت عمران 
شــهر های جدیــد از معرفــی نماینــده بــرای صدور ســند 
امتنــاع می ورزیــد و پیغام هایی هــم در دوره های پنجم، 
ششــم و هفتــم در این بــاره فرســتاده بودند. نقل اســت 
که یکی از مدیران عامل اســبق شــرکت عمران شهر های 

جدیــد گفته بود:" آنقــدر می بریم و می آوریــم که راضی 
شــوند ده برابــر پولی کــه داده اند، بگیرنــد و ملک را پس 
دهنــد." بــه عبــارت دیگــر، پــول داده بودیــم، ولی ملک 
در ید ما نبود و نمی توانســتیم بفروشــیم یــا تهاترکنیم یا 
پروانه بگیریم. جهت اطالعتان قیمت زمین ســاختمان 
امــروز ۲۵۰ میلیارد تومان اســت. این در حالی اســت که 
پولــی که به قیمــت روز داده ایم، ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومــان اســت. در ســه ماهــه اول کــه بــه ســازمان آمدم، 
نامــه ای را بــه دکتــر طاهرخانــی، مدیــر عامــل نوشــتم. 
صحبــت و مذاکــره ای با ایشــان داشــتم و قــول دادند که 
برای ســند ساختمان ســازمان همکاری کنند. پس از این 
نامه نگاری ها و با ۳۰ جلســه حضوری و بیش از ۶۰ مورد 
پیگیــری تلفنــی باالخره این وعــده بعد از ۶ مــاه محقق 
شــد. اآلن یــک قلم ۲۵۰ میلیــارد تومــان در تصرف و ید 

سازمان نظام مهندسی کشور قرار گرفته است.
دوم، از ســال ٩۰ ســازمان به دنبال زمین ویژه شهرک 
غــرب بــود که ۲۴ هــزار متر مربع مســاحت داشــت. قرار 
بود ســازمان در این خصــوص با وزارت راه و شهرســازی 
مشــارکت کنــد. در ایــن راســتا، ده ســال پیگیــری شــد و 
تفاهم نامــه و تحویــل زمین انجام نشــد. بــا مذاکره بنده 
با رئیس ارزشــمند ســازمان، مهندس علیزاده و پیگیری 
که با ایشــان داشــتیم و در جلســه ای که با جناب وزیر راه 
و شهرســازی برگــزار شــد، ظــرف ده دقیقــه تفاهم نامــه 

امضا شــد و زمین در ید ســازمان قرار گرفت. همین اآلن 
بــرای این زمین، مشــتری از ۵۰۰ میلیــارد تومان تا ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان داریم که ســهم سازمان نظام مهندسی را 
بفروشــیم. این دومین ســرمایه اســت که توسط صندوق 
شرکت مدیریت می شود و آینده منافع سازمان را تامین 

می کند.
ســوم، زمین ســعادت آباد روبه روی شهرداری منطقه 
۲ بــه مســاحت ۱۰۰۰ مترمربــع اســت کــه در ســال ۸۵ 
خریــداری شــد و تا به حــال بالتکلیــف باقی مانــده بود. 
پرونــده ایــن زمیــن گــم شــده بــود و اســناد پرداختی آن 
در ســازمان نبــود. بــا پیگیری هایی که داشــتیم، از طریق 
بانک مرکزی توانســتیم چک پیش پرداخت و ٧۰ درصد 
چک های اقساط را پیدا کنیم. در همین حال، جلساتی با 
مدیــر کل وزارت راه و شهرســازی تهران خواهیم داشــت 

تا در نهایت تکلیف زمین سعادت آباد هم روشن شود.
چهــارم، فکر می کنیــم مــدرک و دارایی هــای دیگری 
هــم وجــود دارد که اگر پیدا کنیم، آن هــا را احیا می کنیم. 

خداروشکر که اموال به ظاهر مرده، زنده شدند.
 دربــاره ضــرورت راه اندازی دفتــر نظارت بــر عملکرد 

استان ها نیز لطفا توضیح دهید.
نکتــه مهــم دیگــری کــه مغفــول مانــده بود، مســأله 
نظارت و ارزیابی عملکرد ســازمان های نظام مهندســی 

اســتان ها بــود. در دو دوره قبــل، امــر نظــارت و ارزیابــی 
تعطیــل بــود. بــه عبــارت دیگــر، دفتــری بــا نــام دفتــر 
نظارت بر عملکرد اســتان ها در ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان وجــود نداشــت و هیــچ اقدامــی هــم در ایــن 
رابطه انجام نشــده بود و یک گزارش نیز وجود نداشــت. 
در حــال حاضــر امــر نظــارت و ارزیابــی عملکرد توســط 
کمیته اجرایی نظارت انجام می شود که برخی از اعضای 
کمیته از اعضای شــورای مرکزی هســتند. در برنامه ریزی 
هیأت هــای اعزامی به اســتان ها، درصد غالب از اعضای 
شــورای مرکــزی هســتند. هماهنگــی بــا شــورای مرکزی 
بــه معنای تصویب ســاختار و تشــکیالت نیســت. ضمن 
اینکــه مســئولیت نظــارت و ارزیابــی بــا رئیــس ســازمان 
اســت؛ هم نظــارت بر ســازمان نظام مهندســی کشــور و 
هــم نظارت بر ســازما ن های اســتان ها. البتــه امر نظارت 
و ارزیابــی اســتان ها بــا هماهنگــی، انجــام شــده اســت. 
از اقدامــات بســیار مؤثــر انجــام شــده در دفتــر نظارت و 
ارزیابی عملکرد، برگزاری جلســات منطقه ای روســا بود. 
در همیــن حال، در فاز نخســت ابتدا جلســات راه اندازی 
ســفر های استانی و آشــنایی با برنامه ها و اقدامات انجام 
شــده توســط اســتان ها را برنامه ریــزی کردیم. بــه نحوی 
کــه بــا وجــود شــرایط کرونایی کشــور، ســفر های اســتانی 
تعطیل نشــد و تا به حال به ٩ اســتان، سفر استانی انجام 
شــده اســت. مابقی ســفر های اســتانی را در ســال جاری 

پــی خواهیــم گرفت. اهداف ســفرها شــامل »آشــنایی با 
هیأت مدیره ها«، »اطالع از مســائل و مشکالت استان«، 
»آشــنایی بــا برنامه هــا و عملکــرد اســتان«، »برگــزاری 
جلســه بــا اســتانداران و معاونــان عمرانــی اســتانداری، 
شــهردار مرکز استان و مدیرکل راه و شهرسازی« و »بیان 
طرح و برنامه ســازمان نظام مهندســی کشــور و آشــنایی 
هیــأت مدیره ها بــا اهــداف، برنامه ها، طرح هــا، پروژه ها 
و نحوه اجرای آن ها« می شــود. در ســفر های اســتانی، هر 
اســتان مســائل و مشــکالت خود را مطرح کردند که ثبت 
و ضبط شــد. به نحوی که مسائل و مشکالت استان ها در 
مجموعــه ای ۱۰۰ مــوردی، احصاء و به معاونت مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی تحویــل داده شــد. 
در این راســتا، رفع این مســائل و مشــکالت در دستور کار 
قــرار گرفــت. در هــر جلســه ای ۸-٧ موضــوع بــا حضــور 
مهنــدس اســالمی، وزیر راه و شهرســازی مطرح و درباره 
آن ها تصمیم گیری شد. این در حالی است که تا به حال 
چنین کنکاشــی در مسائل و مشکالت نشــده بود. در این 
میان، رؤســای استان ها در جلسات منطقه ای وقت کافی 
در اختیار داشتند که مسائل و مشکالت خود را به صورت 
مشــروح مطــرح کننــد. در کنار جلســات منطقــه ای، قرار 
شــد که جلسات سراسری روســا و جلسات روسا و شورای 

مرکزی نیز برگزار شود. 

 راه انــدازی کمیته اجرایی آموزشــی و دفتر آموزش در 
سازمان نظام مهندسی به چه دلیل بوده است؟

تهیــه برنامه های آموزشــی مجــازی و عملیاتی کردن 
آن ها در کنار گسترش فعالیت های آموزشی در استان ها، 
می تواند تأثیر جدی در میزان درآمد استان ها و همچنین 

سازمان نظام مهندسی کشور داشته باشد. 
 واحد روابط عمومی نیز در یک سال گذشته فعال تر از 

گذشته شده است. 
بلــه. همــان طــور کــه مطلعیــد در دور هفتــم، فــرد 
شــریفی از یزد هفته ای یک یــا دو روز می آمدند و روابط 
عمومی لنگ لنگان قدمی برمی داشت. اما در یک سال 
گذشــته روابط عمومی احیا شــد. البته که راه طوالنی در 
پیش داریم. در همین مدت شاهد ساماندهی حداقلی 
و اقدامــات مؤثــری چــون راه انــدازی پایــگاه خبــری و 
خبرنامــه  بوده ایــم. به طــوری که بــرای راه انــدازی این 
پایگاه خبری مجوز وزارت ارشــاد نیز گرفته شــده است. 
هم اکنون کار شروع شده و چند نفری هم از متخصصان 
رسانه در حال فعالیت در این زمینه هستند. امیدواریم 
در ســال جاری و به زودی شــاهد تأســیس رسمی پایگاه 
خبری و خبرگزاری نظام مهندسی باشیم. در انتها، باید 
تاکید کنم که برنامه روابط عمومی باید برنامه علمی و 
تخصصی باشــد و از برنامه های عمومــی و روزمره باید 

جدا شود. 

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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چهارمیـــــــــــن
شمــــــــــــــاره

ویژه نامه عملکردیک ساله



نظــام  ســازمان  رئیــس  مشــترک  نشســت   
مهندســی ســاختمان و وزیر راه و شهرسازی به 

اتخاذ پنج تصمیم مهم منجر شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان، در دیدار 
مشــترک مهندس احمد خرم، رئیس سازمان 
نظام مهندس ســاختمان با مهندس اسالمی، 
وزیر راه و شهرسازی، مهمترین موضوعات روز 

این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
»تعارض منافع« یکی از مهمترین موضوعاتی 
بــود که در نشســت مشــترک مهنــدس خرم و 
مهندس اســالمی مطرح و مشکالت مربوط به 
ایــن موضوع تعییــن تکلیف گردیــد و منجر به 

اصالح دستورالعمل مذکور شد.
موضوعــات  نشســت  ایــن  در  آنکــه  توضیــح 
بــرای  مشــارکت  امــکان  کــه  منافــع  تعــارض 
کاندیداتــوری در انتخابات هیــات مدیره نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان ها را محدودیــت 
مهنــدس  و  شــد  مذاکــره  بــود،  کــرده  ایجــاد 
اسالمی، دســتور ابالغ بخشنامه جدید را صادر 
کرد. براســاس بخشــنامه جدید، امکان حضور 
مهندســان عضــو ســازمان شــاغل در ســازمان 
برنامه و بودجه، نوســازی مدارس، ثبت اسناد 
و امــالک و وزارت نیــرو در هیــات مدیــره نظام 
مهندسی فراهم شــد. همچنین، موضوع بنده 
۵ مــاده ۲ مکــرر درخصوص اجتنــاب از تکفل 
همزمانــی که عدم اســتفاده از پروانه اشــتغال 
بــه کار را به همراه خواهد داشــت، مورد بحث 
قرار گرفت که وزیر راه و شهرسازی برای مرتفع 

کردن این مهم، دستور رسیدگی را صادر کرد.
در ادامه این نشست مشترک، موضوع صندوق 
مشــترک در رابطه بــا اســتفاده از ظرفیت های 
موجود در قانون و ایجاد صندوق های ســرمایه 
پروژه هــای  انجــام  و  مســکن  و  زمیــن  گــذاری 
مشــارکتی و رســاندن ســود بانکــی ۱۳ درصــد 
ســاالنه بــه حداقــل دو برابر ســود مــورد بحث 
و بررســی قرار گرفــت و دســتورات الزم در این 

خصوص صادر شد.
»اهتمــام وزارتخانــه و ســازمان بــرای تشــویق 
انتخابــات  در  بیشــتر  مشــارکت  بــرای  اعضــا 
آتــی هیــات مدیره نظــام مهندســی اســتان ها 
در تعییــن سرنوشــت آینــده مدیریتــی نظــام 
مهندســی«، موضــوع مهــم دیگری بــود که در 
نشست مشــترک رئیس این سازمان و وزیر راه 

و شهرسازی بر آن تاکید شد.
مشــترک  نشســت  در  کــه  چهــارم  موضــوع 
مهندس خرم و مهندس اســالمی مورد اشــاره 
قــرار گرفــت، »لــزوم تشــکیل جلســات منظم 
کارشناســی بین مدیران وزارتخانه و سازمان به 
منظور هماهنگی بیشــتر در تصمیم سازی ها« 
بــود. »اســتفاده از طرح موسســه صندوق پس 
انــداز مســکن بــا توجه بــه آئیــن نامــه اجرایی 
تبصــره ۲ مــاده ٧ قانــون حمایــت از احیــاء و 
نوســازی بافت هــای فرســوده« موضــوع مهم 
دیگری بود که در این نشســت مشترک مطرح 
و وزیــر راه و شهرســازی هــم دســتوراتی در این 

خصوص صادر کردند.
 اصالحیه آئین نامه تعارض منافع ابالغ شد

 در همیــن حال، مهندس احمــد خرم، رئیس 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، اصالحیه 
آئین نامه تعارض منافع ابالغی توسط معاون 
امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
را برای اجرا به روسای سازمان نظام مهندسی 
کلیــه اســتان ها ابــالغ کــرد.  همچنیــن رئیــس 
آئیــن  ســاختمان،  مهندســی  نظــام  ســازمان 
رســیدگی بــه تخلفــات در شــورا های انتظامــی 
نظام مهندســی ســاختمان ابالغی توسط وزیر 
راه و شهرسازی را برای اجرا به روسای سازمان 
شــورا های  و  اســتان ها  کلیــه  مهندســی  نظــام 

انتظامی سراسر کشور ابالغ کرد.
 ابالغ آیین رســیدگی به تخلفات در شــوراهای 

انتظامی 
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، 
شــوراهای  در  تخلفــات  بــه  رســیدگی  آییــن 
انتظامــی نظــام مهندســی ســاختمان ابالغی 
توســط وزیــر راه و شهرســازی را بــرای اجــرا به 
روسای ســازمان نظام مهندسی کلیه استانها و 

شوراهای انتظامی سراسر کشور ابالغ کرد.
در همیــن حــال، مهندس احمد خــرم، رییس 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مصوبــه 
شــوراى مرکزى درخصــوص تعیین شــوراهاى 
انتظامــی هــم عــرض اســتانها "موضــوع ماده 
۱۲ آییــن رســیدگی بــه تخلفــات در شــوراهاى 
انتظامــی نظام مهندســی ســاختمان" را برای 
مهندســی  نظــام  ســازمان  روســای  بــه  اجــرا 
ساختمان اســتانها و شوراهای انتظامی سراسر 

کشور ابالغ کرد.

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در 
نشست مشترک با معاون وزیر راه و شهرسازی 
خواســتار تشــکیل جلســات کارشناســی هفتگی 
بیــن مدیــران ایــن ســازمان و معاونت مســکن 
و ســاختمان وزارتخانــه شــد. به گــزارش روابط 
عمومی ســازمان، مهندس احمد خرم، رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تشکر 
و قدردانــی از پشــتیبانی، همــکاری، همراهــی 
امــور  معــاون  محمــودزاده،  دکتــر  همدلــی  و 
مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی با 
ایــن ســازمان در طــول یکســال گذشــته، گفت: 
کرونایــی در سراســر  باوجــود محدودیت هــای 
کشــور، خدمات قابل توجهی را شــاهد هستیم. 
مهنــدس خرم ابــراز امیــدواری کرد با تشــکیل 
جلسات مشترک مستمر و منظم در سال جاری 
شاهد ادامه تحوالت در نظام مهندسی باشیم، 
ضمن اینکه باید از تمام ظرفیت های ســازمان 
و وزارتخانه برای ارتقای جایگاه نظام مهندسی 
بــه کار گیریــم. دکتر محمــودزاده، معــاون امور 
مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در 
ایــن نشســت مشــترک کــه در محــل وزارتخانه 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه موضوعــات اساســی 
نظــام  خصــوص  در  گفــت:  مســکن،  بخــش 
مهندسی اقدامات زیادی انجام شده است. وی 
بــا توجــه به اهمیــت صالحیت و جایــگاه حوزه 
مهندســی، اظهار داشت: برای استیفای حقوق 

مهندسان ایفای نقش می کنیم.
در  اهتمــام  موضــوع  محمــودزاده،  دکتــر 
الکترونیکی کردن انتخابات پیش روی نظام 
مهندسی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان 
کــرد: مــا االن پروژه هــای بزرگــی مثــل اقدام 

ملــی مســکن و اســکان موقــت را از طریــق 
الکترونیکی و پیاده ســازی ســامانه هایی اجرا 
کردیــم. وی تصریــح کــرد: در ایــن خصوص 
بــا توجــه به امــکان اینکــه برای مشــارکت در 
انتخابــات الکترونیکــی هیــات مدیــره نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان ها هــر عضــو با 
شــماره موبایــل ثبــت شــده خــودش امکان 
رای خواهد داشــت، فساد در انتخابات نظام 
مهندســی کاهش می یابد. دکتر محمودزاده 
اطــالع  و  تبلیغــات  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا 
رســانی برای افزایش مشــارکت در انتخابات 
هیــات مدیــره ســازمان های نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان ها، خواســتار توجــه به این 
موضــوع شــد و ابــراز امیــدواری کــرد بــا ایــن 
روش، مهندســان فرصت رای دادن عالمانه 
خواهنــد داشــت. وی همچنیــن بــا اشــاره به 
انگیــزه و انرژی زیــاد مهندس خرم و مرحوم 
مهندس ترکان )رئیس اســبق سازمان نظام 
مهندسی ساختمان( و برخی دیگر دلسوزان 
برای مســائل حوزه نظام مهندسی، موضوع 
و  باســابقه  اعضــای  مشــارکت  بــه  دعــوت 
پیشکســوت ســازمان در کاندیداتــوری بــرای 
هیــات مدیــره ســازمان های نظام مهندســی 

ساختمان استان ها را مطرح کرد.
معــاون امور مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی، مهمتریــن اقــدام پیــش روی 
نظــام مهندســی را انتخابــات هیــات مدیــره 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
اســتان ها دانســت و تاکیــد کــرد: بایــد درصد 
مشــارکت در این انتخابات را بــه باالی ۳۰ تا 

۵۰ درصد برسانیم.

 تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور
 نظام مهندسی

 جزئیات نشست مشترک رئیس سازمان
 نظام مهندسی و وزیر راه و شهرسازی

 در نشست مشترک مهندس خرم با معاون امور مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی چه گذشت؟

 پنج تصمیم مهم
 نتیجه جلسه مشترک با مهندس اسالمی بود؛
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ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
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ویژه نامه عملکردیک ساله



 بررسی همه جانبه فنی و تخصصی زلزله »سی سخت«
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
دســتور بررســی همه جانبه فنــی و تخصصی 
پیرامون دالیل بروز و تشدید خسارات ناشی از 

زمین لرزه »سی سخت« را صادر کرده است.
در دســتور مهندس خرم بــه دکتر ابراهیم 
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس  مهرجــو، 
ساختمان اســتان کهگیلویه و بویراحمد آمده 
اســت: بازگشــت بــه نامــه شــماره ٩٩/٤۰٧٧ 
مورخ چهارم اســفند ماه بــا موضوع انعکاس 
اقدامات آن سازمان درپی وقوع زلزله در شهر 
سی  ســخت، ضمن تشکر و ســپاس از حضور 
مؤثــر و اقدامــات ارزنــده انجــام شــده توســط 
جنابعالی و همکاران، مقرر فرمایید نسبت به 
بررســی همه جانبه فنی و تخصصی پیرامون 
دالیل بروز و تشــدید خســارات ناشــی از زمین 
لرزه با محوریت آن ســازمان در دستورکار قرار 
گیــرد تا ضمــن انعکاس نتایــج آن به مراجع 
رسمی جهت هرگونه بهره  برداری، اطالعات 
مذکــور دراختیار کلیــه همکاران )مهندســین 
طراح، ناظر و مجریان( و ســایر مراجع و افراد 

دخیل در فرآیند ســاخت و ساز منطقه و سایر 
نقاط کشور قرار گیرد.

گزارش اقدامات نظام مهندسی کهگیلویه و 
بویراحمد درباره زلزله »سی سخت«

در پــی این دســتور، دکتر ابراهیــم مهرجو، 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از اقدام 
انجام شده درباره زلزله »سی سخت« را برای 
مهندس خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان ارسال کرده است.
در ایــن نامه می خوانیم: احتراما بازگشــت 
نهــم  مــورخ   ۸۳/۳۸۳۰۱ شــماره  نامــه  بــه 
ابــراز  از  سپاســگذاری  ضمــن  اســفندماه، 
همــدردی حضرتعالــی بــا مــردم زلزلــه زده 
اســتحضار  بــه  زیبــای سیســخت  ی منطقــه 
میرساند، ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
با همکاری سازمان بسیج مهندسین از همان 
ساعات اولیه زلزله در شهر سی سخت مستقر 
گردید و یاری رسان زلزله زدگان بوده، از جمله 
کمکهایــی که توســط ســازمان بــه آن منطقه 

انجام شده، به شرح ذیل است:
ســازمان،  طــرف  از  رســانی  اطــالع  بــا   
مهندسین رشته مکانیک برای برطرف کردن 
ایــرادات گاز و بررســی لوله هــای بخــاری و راه 

اندازی گاز منازل در محل، مستقر شدند.
ســازمان،  طــرف  از  رســانی  اطــالع  بــا   
انــدازی  راه  بــرای  بــرق  رشــته  مهندســین 

اردوگاه ها و چادرها به منطقه اعزام شدند.
 ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا 
همــکاری ســازمان بســیج مهندســین، آمار و 
اطالعات الزم را با اعزام گروهی از مهندســین 
رشته های عمران- معماری – برق و مکانیک 
طبق فــرم پیوســت جمــع آوری کــرده و پس 
از اتمــام آمارگیــری، اطالعــات مربــوط را بــه 
اســتحضار شــورای محتــرم مرکــزی خواهــد 

رساند.
 ســازمان پس از برداشت آمار و اطالعات 
و مشــخص شــدن میــزان خســارت و میــزان 
تقصیر مهندســین ناظر و طراح، با مستندات 
الزم مهندســین متخطی هر پروژه به شــورای 

انتظامی سازمان معرفی خواهد شد.
 ســازمان بــا همــکاری بســیج مهندســین 
شماره حســاب ویژه جمع آوری کمک به زلزله 
زدگان شهر سیسخت را ارائه کرده و در روز پس 
از زلزله دو پایگاه در ســطح شــهر یاسوج جهت 

جمع آوری کمکهای غیر نقدی تشکیل داد.
 هیات مدیره ســازمان قصد دارد مبلغی را 
به صورت نقدی در حســاب سازمان و در اختیار 
مــردم زلزلــه زده قــرار دهد و همچنیــن تفاهم 
نامه ای را با بنیاد مسکن انقالب اسالمی تدوین 
کند که در زمان ساخت وساز در منطقه از طریق 
تخفیف سهم ســازمان، شناسنامه فنی و ملکی 
و حــق الزحمــه طراحــی و نظارت مهندســینی 
که تمایل دارند در این امر خیرخواهانه شــرکت 

نماید به مردم کمک کند.
را  بازســازی  ســتاد  دارد  قصــد  ســازمان   
در منطقــه مذکــور اســکان داده و گروهــی از 
مهندســین ناظر به صورت مستمر در منطقه 
حضور داشــته و بر ســاخت و ســاز و بازســازی 

ساختمان ها نظارت کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان دستور داد:
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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آذربایجان 2
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آذربایجان اردبیل3
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پیوست نامه شماره 39718/س ن 
مورخ 1400/03/19

شــوراهای هم عرض استانها موضوع ماده ۱۲ آیین رسیگی به 
تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

)مصوبه جلسه ۲٦٩ شورای مرکزی مورخ ۱٤۰۰/۰۳/۱۲(

شــماره  بــه  ابالغــی  رســیدگی  آییــن   ۳٥ مــاده  اجــرای  در 
۳۰٧٩٥/۱۰۰/۲۰ مــورخ ۱٤۰۰/۰۳/۰۱، شــورای اســتان در صــورت 
صــدور قرار عدم صالحیت به دلیل وجود دالیل قانونی از جمله 
تبصــره ۲ مــاده ۸٥ و یکی از جهات رد برای شــورا و قطعیت آن، 
پرونده را راســاً به شــورای هم عرض اول استان و در صورت عدم 
صالحیت شــورای اخیر به شــورای هم عرض دوم برای رسیدگی 
ارســال می نماید. همچنین شورای کشــور در اجرای ماده ۱۱ و بند 
پ ماده ٧٧ در مقام رســیدگی تجدید نظر، در صورت صدور رای 
بدوی توســط شــورای اســتان فاقد صالحیت، پــس از نقض رای، 

پرونده را به شورای صالح ارسال می نماید. 

  ابالغ آیین نامه رسیدگی به تخلفات
در شوراهای انتظامی

مصوبه شورای مرکزی درخصوص تعیین 
شوراهای انتظامی هم عرض استان ها ابالغ شد
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ســمینار آموزشــی روابط عمومی ســازمان های نظام مهندسی 
ســاختمان بــا حضــور مهنــدس احمد خرم ریاســت ســازمان، 
دکتــر قاســم بــی نیــاز رئیــس مرکــز ارتباطــات و اطالع رســانی 
وزارت راه و شهرســازی، دکتر ســیدرضا نقیب السادات دانشیار 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، برخــی اعضــای شــورای مرکزی، 
مهندس کمیل صرامی مدیر روابط عمومی ســازمان و مدیران 
و کارشناســان روابــط عمومــی ســازمان های نظــام مهندســی 
ســاختمان کلیه اســتانها با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی با 

موضوع »تحلیل محتوا در روابط عمومی« برگزار شد.
در ابتــدای این ســمینار، مهنــدس کمیل صرامــی، مدیر روابط 
نظــام مهندســی ســاختمان، ضمــن خیــر  عمومــی ســازمان 
مقدم به شــرکت کنندگان در ســمینار »تحلیل محتوا در روابط 
عمومــی«، حضــور مدیران روابــط عمومی ســازمان های نظام 
مهندســی اســتانها در شــرایط شــیوع کرونــا را نشــان از تعهد و 
مســئولیت پذیــری آنان دانســت و گفت: در یک ســال گذشــته 
شــاهد تحوالت اساسی در نحوه فعالیت روابط عمومی شورای 
مرکــزی هســتیم به نحوی کــه این تحــوالت در ســال آینده هم 

ادامه خواهد داشت.
 نقش مشورتی روابط عمومی ها به ریاست سازمان

در ادامه این سمینار، دکتر قاسم بی نیاز، رئیس مرکز ارتباطات 
و و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی ضمن تشکر از برگزاری 
ایــن ســمینار، حضــور مهنــدس خــرم در راس ســازمان نظــام 
مهندسی کشور را یک فرصت دانست و بر ارتباط نزدیک روابط 

عمومی اســتانها با روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان به 
خصوص ریاست سازمان تاکید کرد.

رئیــس مرکز ارتباطات  و اطالع رســانی وزارت راه و شهرســازی 
در تشــریح اهمیــت روابــط عمومــی و نقــش مشــورتی روابــط 
عمومی هــا به رییس ســازمان، اظهارداشــت: ماهیت ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان، یک ماهیــت فرهنگی می باشــد و 
نیازمنــد فرهنــگ ســازمانی اســت، ضمــن اینکــه نقــش روابط 

عمومی ها در فرهنگ سازمانی، بسیار پررنگ است.
وی بــا تاکید بر اینکه مدیران روابط عمومی ســازمان های نظام 
مهندســی ســاختمان بایــد اصــول برنامه هــای خــود را بر طبق 
ایــن اهداف تنظیم کنند، تصریح کرد: باید تعامل مســتمر بین 
مرکز ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرسازی، روابط عمومی 

شــورای مرکــزی، روابــط عمومی اســتانها، مرکــز راه، تحقیقات 
و مســکن، دفتــر مقــررات ملی ســاختمان و معاونت مســکن و 

ساختمان برقرار شود تا شاهد تحقق اهداف سازمان باشیم.
دکتر بی نیاز همچنین از روابط عمومی ها خواست تا به معرفی 
ابرپروژه هــای در حال انجام مهندســان بپردازنــد. وی در پایان 
ضمــن اشــاره به آییــن نامه شــورای هماهنگی روابــط عمومی 
راه و شهرســازی خواســتار انســجام و هماهنگی ســازوکار روابط 

عمومی شد .
 توصیه به مدیران روابط عمومی

در همیــن حــال، مهنــدس احمــد خرم رئیــس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان در جمــع مدیــران عمومــی ســازمانهای 
نظام مهندســی ســاختمان اســتانها از ســه محور اصلــی کار در 
روابــط عمومی یعنی مردم مداری، واقعیت گرایی و کار علمی 
سخن گفت و اظهارداشت: عشق به کار و کار با عشق و خدمت 
بــه مردم، رضایت خاطر ایجاد می کند. در عین حال، عشــق به 

مردم مستلزم جوش و خروش برای حل مشکل مردم است.
وی همچنین از مدیران روابط عمومی خواست که واقعیت گرا 

باشند و از کار غیرعلمی و بدون مطالعه بپرهیزند.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه نرخ بیکاری 
بــاالی ۶۰ درصد مهندســان صنعت ســاختمان را مورد اشــاره 
قــرار داد و گفــت: تولیــد و تربیت مهندس بــدون طرح آمایش 
و مســتر پالن اقدام شــده اســت در حالی که اگر همین مباحث 
۲۲ گانه درست و اصولی اجرا شوند، در قالب دو برنامه ۵ ساله 

 توصیه های ریاست سازمان نظام مهندسی
 به مدیران روابط عمومی

سمینار آموزشی حرفه ای روابط عمومی نظام مهندسی با حضور مهندس خرم برگزار شد؛

در یک ســال گذشته شــاهد تحوالت 
اساسی در نحوه فعالیت روابط عمومی 
شــورای مرکزی هســتیم به نحوی که 
 این تحوالت در ســال آینده هم ادامه 

خواهد داشت
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وبینــار آنالین اعضای معمار شــورای مرکزی 
بــه مناســبت روز معمــاری و بزرگداشــت شــیخ 

بهایی  برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، دکتــر 
طاهــر کیافر عضو هیات رییســه شــورای مرکزی 
اعالم کرد: وبینار اعضای رشته معماری شورای 
مرکــزی بــه مناســبت روز معمــار و بزرگداشــت 
شــیخ بهایــی بــا حضور اعضــای معمار شــورای 

مرکزی به صورت مجازی و آنالین برگزار شد.
وی اظهارداشــت: در ایــن وبینار که روز شــنبه 
از ســاعت ۱۵ آغاز شــد، مهمترین مســایل پیش 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  معمــاران  روی 
ســاختمان مورد بحث و بررســی قرار گرفت. در 
این وبینار، پیام مهندس خرم ریاســت ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان کشــور نیز قرائت شد 
و برخــی اعضا معمار شــورا نیز بــه بیان نظرات 

خود پرداختند.
عضو هیات رییســه شــورای مرکــزی در گفت: 
در راســتای ارج نهادن به روز معماری و اعضای 
معمــار کشــور، در ایــن وبینــار اســاتید برجســته 
علمــی و اجرایی همچون پروفســور محمدجواد 

مهــدوی نــژاد اســتاد گــروه معمــاری دانشــگاه 
تربیــت مدرس ، دکتر “رافائــل بالبو آ” از بزرگان 
معمــاری کشــور ژاپن و دکتــر زهیر متکی اســتاد 
گروه معماری دانشــگاه شهید بهشتی سخنرانی 

کردند.
بــه گفتــه وی، بــا همــکاری روابــط عمومــی 
شــورای  گــروه تخصصــی معمــاری  و  ســازمان 
مرکزی، این وبینار برای اولین بار در ســطح ملی 
بــرای کل کشــور ایران بــه صورت زنــده و آنالین 
از بســتر اینســتاگرام و آپارات پخش شــد، ضمن 
اینکه در این برنامــه مجازی، کلیپ هایی هم در 
باب معماری و بزرگداشــت شــیخ بهایی پخش 

شد. 
کیافــر در عیــن حــال بــا یــادآوری اینکــه ایــن 
برنامه چون برای اولین بار بود که اجرا می شــد، 
دارای مشکالت و کمبودهایی بود، گفت: انشاهلل 
ســعی خواهیــم کــرد در برنامه هــا و وبینارهــای 
بعــدی کــه شــورای مرکــزی می خواهــد برگــزار 
کنــد، این موانــع و کمبودهــا را رفــع و برنامه ای 
ارائــه   کامــل و درشــان مهندســان عزیــز کشــور 

کنیم.

حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
مهنــدس خــرم در تشــریح آخریــن وضعیت صنعت ســاخت 
و ســاز در کشــور، بیان کرد: صنعت ســاختمان در دنیا در نســل 
هفتم به ســر می برد و به سوی به حداقل رساندن حضور انسان 
و اســتفاده از هوش مصنوعی قدم بر مــی دارد اما در ایران هنوز 
در نسل سوم و دوره پیشاصنعتی هستیم. برهمین اساس، الزم 
اســت هر چه سریعتر مقدمات حضور نســل های دیگر صنعت 
ســاختمان)صنعتی ســازی، هوشمندســازی، ســاختمان ســبز، 
اســتفاده از ترکیــب دانــش و تکنولــوژی نوظهــور( در کشــورمان 

فراهم شود.
وی همچنین از تحرک به وجود آمده در روابط عمومی شــورای 
مرکــزی ابــراز خرســندی کرد و مجــوز ایجاد پایــگاه خبری نظام 
مهندســی را حاصــل برنامــه محــور بــودن کار روابــط عمومــی 

دانست.
مهنــدس خــرم در عین حال اعالم کرد در نیمه اول ســال ۱۴۰۰ 
خبرگزاری نظام مهندســی راه اندازی خواهد شــد، ضمن اینکه 
بــه روابــط عمومی هــای حاضــر نویــد افزایــش بودجــه روابــط 

عمومی را می دهم.
در پایــان ایــن نشســت مهنــدس کمیــل صرامــی، مدیــر روابط 
عمومی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان بابیان اینکه روابط 
عمومی ها در خط مقدم ســازمان فعالیــت می کنند و با چالش 
تغییــرات در ســطوح کارشــناس و مدیــر دســت و پنجــه نــرم 

می کنند، خواستار امنیت شغلی آنان شد.

وبینار آنالین اعضای معمار شورای مرکزی 
برگزار شد
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پایــگاه خبــری ســازمان نظام مهندســی ســاختمان این بــار برای 
پافتن پاســخ به پرســش های تخصصی در این حوزه به سراغ دکتر 
مهران کوهی کمالی، عضو شــورای مرکزی و رئیس ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان چهار محال و بختیاری رفته اســت. 
او در ایــن گفتگو می گویــد: در بازنگری قانون نظام مهندســی باید 
نســبت به میــزان مســئولیت مهندســان ، نقــش ســازمان نظام 
مهندســی و شــهرداری ها در کنتــرل کیفیــت ســاختمان ها به طور 

شفاف تبیین شود. در ادامه مشروح این گفتگو را بخوانید:
 درباره شتاب دهی به تجاری ســازی نوآوری های حوزه ساخت و 

ساز چه پیشنهاداتی دارید؟ 
ایجاد بســتر مناسب از طرف تریبون نظام مهندسی و غیره برای 
ارائــه نوآوری های جدیــد از طرف تولید کنندگان بــه منظور ارائه 
محصــوالت خود و تبلیغ، اســتفاده از نوآوری های حوزه ســاخت 
در پروژه های قابل رؤیت با حمایت ســازمان نظام مهندسی )به 
عنــوان نمونــه کارها(، ایجاد ســاز و کار تشــویقی برای اســتفاده از 
فناوری های نوین در ســاخت و ســاز نظیر تخفیفات شــهرداری و 

ارائه تسهیالت به استفاده کنندگان و غیره.
 به منظــور افزایش نفوذ فنــاوری در صنعت ســاختمان چه باید 

کرد؟
تعریــف پروژه هــای تحقیقاتــی و پروژه هــای دانشــگاهی در ایــن 
حــوزه و ارتبــاط بــا صنعت برای آماده کردن بســتر مناســب برای 
افــراد جوان که وارد بازار کار می شــوند، تهیه فیلم های تبلیغاتی و 
فرهنگ سازی با همکاری سازمان صدا و سیما، دادن آموزش های 
از  اســتفاده  بــه  بــه مهندســان فعــال، تشــویق ســازندگان  مؤثــر 
فناوری هــای نویــن صنعــت ســاختمان از طریــق ارائه تســهیالت 
بانکــی و تخفیفــات شــهرداری، ارائه نمونــه پروژه هــای موفق و با 

صرفه اقتصادی در سطح مهندسان و سپس آگاهی عمومی.
 با چــه مدلــی می توان بــه ســاختمان ایمــن مطابق اســتاندارد 

جهانی رسید؟
بایــد از مدل هــای موفق ســایر کشــورها الگو برداری کــرد. امروزه 
گســترده ای  کاربــرد   )BIM( ســاختمان  اطالعــات  مدل ســازی 
از طراحــی و ســاخت تــا بهره بــرداری و حتــی مرحلــه تخریــب 
ســاختمان ها پیــدا کــرده اســت. معرفــی فنــاوری BIM یکــی از 
پیشــرفت های مهــم اخیــر در زمینه مدیریت ســاخت اســت. در 
کنــار معرفی چنین مدل هایی برای رســیدن به ســاختمان ایمن 
می تــوان بــه مــوارد دیگــری از جمله آمــوزش صحیــح و اصولی 
مهندســان در دانشــگاه ها و آموزشــگاه ها، ارج نهــادن بــه حرفــه 
مهندســی در صنعت ســاختمان از طریق تناســب حــق الزحمه 
بــا فعالیــت در حــال انجــام، فرهنگ ســازی در ســطح جامعــه 
بــه منظــور اولویــت دادن بــه مســائل ایمنــی و فنــی و ســاخت 
ساختمان های ساده از نظر فرم و پیکربندی و ارجح بودن ایمنی 

بر ظواهر و تجمالت اشاره کرد.

 نحوه اجرایی شــدن شناســنامه فنی ملکی صنعت ســاختمان، 
چگونه باید باشد؟

تغییــر اصولــی در کلیــات مطــرح در شناســنامه فنــی و ملکــی و 
اضافه کردن مســتندات ســاخت به شناســنامه و پیوست نمودن 
شناســنامه به مدارک نقل و انتقال در ســاختمان های نوساز، راه 
اندازی ســامانه الکترونیکی شناســنامه فنی و ملکی برای تسریع 
امور و ثبت و نگهداری اطالعات ساختمان و همکاری و همراهی 
شــهرداری ها در ارتباط با این سامانه و اتصال آن به سامانه های 

شهرداری.
 برای مقاوم سازی ساختمان به چه الزاماتی نیاز است؟

تولیــد و اســتفاده از مصالــح ســاختمانی اســتاندارد، اســتفاده از 
پیکربندی ساده سازه ای با حداقل آثار پیچشی، به کارگیری افراد 
متخصــص و با تجربــه اعم از مهندســان و ســازندگان و کارگران 
ماهــر در احــداث ســاختمان، نظارت هــای مســتمر و کنترل های 
دقیق توسط افراد ذیصالح سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها 
و اداره کل راه و شهرســازی، توجــه بــه موضــوع طراحی و اجرای 
اصولی راه پله ها به عنوان تنها راه فرار و مســیر امداد و نجات در 
شــرایط بحران، رعایــت جزئیات مهار اجزای غیر ســازه ای نظیر 
دیوارهــای پیرامونی مطابق پیوســت ششــم اســتاندارد ۲۸۰۰ در 
درجه اول از طریق آموزش به مهندســان ناظر و ســازندگان و در 

درجه دوم جلوگیری از ادامه کار در صورت ســهل انگاری، تالش 
به منظور آگاهی عمومی و فرهنگ ســازی و ایجاد باور الزم برای 
مقاوم ســازی ســاختمان ها و آمادگی در برابــر زلزله، بازنگری به 
موقــع در آییــن نامه هــا و دســتورالعمل ها و بــروز رســانی دانش 
مهندســان و ارائه نقشه های اجرایی ســاختمان با جزئیات کامل 
)اجــزای ســازه ای و غیر ســازه ای( متناســب با دانــش روز و قابل 

اجرا.
 به منظور صرفه جویی مصرف انرژی در صنعت ســاختمان باید 

دست به چه اقداماتی بزنیم؟
اســتفاده بهینه از انرژی در ساختمان ســازی روز دنیا بسیار مورد 
توجــه قــرار گرفته اســت. ایجاد ســاختمان ســبز یکــی از راه های 
صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی اســت. اقدامــات بازدارنــده از 
تخریــب محیــط زیســت و حمایــت کننده از بــه کارگیــری انرژی 
پــاک در برج هــا و ســاختمان ها و ارائــه گواهی هــای معتبــر برای 
تأییــد و رونــق تجــارت آنها و همچنیــن حمایــت از کارخانه های 
تولید محصوالت به کار گیری انرژی پاک، سیاســت های تشویقی 
دولــت از جمله رایــگان کردن حامل های انرژی برای مشــترکین 
کــم مصــرف و آگاهــی عمومی از تکمیــل فرآیند اصــالح قیمت 
حامل هــای انــرژی، رعایــت الزامــات قانونــی مبحــث نوزدهــم 
مقررات ملی ساختمان با ارائه کامل جزئیات و ملزومات جهت 

 بازنگری در طرح جامع توسعه مقررات 
ملی ساختمان

گفتگو با دکتر کوهی کمالی، عضو شورای مرکزی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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صرفه جویی در نقشــه های اجرایی توســط مهندســان، تعریف و 
اضافــه کردن یک مهندس هماهنــگ کننده )مدیریت پروژه( به 
مجموعــه مهندســان چهارگانه و انجام کنترل های دقیق توســط 
مهندســین ناظر در اجــرای جزئیات، اســتفاده از مصالح نوین و 
عایق و استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی استاندارد.

 طــرح جامع توســعه مقررات ملی ســاختمان در دســتور کار قرار 
گرفته است. در این باره چه پیشنهاداتی دارید؟

پیشــنهاد می شود در طرح جامع توسعه مقررات ملی ساختمان ، 
ضمن بروز رسانی به موقع مباحث کلیدی، نسبت به موضوعاتی 
نظیر حفظ و نگهداری ساختمان های موجود و ارتباط و هماهنگی 
آن بــا ســایر مباحــث، مــورد توجــه بیشــتر قــرار گیــرد و همچنین 
موضوع مقاوم ســازی ســاختمان های موجود نیــز در طرح جامع 
مقررات ملی ســاختمان گنجانده شــود. موضــوع دیگر هماهنگی 
و ارتبــاط مقــررات ملــی ســاختمان با ســایر آیین نامه هــا از جمله 
نشــریات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور است و در نهایت 
مجموعــه مقــررات ملــی ســاختمان بایــد با داشــتن پویــای الزم، 

پاسخگوی تمامی نیازهای صنعت ساختمان باشد. 
 قرار است قانون نظام مهندســی بازنگری شود. چه پیشنهاداتی 

در این باره دارید؟
در بازنگری قانون نظام مهندسی باید نسبت به میزان مسئولیت 
مهندســان ، نقــش ســازمان نظــام مهندســی و شــهرداری ها در 
کنترل کیفیت ســاختمان ها به طور شــفاف تبیین شــود. موضوع 
تعــارض منافــع که یکــی از چالش های اساســی چند ســال اخیر 
ســازمان نظام مهندسی و شــهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی 
بوده است، باید در این قانون به طور شفاف تعیین تکلیف شود. 
شیوه نامه های صدور، تمدید و ارتقای پروانه اشتغال مهندسان 
، بــا توجه بــه پیشــرفت های کنونی صنعت ســاختمان در جهان 
و نیاز به اســتاندارد سازی ســاختمان هماهنگ با استانداردهای 

جهانی، نیاز به بازنگری دارد.
 در راســتای طــرح ســامانه جامــع یکپارچــه نظــام مهندســی که 
در دســتور کار اســت، قرار اســت به منظور قیمت گــذاری علمی 
ساختمان بر اســاس درجه کیفی ساخت و شناسنامه فنی و ملکی 

بستر سازی شود. چه پیشنهاداتی در این باره دارید؟
ایجــاد ســامانه الکترونیکــی شناســنامه فنــی و ملکی ســاختمان 
و ارتبــاط آن با ســامانه های شــهرداری و وزارت راه و شهرســازی 
و ایجــاد شــفافیت و اعتمــاد بــه اطالعــات آن و در نهایت امکان 
دریافــت بخش هــای مرتبــط برای عمــوم مردم جهــت آگاهی، 
منجر به تسهیل در نقل و انتقاالت و امکان بهره برداری مناسب 
بــرای ســاکنین ســاختمان و حفــظ و نگهــداری آن خواهــد شــد. 
همچنین امکان مدیریت بهتر برای دولت ها به خصوص در امر 

مدیریت بحران فراهم خواهد شد.
 با توجه به زلزله اخیر تهران، چه اقداماتی باید انجام شود تا پس 

از زلزله 7 ریشتری، کمترین آسیب جانی و مالی را داشته باشیم؟ 
ارزیابی ســریع و کیفی و تهیه یک پایگاه داده و پس از آن اولویت 
بنــدی بر اســاس منابع مالــی موجود، توجــه ویژه به بازســازی و 
نوســازی مناطق و بافت  های فرســوده به صورت یک عزم ملی و 
بسته تشــویقی عملی و نه در حد شعار؛ با توجه به گرفتاری های 
متعدد مردم با توان مالی متوســط و ضعیف، الزم اســت دولت 
حمایت های مالی الزم را در جهت مقاوم ســازی ساختمان های 

موجود به عمل آورد.
ســاختمان های دولتــی و خصوصــی مرتبــط بــا امــداد و نجــات 
بایســتی مجهــز به سیســتم های هشــدار دهنــده و سیســتم هایی 

نظیــر قطــع خــودکار سیســتم گازکشــی و غیــره باشــند و پــس از 
زلزلــه قابلیــت اســتفاده بــی وقفه خــود را حفــظ کنند، لــذا باید 
در اولویــت نخســت برنامه ریزی هــای دولــت قرار گیــرد و پس از 
آن ســایر ســاختمان ها نیز بایــد به ترتیب اهمیــت و تعداد افراد 

بهره برداری کننده در اولویت های بعدی قرار بگیرند.
 ســاماندهی تیم هــای امــداد و نجــات مردمــی داوطلــب و بــا 
تجربــه در کنار هالل احمر و ســایر ارگانهای مرتبــط قبل از زلزله 
و هماهنگــی آنهــا تحت یــک مدیریت یکپارچــه در هنگام وقوع 
زلزله و پس از آن، اســتفاده از دانش، فناوری و تجربه کشــورهای 
پیشــرو نظیر ژاپن در کاهش مخاطرات زلزله، جلوگیری از تمرکز 
جمعیت در مناطق نزدیک گســل و به طور کلی سیاســت تمرکز 
زدایــی از شــهر تهــران، توجه به موضــوع شهرســازی در ارتباط و 
هماهنگــی بــا آمادگــی در برابر زلزلــه در برنامه هــای بلند مدت 
آینــده، با توجه به مطالعــات متعددی که قباًل در مورد مدیریت 
بحران شــهر تهران در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دستگاه های 
مختلف صورت گرفته، الزم اســت به منظــور جلوگیری از انجام 
کارهــای تکــراری کلیــه اطالعــات مربوطــه توســط یــک مرجــع 

متخصص جمع بندی شــده و نســبت به رفع نواقــص احتمالی 
و بازنگری در اطالعات جمع آوری شــده اقدام شــود تا به عنوان 
یــک ســند راهبردی مــورد اســتفاده مدیران و دســت انــدرکاران 
اجرایی قرار گیرد. از تجارب به دست آمده از زلزله آبان ماه سال 
۱۳٩٦ سر پل ذهاب در ارتباط با مدیریت بحران و رفع نواقص و 

اشکاالت نیز باید استفاده شود.
 الزامات مورد نیاز در مناطق زلزله خیز برای جلوگیری از تخریب 

و آسیب ساختمان چیست؟ 
ارتقــا و اصــالح آییــن نامه ها و مقــررات ملی ســاختمان با توجه 
بــه درس های گرفته شــده از زلزله های اخیر کشــور، لزوم رعایت 
فاصله حریم گســل ها، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، 
اســتفاده از پیکربندی ســاده ســازه ای، لــزوم اســتفاده از مجریان 
ذیصــالح، ارتقــای سیســتم های نظارتی، توجه به نوع ســاختگاه 
و طراحــی و احــداث ســاختمانها از نظــر نوع سیســتم باربر، نوع 
مصالــح و تعداد طبقات متناســب بــا نوع ســاختگاه، جلوگیری 
از ایجــاد مودهای خرابــی رایج در زلزله های گذشــته نظیر ایجاد 
طبقه نرم و ستون کوتاه ناشی از اجرای غیر اصولی میانقاب های 
آجری و راه پله ها ، رعایت جزئیات مهار اجزای غیر سازه ای نظیر 
دیوارهای پیرامونی مطابق جزئیات ارائه شــده در پیوست ششم 
اســتاندارد ۲۸۰۰ یا نشــریات معتبر دیگر، توجه بــه نوع مصالح 

نما و شیوه های اجرای اصولی نمای ساختمان ها و حتی االمکان 
عدم اســتفاده از مصالح ســنگین مانند ســنگ ، اســتفاده از بتن 
آماده و آزمایشــگاه های کنترل کیفیت مصالح مطابق مقررات و 
ضوابط موجود با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، توجه به 
طراحی و روش اجرای خرپشــته ها بخصوص در ساختمانهای با 
مصالح بنایی و نظارت بیشــتر بر تغییرات سازه ای نظیر افزایش 

زیربنا در پالن یا ارتفاع.
 در راســتای مقاوم ســازی ســاختمان، بایــد چه اقداماتــی انجام 

دهیم تا شاهد فرونشست زمین نباشیم؟
به طور معمول پدیده فرونشســت در مناطق کارســتی و تشــکیل 
فروچالــه بــه صــورت ناگهانــی روی می دهنــد و این مســئله باید 
بــه عنــوان یــک تهدیــد جــدی در نظــر گرفتــه شــود. اســتفاده از 
روش هــای ژئوفیزیکی نظیــر روش مقاومــت الکتریکی، ریز ثقل 
ســنجی، حفــاری گمانه هــای ژئوتکنیکی، داده های لــرزه ای و ژئو 
رادارهــا برای شــناخت پدیده و بررســی ابعاد آن الزم اســت. در 
راستای مقاوم ســازی ساختمان ها باید از احداث ساختمان های 
بلنــد مرتبــه که زمان تناوب طبیعی آنهــا نزدیک به زمان تناوب 
طبیعــی خــاک چنیــن مناطقــی اســت، اجتنــاب و از بارگــذاری 
در ایــن مناطــق حتــی االمــکان کاســته شــود. همچنیــن پــس از 
شــناخت دقیق تــر پدیــده و تعییــن ابعــاد آن می تــوان در رابطه 
بــا راهکارهــای عــالج بخشــی نظیر تزریــق و پر کــردن حفره ها با 
روش هــای مناســب یا جابجایــی محله های در معــرض خطر از 
طریــق بررســی های فنی و در نظر گرفتــن مالحظات اجتماعی و 

اقتصادی، پیشنهادهای الزم را ارائه داد.
 قرار است برنامه های اجرایی الگو ســازی ساختمان سبز تدوین 

شود. چه پیشنهاداتی در این باره دارید؟
اقدامات سبز شامل استفاده از سیستم گرمایش از کف، استفاده 
از پنجــره دو جداره با کنترل جریان انرژی، اســتفاده از گاز آرگون 
در فضای میانی پنجره دو جداره معمولی، استفاده از عایق های 
ویــژه پنجره، بهــره گیری از ترموســتات دمــا و راهکارهای کنترل 
روشــنایی و هوشــمند ســازی ســاختمان هســتند. در برنامه های 
اجرایی باید نســبت به اقدامات ســبز کم هزینه و پر هزینه توجه 
کرد و آثار صرفه جویی هزینه ها برای ساکنین و توجیه اقتصادی 
آن را در کنــار افزایــش حامل هــای انرژی در آینده، مــد نظر قرار 
داد. اجــرای روش هــا و راه حل هــای پایــدار، منجــر بــه کاهــش 
هزینه هــای اقتصــادی در طــول عمــر مفیــد ســاختمان، کاهش 
اثــرات زیســت محیطــی و افزایش منافــع اجتماعی می شــود. با 
درک این موضوع بســیاری از ســازمان ها در سراسر جهان شروع 
بــه ارزیابی، تشــویق و واگــذاری پروژه ها بــر اســاس توانایی افراد 

برای بهبود توسعه پایدار می کنند.
 باید چه الزامات ایمنی در کارگاه های ساختمانی رعایت شود؟

الزامــات قانونی نظیر مبحث دوازدهم مقررات ملی ســاختمان 
به همــراه آیین نامه حفاظتی کارگاه های ســاختمانی به اســتناد 
مــاده ۸٥ قانــون کار در مــورد کلیــه کارگاه های ســاختمانی الزم 
االجراســت، اقدامات اساسی برای پیشگیری از حوادث، استفاده 
از ابزار و تجهیزات و ماشــین آالت اســتاندارد، بررسی اثر بخشی 
کنترل هــا؛ پیــش بینی بودجه و تهیه تجهیــزات حفاظت فردی و 
عالئم و تابلوها، برقراری بیمه مســئولیت مدنی و شخص ثالث 
کارگاه توســط مجری قبل از شروع عملیات ســاختمانی، تعیین 
مســئول ایمنــی و معرفی وی به کارکنان و مهندس ناظر توســط 
مجــری، آمــوزش مؤثر به کارگران و مهندســان، برقــراری نظم و 

انضباط در کارگاه و ثبت و اطالع رسانی حوادث.

پیشــنهاد می شــود در طــرح جامــع 
توســعه مقررات ملی ســاختمان ضمن 
به موقع مباحث کلیدی،  بروز رســانی 
نســبت بــه موضوعاتی نظیــر حفظ و 
و  موجود  ســاختمان های  نگهــداری 
 ارتباط و هماهنگی آن با سایر مباحث، 

توجه ویژه ای شود
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0
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سمتنام و نام خانوادگی استان

آذربایجان 1
شرقی

رئیس علی طوماریمهندس

نایب رئیس اولعلی ابراهیم زادهدکتر

نایب رئیس دومیونس بقاییمهندس

دبیرسیروس حیدرریحانیدکتر

خزانه داررضا جاویدمهندس

آذربایجان 2
غربی 

رئیس امیرحسین مرادزادهمهندس

نایب رئیس اولرحیم ارادتیمهندس

نایب رئیس دومحمید شیر محمدیدکتر

دبیریزدانشیر آذری کیامهندس

خزانه داراحمد وطنیمهندس

اردبیل3

رئیس محمد رضا انوریدکتر

نایب رئیس اولطاهر کیانفردکتر

نایب رئیس دومتوحید شفیعیمهندس

دبیرجعفر لطفیمهندس

خزانه داراردشیر آرشدکتر

اصفهان4

رئیس غالمحسین عسکریمهندس

نایب رئیس اولامیرحسین خیام باشیمهندس

نایب رئیس دومجلیل عمادیمهندس

دبیرسعید رحیمیمهندس

حمیدرضا شفیعی مهندس
خزانه داراردستانی

البرز5

رئیس شهروز قنبریمهندس

نایب رئیس اولمحمد رضا ریاحی خواهمهندس

نایب رئیس دومفرهاد غالمیدکتر

دبیرسیروس افشاردکتر

خزانه دارکوروش غفرانیدکتر

ایالم6

رئیس علی عسکر عسکریمهندس

نایب رئیس اولعبدالرضا ابوقدارهمهندس

نایب رئیس دومرضا ملکیمهندس

دبیرحمید گلمرادیمهندس

خزانه دارآیت اله رستمیمهندس

بوشهر7

رئیس سید سعید علم بالدیمهندس

نایب رئیس اولخسرو علی پورمهندس

نایب رئیس دومعلیرضا سنائی دشتیمهندس

دبیرمسعود راویانمهندس

خزانه داربهروز فرح شیرازیمهندس

تهران8

رئیس سید علیرضا میرجعفریمهندس

نایب رئیس اولسید محمد هاشمیمهندس

نایب رئیس دومپیام رییسیمهندس

دبیرسیامک الهی فرمهندس

خزانه دارمجتبی آمری نیامهندس

چهارمحال 9
و بختیاری

رئیس مهران کوهی کمالیدکتر

نایب رئیس اولفریدون واحدمهندس

نایب رئیس دومغالمرضا طالبیمهندس

دبیرمعصومه کیانپورمهندس

خزانه دارمجید خرممهندس

خراسان 10
جنوبی

رئیس حسین عباسیمهندس

نایب رئیس اولمحمد حسین زراعتکارمهندس

نایب رئیس دوماحمد کاظمیان دکتر

دبیرعلی کریمدادیمهندس

خزانه دارمحمد الهامی زاده مهندس

خراسان 11
رضوی

رئیس امیر هوشنگ انصاریمهندس

نایب رئیس اولعلی مقدم آریاییمهندس

نایب رئیس دومجعفر حسین پورمهندس

دبیرسید مصطفی رضویمهندس

خزانه دارحسین جامی االحمدیمهندس

خراسان 12
شمالی

رئیس علی اکبر رمضانی مهندس

نایب رئیس اولمحمد قلی پورمهندس

نایب رئیس دومحسینقلی قلی زاده مهندس

دبیرابوالفضل رازقندیمهندس

خزانه دارسعید ندافمهندس

خوزستان13

رئیس کمال دویدهمهندس

نایب رئیس اولاکبر حسنی پوردکتر

نایب رئیس دوممنصور بدیعی فرمهندس

دبیررضا عصارهمهندس

خزانه دارعبدالعظیم سید محمودیمهندس

زنجان14

رئیس حسن مجتبی زادهمهندس

نایب رئیس اولزهره ترابیدکتر

نایب رئیس دومرامین کیامهردکتر

دبیرابراهیم زاد توت آغاجمهندس

خزانه داریداله علی آبادیمهندس

سمنان15

رئیس محمدرضا خسرویمهندس

نایب رئیس اولمحمود اسکندریمهندس

نایب رئیس دومحمید بیرقیدکتر

دبیرفرید همتیمهندس

خزانه دارمحمدرضا مهرعلیمهندس

اسامی هیات رئیسه سال سوم سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها )دوره هشتم(

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
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16
 سیستان

و 
بلوچستان

رئیس علی پور اربابیدکتر

نایب رئیس اولکامبیز نرماشیریدکتر

نایب رئیس دوممهدی اژدری مقدمدکتر

دبیرمحمد علی قصریدکتر

خزانه دار عبدالرحمن ریگیمهندس

فارس17

رئیس سید مرتضی سیف زاده مهندس

نایب رئیس اولمحمد حسین دادخواهمهندس

نایب رئیس دوماکبر احمدیمهندس

دبیرجواد علوی زاده مهندس

خزانه دارسامان ارجمند اینالومهندس

قزوین18

رئیس سید کاظم مجابیمهندس

نایب رئیس اولعباس وثیق نیادکتر

نایب رئیس دومعلی اربابمهندس

دبیرسید پرویز حسینیمهندس

خزانه داریداله کاظمیمهندس

قم19

رئیس امین مقومیمهندس

نایب رئیس اولکاوه نوری کوه پائیمهندس

نایب رئیس دوموحید معماریانمهندس

دبیرمحسن شیرمحمدیمهندس

خزانه دارامیرخسرو خودکارمهندس

کردستان20

رئیس فریبرز خلیل اللهیمهندس

نایب رئیس اولمحمد رضا جباریمهندس

نایب رئیس دومبهار راستینمهندس

دبیرهیوا سیدیونسیمهندس

خزانه دارکریم قادرمزیمهندس

کرمان21

رئیس علیرضا گلستانیمهندس

نایب رئیس اولسید علی مرتضویمهندس

نایب رئیس دومغالمرضا مهدوی میمندمهندس

دبیرعلیرضا اوحدیدکتر

 علیرضا مهندس
خزانه دارقزوینی پور اکبری

کرمانشاه22

رئیس احسان داریوشیدکتر

نایب رئیس اولکیومرث اسدیمهندس

نایب رئیس دومحسن شرفیدکتر

دبیرسلیمان شیرزادیدکتر

خزانه دارکیومرث اسدیمهندس

23
کهگیلویه

 و
بویراحمد

رئیس ابراهیم مهرجودکتر

نایب رئیس اولفردین یزدان پناهدکتر

نایب رئیس دومسجاد رستگارمهندس

دبیراحمدرضا خورشیدیمهندس

خزانه دارعلم علیزادهمهندس

گلستان24

رئیس سید مجید حسینیمهندس 

نایب رئیس اولمحمد ابراهیم پورمهندس

نایب رئیس دومفریدون واثقیمهندس

دبیرسید حامد قدس علویمهندس

خزانه دارعلی تهرانی ثانیمهندس

گیالن25

رئیس عبدالرضا قاسمیانمهندس

نایب رئیس اولفرشید رجبیمهندس

نایب رئیس دومسید مسعود موسویمهندس

دبیرمجتبی نصرمهندس

خزانه دارسعید بدویمهندس

لرستان26

رئیس سعید بارانیمهندس

نایب رئیس اولاحمد شیراوندمهندس

نایب رئیس دومضرغام ارشادیمهندس

دبیرعلیرضا محمد زادهمهندس

خزانه دارناصر طهماسبیمهندس

مازندران27

رئیس محسن قربانیمهندس

نایب رئیس اولسید حمید رضا مسیبیمهندس

نایب رئیس دومعادل منصور کیاییمهندس

دبیرسودابه مهریدکتر

خزانه دارعلی محمدنیامهندس

مرکزی28

رئیس حسن فرهمند پورمهندس

نایب رئیس اولابراهیم دژدارمهندس

نایب رئیس دومسیامک بکاییمهندس

دبیرمجید جمشیدیمهندس

خزانه دارغالمعلی اهلل دادیمهندس

هرمزگان29

رئیس مهدی رضایی سردرهمهندس

نایب رئیس اولمحمدنور امیری خمیریمهندس

نایب رئیس دوممجید سیمراخمهندس

دبیرسهراب روستاییمهندس

خزانه دارابراهیم عمیددکتر

همدان 30

رئیس سعید یزدانیدکتر

نایب رئیس اولسید محمد جعفر نقیبیمهندس

نایب رئیس دوممحمد رضا توکلیمهندس

دبیرفرهاد فرهادیمهندس

خزانه دارسپیده حیدریمهندس

یزد31

رئیس علی اصغر زحمتکشمهندس

نایب رئیس اولمحمد فروغیدکتر

سید منصور سید عالقه مهندس
نایب رئیس دومبند

دبیراحمد علی فالحدکتر

خزانه دارمحمد حسینیمهندس
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مهنــدس احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ساختمان در تازه ترین سفر استانی خود به استان هرمزگان 
رفــت. او در ابتــدا در همایــش شــهرداران اســتان هرمزگان 
حضور یافت و با بیان اینکه خدمت رسانی باید با بخشش و 
عالقه باشد تا پیش برود، اظهارداشت: وقتی کار با بخشش 
باشد، خستگی ندارد.البته بدون مطالعه کار نکنید و سالیق 
شــخصی را کنار بگذارید. در همین حال، هر پروژه را به یک 

مدیر بسپاریم و مدیر توانمند بسازیم. 
وی بــا تاکید بــر اینکه در انجام کارها بایــد دنبال تحول بود، 
با مفاســد مبارزه کرد و به ســاماندهی امور پرداخت. گفت: 
همــکاری میــان اعضای هیــات چهارنفره اســتان هرمزگان 
را در کمتر اســتانی دیدم. این موضوع باعث شــده است که 

استان هرمزگان جزو ٥ استان اول کشور قرار گیرد.
مهندس خرم موضوع مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را 
مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: این موضوع در دو برنامه 
٥ ســال و حداقــل ۲۰۰ هــزار شــغل بــرای مهندســین ایجــاد 
خواهــد کرد و گردش مالی باالی ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان در 
ســال ایجاد می کنند، ضمن اینکه با اجرای دقیق مبحث ۲۲ 
در کشــور، صنایــع ۲۰۰ گانه پشــتیبان صنعت ســاختمان نیز 

رونق می گیرد و تحول عظیمی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه از شهرداران استان خواست تا به بیان موضوع 
و نحوه ارتباط با ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان و 

دفاتر نمایندگی بپردازند.
با این حال، از جمله مواردی که شهرداران استان هرمزگان 
در این جلســه برای پیگیری مطرح کردند، موضوعات ذیل 

بودند:
 اســتقرار دفاتر نمایندگی ســازمان در مرکز شهرســتانها و 
طوالنی شــدن پروسه تحویل و عودت نقشه ها به دلیل بعد 

مسافت 
 مشــکالت پروانه هــای ســاختمانی پروژه هــای قدیمی در 
شــهر های تازه تاسیس که توســط کاردانها و مهندسان بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی تایید شده اند.
 تعارض منافع اعضای سازمان شاغل در شهرداری ها

 ســخت گیری بیش از پیش در مقررات ســاخت بنا و نوع 
مصالــح ســاختمانی و بــه تبــع افزایــش قیمت تمام شــده 

پروژه های ساختمانی
 دیدار با اعضای هیات 4 نفره

رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در ادامه ســفر 
به اســتان هرمزگان در نشســت مشــترک با حضــور معاون 
هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان و 

شهرداری بندرعباس حضور یافت.
در این نشست مهندس خرم گفت: به منظور حفظ جایگاه 
مهندســان و ارائه تســهیالت و خدمات به دنبال آن هستیم 
تا در هر استان، مجموعه ای تحت عنوان »خانه مهندس« 
بنــا کنیم کــه در این مجموعــه خدمات فرهنگی، ورزشــی و 

رفاهی به اعضای سازمان ارائه خواهد شود.
وی افــزود: برای رســیدن به ایــن هدف نیازمنــد همکاری و 
مســاعدت اســتانداری هرمزگان و اداره کل راه و شهرسازی 
هســتیم تــا زمین مناســبی بــرای احــداث ایــن مجموعه در 

اختیار سازمان نظام مهندسی این استان قرار گیرد 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا اشــاره بــه 
معضــالت بیــکاری در جامعــه ، مشــکالت مســکن و لــزوم 
ســازمان،  عضــو  مهندســان  بــرای  اشــتغال  زمینــه  ایجــاد 
اظهارداشــت: طــرح اقــدام ملی مســکن، فرصت مناســبی 
برای ایجاد اشتغال مهندسان عضو سازمان است.برهمین 

اســاس، ســازمان نظام مهندســی به پشــتوانه ظرفیت های 
موجــود آمادگی خــود را برای همکاری در ایــن زمینه اعالم 

می دارد.
مهنــدس خرم تاکید کرد: می توان بــا بهره گیری از ظرفیت 
مهندســان عضــو ســازمان و بــا هــدف تامین مســکن برای 
مهندسان اقدام به احداث شهرک های مسکونی در حاشیه 
شهر و مجتمع مهندسین ویژه مهندسان فاقد مسکن عضو 

سازمان کرد.
وی تصریــح کــرد: با بهــره گیــری از پتانســیل های موجود و 
نیروهــای آموزش دیده می تــوان در ســتاد مدیریت بحران 
و توســعه کشــور بهره برد. حســب وظیفه ســازمان مبنی بر 

همــکاری بــا دســتگاه های مرتبــط در هنــگام بــروز بالیایــی 
طبیعی، از اســفند ماه دســتور تشکیل ســتاد بحران سازمان 
نظام مهندســی ساختمان به ریاســت رئیس سازمان صادر 
شــد و بــرای تامین کمک هزینه به آســیب دیدگان صندوق 

راه اندازی شد.
 عضویت در ستاد مدیریت بحران

رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان همچنین اعالم 
کرد: پیشــنهاد عضویت ســازمان در ســتاد بحران ارائه شده 
و بــا توجه بــه موافقت ســتاد موضــوع در دســتور کار دولت 
قرار گرفته اســت و پیشنهاد می شود سازمان استان در ستاد 

بحران استان عضویت یابد.
در همین حال، رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان هرمــزگان در خصــوص تعرفــه خدمات مهندســی 
گفــت: حــق الزحمــه خدمــات مهندســی زیــر ۰،۵ درصــد 
قیمت تمام شــده ســاختمان اســت در حالی کــه تمام دنیا 
بین ٥ تا ٧ درصد به عنوان حق الزحمه خدمات مهندســی 
در نظر گرفته می شــود. در جامعه امــروز موضوع پرداخت 
حــق الزحمه خدمــات مهندســی، ضربه بزرگی بــه جایگاه 
مهندسان وارد شده و الزم است به این موضوع توجه شود.
 مهنــدس رضائــی ضمــن تشــکر از حســن توجــه مهندس 
خــرم، از اعضــای هیات ٤ نفره درخواســت همــکاری برای 
رفع مشــکل امالک ســازمان به خصوص ساختمان مرکزی 

کرد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان هرمزگان هــم ضمن ابراز 
گفــت:  اســتان،  در  خــرم  مهنــدس  حضــور  از  خوشــحالی 
هیــات ٤ نفــره اســتان بر خالف بســیاری از اســتانها در واقع 
یــک خانواده اســت و در خصوص جانمایــی فضا و زمین تا 
مرحلــه ای پیــش رفته ایم و تمام تالش خود را در رســیدن 

به اهداف عنوان شده خواهد کرد.
مهنــدس رضایی با تاکید بــر همراهی اعضای هیات ٤ نفره 
با ســازمان، اظهــار کــرد: تنش هایی کــه در اســتانهای دیگر 
وجود داشــته، به دلیــل همراهی و تعامــل اعضای هیات ٤ 
نفره در ســازمان اســتان هرمــزگان وجود ندارد. و مســئوالن 
اســتانی بــه بنــده و ســازمان لطف دارنــد و همیــن موضوع 

باعث حل بسیاری از مشکالت سازمان شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان هرمزگان در ادامه نشست 
ضمــن ابراز خوشــحالی از حضور مهندس خرم در اســتان، 
گفت: هیات ٤ نفره اســتان بر خالف بســیاری از اســتانها در 
واقــع یــک خانــواده اســت و در خصــوص جانمایــی فضا و 
زمیــن تــا مرحله ای پیش رفته ایم و تمــام تالش خود را در 

گزارش سفر استانی مهندس خرم به هرمزگان 
پیشنهاد عضویت رسمی سازمان در شورای عالی شهرسازی و معماری؛

مهندس خرم تاکید کــرد: می توان با 
بهره گیری از ظرفیت مهندســان عضو 
ســازمان و با هدف تامین مسکن برای 
مهندسان اقدام به احداث شهرک های 
مســکونی در حاشیه شــهر و مجتمع 
مهندســین ویژه مهندسان فاقد مسکن 

عضو سازمان کرد
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رسیدن به اهداف عنوان شده خواهد کرد.
در همیــن حال، مهندس خــرم در این باره گفت: ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان جزو ٥ استان اول 
کشور اســت و من با تجربه ٤۲ ساله مدیریتی اعالم می کنم 
خوشــحالم از اینکــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان هرمــزگان به ریاســت مهنــدس رضائــی، کارهایی را 
انجام داده است که بسیاری از استانها هنوز فکرش را نکرده 
اند. من در حضور شــما از ایشــان تشــکر می کنم و امیدوارم 
خداوند توفیق روز افزون به ایشان بدهد. مهندس مدرس، 
معــاون هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری هرمزگان هم 
ضمن تائید اظهــارات مهندس خرم، درخصوص توســعه 

شهری بندرعباس توضیحاتی داد.
در پایــان نشســت مهنــدس خــرم لــوح تقدیــری بــه پــاس 
همراهــی و همــکاری اعضــای هیــات ٤ نفــره بــا ســازمان 
اســتان به معــاون هماهنگی امــور عمرانی ، مدیــر کل راه و 

شهرسازی هرمزگان و شهردار بندرعباس اهدا کرد.
 حضور مهنــدس خرم در جلســه فوق العاده هیــات مدیره 

سازمان 
جلســه فوق العــاده هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان هرمزگان با هدف ارائه گــزارش عملکرد 
سازمان و تبادل نظر اعضای هیات مدیره بامهندس خرم، 
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور در محل 
ســاختمان جلسات هیات مدیره ساختمان مرکزی سازمان 

برگزار شد.
مهندس رضائی رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان ضمن ارائه گزارش عملکرد، اظهارداشت: 
آنچــه در هیات مدیره دوره هشــتم ســازمان اتفــاق افتاده، 
بــا هدف اصلــی افزایش ســهم اعضای ســازمان از صنعت 
ساختمان است به نحوی که تالش کردیم به سمتی حرکت 
کنیــم تا فعالیت ها را به صورت مهندســی شــده و در قالب 

خدمات قابل ارائه توسط مهندسان تعریف کنیم. 
وی گفــت: از مهمترین موضوعــات می توان به فعال کردن 
زمینه های مثل کارشناســی ماده ۲٧ است.برهمین اساس، 
هــم اکنــون کارشناســان ماده ۲٧ ســازمان اســتان هرمزگان 

بسیار فعال هستند.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان هرمزگان 
افــزود: در تمام مراحلی که عدم حضور ناظران ســاختمان 
وجــود دارد، در راســتای انطباق با دســتورالعمل و در اتخاذ 
در خصــوص عدم ارائه گواهی اســتحکام بنا، دعاوی کمیته 
داوری ، شورای انتظامی از جمله موارد فعالیت کارشناسان 
مــاده ۲٧ اســت و ایــن موضــوع باعــث شــده درخصــوص 
موضوع نظارت بر تخریب که حسب دستور رئیس سازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان بــه اســتان هرمــزگان واگــذار و 
گام های اولیه برداشــته شــده، ســرفصل های آموزشی تهیه 
و آموزش هــا دســته بنــدی شــده اســت. در همین حــال، به 
زودی آموزش هــا را شــروع خواهیــم کــرد کــه با ایــن اقدام، 
بازار جدیدی برای اعضای ســازمان در رشــته عمران ایجاد 

خواهــد شــد. بــه گفتــه مهنــدس رضایــی، در همین راســتا 
جلســه ای بــا دانشــگاه آزاد اســالمی بندرعبــاس برگــزار و 
درخواســت تعریف رشــته نظارت بر تخریب به عنوان یک 

رشته تحصیالت تکمیلی ارائه شد.
فعالیــت  بــازار  گســترش  راســتای  در  کــرد:  تصریــح  وی 
مهندســان و موضــوع کارگــزاری ســازمان اســتان در صدور 
پروانه ساختمانی خارج از حریم روستاها و محدوده شهرها 
و شهرســتان رودان و بســتک پایلــوت در نظــر گرفتــه شــده 
کارهــای اولیه انجــام و پیش نویس فرم ها تهیه شــده و هم 

اکنون ویرایش نهایی در حال انجام است.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان هرمزگان 
اعالم کرد: پیش بینی می کنیم از ابتدای ســال ۱٤۰۰ بتوانیم 
ایــن موضــوع را اجرایی کنیــم و پس از بازخــورد اولیه نحوه 
اجرا، می توانیم به سایر شهرستانهای استان تعمیم دهیم، 
ضمــن اینکــه این موضــوع، بــازار بزرگی در حــوزه فعالیت 

مهندسان ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در پیشــنهاداتی که به هیات چهارنفره 
اســتان ارائه شده ، الزام طراحی و نظارت برخی از بخش ها 
بر اســاس تقســیم بندی کاربری مطرح شــد کــه در صورت 
تصویــب باز هم دامنــه جدیدی به فعالیت های مهندســی 

رشته های مختلف اضافه خواهد شد.
به گفتــه مهندس رضایی، بعضی از فعالیت ها در خدمات 
مهندســی مبهم بود و در جهت رفع ایــن ابهام، ابالغیه ای 
ارســال شد و موارد خارج از شرح خدمات مهندسی تعریف 
کردیــم و تعرفــه این خدمــات را فعــال توافقی قــرار دادیم 
تــا زمانی کــه بتوانیم در حــوزه تعرفه ها ، تعریفــی برای آن 
قائــل شــویم. در ادامــه جلســه و در پــی بیــان دیدگاه هــای 
اعضــای هیــات مدیــره ســازمان اســتان، مهندس خــرم در 
پاســخ بــه درخواســت مهنــدس اشــتری عضــو شهرســازی 
هیات مدیــره در خصوص ایجاد زمینه فعالیت مهندســان 
رشته شهرسازی گفت: از روز اول حضور در این جایگاه روی 

مســاله شهرســازی تمرکز کردم. برهمین اســاس، پیشنهاد 
و  عالــی معمــاری  در شــورای  رســمی ســازمان  عضویــت 

شهرسازی و کمیته فنی در دستور کار است.
وی افزود: همچنین پیشــنهاد شــد موضوع نظارت و کنترل 
طرح های شهرســازی با ســازمان نظام مهندسی ساختمان 

باشد. 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در پاســخ بــه 
پیشــنهاد مهندس ســیمراخ در خصوص بازنگــری و تغییر 
در روند نحوه ارجــاع نظارت با توجه به عدم تطابق عرضه 
و تقاضا در اســتان اظهارداشــت همه فعالیت های سازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان نظــارت ، طراحی ، محاســبه و 
اجــرا نیســت . ایــن فعالیت ها، بخــش کوچکــی از فعالیت 

تعریف شده سازمان است. 
مهنــدس خرم گفــت: زمینــه فعالیت های دیگــر را باید در 
مباحث ۲٥ گانه برای همه رشته های ساختمانی جستجو و 
بسته و ابزار را فراهم کرد؛، مباحث ۱٩ و ۲۲ و ۱۱ نمونه ای از 
زمینه های جدید فعالیت ســازمان است که باید مورد توجه 
قرار گیرد، ضمن اینکه براســاس برآورد انجام شــده، در دو 
برنامه ٥ ســاله حداقل ۲۰۰ هزار شغل با راه اندازی مبحث 
۲۲ در زمینه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ســاختمان 

فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: از دو دهه آینده - از سال ۱٤۲۰ - عرضه 
مســکن در تقاضا به دلیل نرخ منفی رشــد جمعیت فزونی 
پیدا می کند و موضوعی که در آن مقطع باید در نظر گرفت، 
نوســازی ســاختمان های  و  بازســازی   ، نگهــداری، مرمــت 

موجود است.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان درپاســخ بــه 
درخواســت پیگیری تخفیف بیمه مهندســان اظهارداشــت 
باوجود، پیگیری های بیســت و چندســاله و در عدم حصول 
نتیجه ، خوشــبختانه اخیراً جلساتی با رئیس سازمان تامین 

اجتماعی برگزار و توافقات خوبی شده است.
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رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان شــرکت آزمایشگاه 
فنی و مکانیک خاک و شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان در راســتای ارتقــای کیفیــت خدمــات مهندســی و 
نظارت بر حســن اجــرای خدمات تفاهم نامــه همکاری امضاء 

و مبادله کردند.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان، تفاهم نامه همــکاری با 
موضــوع اســتفاده مطلــوب و بهینــه از ظرفیت هــای قانونــی 
و توانمندی هــای علمــی، فنــی و تجهیزاتــی و نیــز اختیــارات 
طرفین با حضور مجید کیانپور مدیرعامل شــرکت آزمایشــگاه 
فنــی و مکانیــک خاک و مهنــدس احمد خرم رئیس ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان، در محل شــرکت آزمایشگاه فنی و 

مکانیک خاک امضا و مبادله شد.
مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در ایــن مراســم بــا ارائه پیشــنهاد تدویــن نظام فنــی- اجرایی 
صنعت احداث، گفت: تشــکیل یــک نظام فنی- اجرایی واحد 
و فراگیــر در کشــور بــه ارتقای کیفی ســازی کمک قابــل  توجهی 
خواهد کرد. پیشــنهاد می شــود تــا مراحل تهیــه و تدوین نظام 
جامــع فنی- اجرایی احداث توســط دولت و حاکمیت انجام و 
ابالغ و توســط بخش خصوصی عملیاتی و اجرا شــود و دولت 
به عنوان ناظر عالیه بر حســن اجرای آن نظارت داشــته باشد. 
وی اعالم کرد: با مســئوالن کشــور ژاپن جلساتی برای همکاری 
و ارتقــای دانش فنی و مهندســی برگزار می شــود که در برنامه 
است این کار با کشورهای اروپایی همچون آلمان، کانادا و سوئد 
نیز انجام شود. مهندس خرم، هدف از توسعه همکاری با سایر 
کشورها در زمینه های فنی و مهندسی را ارتقای گواهینامه های 
فنــی- مهندســی از ســطح ملــی بــه بین المللــی عنــوان کــرد. 
همچنیــن مجید کیانپور مدیرعامل شــرکت آزمایشــگاه فنی و 
مکانیک خاک در این مراســم گفت: شــرکت آزمایشگاه فنی و 
مکانیــک خــاک آمادگی دارد ضمن آموزش مهندســین عضو 
ســازمان نظام مهندســی، آموزش های اســتاندارد و بــروز دنیا 
را ارائــه داده و نیــز در بخش هــای ژئوتکنینــک، بررســی کنترل 
کیفی مراحل مختلف اجرای ســاختمان، بــه کارگیری مصالح 
اســتاندارد و نظــارت بــر شــرکت های تایید صالحیت شــده به 

عنــوان یــار و بازوی ســازمان نظام مهندســی خدمات منحصر 
بــه فــردی را ارائه کند و نقش به ســزایی در رســیدن به اهداف 
توســعه ای داشــته باشــد و با ارتقاء کیفی ضمــن افزایش طول 

عمر مفید پروژه های ســاختمانی، متوسط عمر ساختمان های 
کشور نیز به دو برابر افزایش یابد.

در این تفاهم نامه بر انجام امور کنترلی در تشخیص صالحیت 
و صــدور پروانــه اشــتغال بــه کار شــرکت  هــای خدمــات فنــی 
آزمایشگاهی و ژئوتکنیک طبق ضوابط مقرر و همچنین بررسی 
ادواری وضعیت شرکت  های تایید صالحیت شده، انجام امور 
کنترلــی در امرتمدیــد و ارتقــای پایــه پروانه شــرکت های تایید 
صالحیت  شــده، کنترل خدمات ارائه  شــده توسط شرکت  های 
تایید صالحیت  شــده به منظــور بهبود مســتمر ارائه خدمات، 
تعییــن اســتانداردهای ثانویــه و انجام کالیبراســیون تجهیزات 
شــرکت  هــای تایید صالحیــت  شــده، بازنگری و اصالح شــیوه 
 نامه تشخیص صالحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت 
 های خدمات فنی آزمایشگاهی و ژئوتکنیک، ارائه گزارش  های 
مدیریتی ادواری در این خصوص به سازمان و همکاری در امر 
آمــوزش و ترویج دانش فنی مرتبط با خدمات ســازمان نظام 

مهندسی ساختمان تاکید شده است.
ایــن تفاهم نامــه در ٥ مــاده و ۲۱ بند به امضای مجیــد کیانپور 
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آزمایشــگاه فنی و 
مکانیــک خاک و مهنــدس احمد خــرم رئیس ســازمان نظام 

مهندسی ساختمان رسید.

 تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
و سازمان نظام مهندسی امضا شد

 رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در نامــه ای به 
معــاون امــور مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، 
درخواســت هایی درباره مراحــل اولیه ثبت  نام در انتخابات 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  های  مدیــره  هیــأت 

استان ها ارائه کرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، در نامــه مهنــدس 
احمــد خــرم، رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

بــه دکتــر محمــودزاده، معاون مســکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرســازی آمــده اســت: بــا عنایت به شــروع ثبت  نام 
داوطلبــان عضویــت در هیــأت مدیــره ســازمان  های نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان ها و تــداوم بیمــاری کرونــا در 
سراســر کشــور، دســتور فرمایید جهت تکمیــل مراحل اولیه 
ثبت  نام، اخذ هر نوع گواهی عدم سوء پیشینه و تأییدیه  های 
اداری، تکمیل فرم های ثبت  نام و امثالهم صرفاً به صورت 

الکترونیکی انجام پذیرد و همچنین در ســایر امور براســاس 
شرایط تصمیم  گیری شود.

براساس جدیدترین ابالغیه معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی بــه مدیران کل راه و شهرســازی اســتان ها، 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  مدیــره  هیــات  انتخابــات 
ساختمان  اســتان ها از ۲٦ شهریورماه تا دوم مهرماه امسال 

برگزار خواهد شد.

در نامه ای به معاون وزیر مسکن و شهرسازی خواستار شد؛

باحضور مهندس مجتبی احمدزاده عضو شورای مرکزی؛

 درخواست  مهندس خرم
درباره انتخابات هیأت مدیره سازمان  های نظام مهندسی استان ها

وبینــار » نقــد و آســیب شناســی ابعــاد خدمــات مهندســی و 
ارتقای کیفیت اجرای ســاختمان« با حضور مهندس مجتبی 

احمــدزاده، عضو شــورای مرکــزی و مدیر خدمات مهندســی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

 وبینار » نقد و آسیب شناسی ابعاد خدمات مهندسی«
برگزار شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
می گوید: تشــکیل یک نظــام فنی- 
اجرایی واحد و فراگیر در کشــور به 
ارتقای کیفی سازی کمک قابل  توجهی 

خواهد کرد
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در نشســت مشــترک مجــازی نماینده ســازمان توســعه صنعتی 
ملل متحد )یونیدو( با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، 

بر همکاری های مشترک تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، نشست مشترک مجازی خانم 
دکتر جوان شهرکی، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
)یونیدو( با مهندس احمد خرم، رییس ســازمان نظام مهندسی 

ساختمان برگزار شد.
از جملــه محورهــای ایــن نشســت مجــازی »شــناخت و معرفي 
توانمندي هاي ســازمان برای جانمایي، تعریف و حضور سازمان 
نظام مهندسي در پروژه هاي توسعه اي صنعتي سازمان ملل در 
ایران«، »پیشــنهاد تعریف و اخذ اعتبار برای پروژه ها« و »تعریف 
پروژه هــاي مرتبــط بــا صنعــت ســاختمان در راســتاي مبــارزه بــا 

تغییرات اقلیمي و کاهش گازهاي گلخانه اي« بود.
مهنــدس خــرم در این نشســت مجازی گفــت: براســاس قانون، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای ماموریت های حاکمیتی 
است و سازمان خصوصی )غیر دولتی( محسوب می شود، ضمن 
اینکــه این ســازمان در چهارچوب مباحث ۲۲ گانــه مقررات ملی 
ســاختمان فعالیت دارد و کلیه مهندســین ٧ رشــته تحت عنوان 

سازمان، خدمات مهندسی ارائه می دهند. 
وی بــا یــادآوری اینکه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان بالغ بر 
٥٥۰ هزار عضو دارد که این تعداد اعضا در کشــور بی نظیر اســت، 
اظهارداشــت: همه اعضای این ســازمان دارای مــدارک تحصیلی 
لیسانس به باال و از افراد نخبه جامعه هستند و خدمات مهندسان 
توســط سازمان سازماندهی می شود. البته از وظایف سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان، نظارت بر طرح و اجرا، برخورد با تخلفات و 

معرفی مجری ذی صالح به مالک یا کارفرما است. 
بــه گفته مهندس خرم، مرجع رســیدگی به تخلفات مهندســین، 
شــورای انتظامی اســت و هر کدام از اعضا تخلفی داشــته باشــد، 

توسط این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در ادامه با اشــاره به 
ماده ۲ قانون نظام مهندســی، درباره ماموریت های این ســازمان 
تصریــح کرد: درحال حاضــر حدود ۲٤۰ هزار عضــو دارای پروانه 
اشــتغال به کار داریم، ضمن اینکه آمادگی همکاری با یونیدو در 
برنامه های آموزشــی و پژوهشــی و همچنین مدیریــت بحران در 

امداد و نجات و پیشگیری هستیم.

مهندس خرم با بیان اینکه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، 
یک ســازمان خصوصی با اهداف عمومی است، خاطرنشان کرد: 
یونیدو یک جنبه حاکمیتی در دنیا دارد و هدف مشترک، خدمت 
و کار بــرای مــردم اســت کــه رضایــت خاطــر مــی آورد. برهمیــن 
اساس، در جلسه ای که امروز داریم، با هدف حل مشکالت مردم 
تشــکیل شده اســت و امیدوارم این هدفی که انتخاب کردیم، روز 

به روز باعث اثرگذاری بیشتر شود.
وی، نسل سوم ساختمان را پیشاصنعتی، نسل چهارم را صنعتی 
ســازی، نســل پنجم را هوشمند سازی و نسل ششــم را ساختمان 
سبز دانست و در عین حال گفت پیش بینی ما این است که نسل 

هفتم، نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه با همکاری 
یونیدو می توانیم طراحی و مدیریت انتقال پیشاصنعتی در ایران 

را به مرحله صنعتی با همکاری یونیدو تبدیل کنیم. 
بــه گفتــه وی، در ایــران زیــر ٥ درصــد ســاخت و ســازها، صنعتی 

سازی شده در حالی که باید ٤۰ درصد باشد.
مهنــدس خــرم بــا بیــان اینکه هــم اکنــون پیگیری اجــرای مبحث 
مهمی تحت عنوان مدیریــت بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و 
بازســازی ســاختمان ) مبحث ۲۲ ( را شــروع کرده ایم، به نماینده 
ســازمان توســعه صنعتی ملل متحــد در ایران )یونیدو( پیشــنهاد 
تشــکیل کارگروه مشــترک برای بررســی مسائل کارشناســی را ارایه 
کرد. در این نشســت مجــازی، خانم دکتر جوان شــهرکی، نماینده 
یونیــدو در ایــران با بیان اینکه بــا انتخاب مهندس خــرم به عنوان 
رییس شــورای مرکزی، پیشینه تجربی و تاریخی به نظام مهندسی 
آورده شــده اســت، گفــت: بــه نظــرم مهمتریــن هــدف همــکاری 
مشترک نظام مهندسی و یونیدو، دستور کار توسعه صنعتی است 

که آمادگی همکاری مشترک در این خصوص در ایران هستیم.
وی یــادآور شــد: از ســال ۱٩٩۸ دفتــر کشــوری یونیــدو در ایــران 
تاســیس شده که سازمان فنی تخصصی وابســته به سازمان ملل 
متحد اســت. جوان شــهرکی از همکاری یونیدو با مرکز آمار ایران 
و ســازمان گســترش ســخن گفت و افزود: ســازمان ملل در زمینه 
مدیریــت بحران دارای مراحل پیشــگیری، وقوع و بازســازی پس 

از بحران است.
وی اظهارداشــت: درخصوص اقدامات حوزه ســاختمان با هدف 
مدیریت انرژی در ســاختمان با سازمان های خصوصی همکاری 
می کنیم؛ به شــرطی که پروتکل های وزارت امور خارجه را رعایت 
کنند. جوان شــهرکی، تمهیدات دسترسی ایران به تکنولوژی های 

در حال ظهور در قالب شبکه اختصاصی را مورد توجه دانست.
در همیــن حال، مهنــدس رامین کرمی، دســتیار رییس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان در امــور بیــن الملل گفت: ســازمان 
توســعه صنعتــی ملــل متحــد )یونیدو( یــک ســازمان تخصصی 
ســازمان ملل متحد اســت که مقر آن در وین اســت. هدف اصلی 
این ســازمان، ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال 
توســعه یــا اقتصادهــای در حــال گــذار و توســعه روابــط صنعتی 

بین المللی است.

در نشست مشترک رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان و 
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصمیماتی اتخاذ شد.

 مهندس احمد خرم و دکتر غالمرضا شــریعتی، رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد ایران نشســت مشــترکی برگزار کردند. مهندس 
خرم در این نشســت مشــترک، ضمن تبریک به دکتر شــریعتی 
بابــت انتصــاب به عنوان رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران، 

برای او در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت کرد.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در عین حال اظهار 
داشــت: مــا نقاط مشــترک زیــادی برای همــکاری داریــم که در 

قوانین و مقررات ملی و کنترل ساختمان تعریف شده است.
وی پیشــنهاد کــرد کمیتــه اجرایــی مشــترک کارشناســی بین دو 

ســازمان تشــکیل شــود تــا ضمــن احصای مســائل و مشــکالت 
موجود، بــه موضوعاتی رســیدگی کند که خروجی آن، اســتفاده 
از مصالــح، تجهیــزات اســتاندارد و همچنیــن استانداردســازی 
ســاخت و ســاز در سراســر کشــور باشــد، ضمــن اینکه بــا رعایت 
کیفیــت مصالــح، میانگیــن عمــر مفیــد ســاختمان ها افزایــش 

چشمگیری خواهد یافت.
مهنــدس خــرم ابــراز امیــدواری کــرد کــه با تشــکیل ایــن کمیته 
مشترک و راه اندازی کارگروه های ذیربط، ضمن احصای مسائل 
و مشــکالت، در جلسه مدیریتی کالن مسائل مربوطه به صورت 

تفاهم نامه به استان ها پیگیری و در نهایت ابالغ شود.
در همیــن حال، دکتر غالمرضا شــریعتی، رئیس ســازمان ملی 

اســتاندارد ایران ضمن استقبال از تشــکیل کمیته و کارگروه های 
مشترک، برای همکاری در این زمینه اعالم آمادگی اعالم کرد.

وی، اهمیــت مقولــه رعایــت اســتاندارد و کیفیــت در مصالــح و 
تجهیــزات را مــورد اشــاره قــرار داد و در ادامــه خواســتار اجرایی 
شدن شناســنامه فنی ملکی و مدیریت و نگهداری ساختمان ها 
که افزایش عمر و کیفیت ســاختمان ها را در پی خواهد داشــت، 
شــد. در ایــن جلســه مشــترک مهنــدس مســلم بیــات، معاون 
سازمان ملی استاندارد ایران، مهندس مهرداد تقی زاده رئیس 
ســتاد اجرای مبحث ۲۲ و مهندس کمیــل صرامی، مدیر روابط 
عمومــی و امــور بین الملل ســازمان نظام مهندســی نیز حضور 

داشتند.

توافق نظام مهندسی با سازمان استاندارد
در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی با رئیس سازمان ملی استاندارد صورت گرفت؛

خبــــــــــرنامهنشست مجازی نماینده »یونیدو« در ایران با مهندس خرم
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
ر بـــــــــهـــــــــا
1 4 0 0

39

چهارمیـــــــــــن
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خبــــرهای استــــانی

آذربایجان شرقی: رئیس و اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز دیدار و درباره مسایل مختلف گفتگو کردند. 

فارس: تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 
و شهرداری شیراز امضا شد.

آذربایجــان غربــی:  رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان آذربایجان غربــی و 
شهرداری ارومیه تفاهم نامه همکاری تبادل و امضا کردند. 

قزوین: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با تشریح عملکرد این سازمان 
از انعقــاد تفاهم نامه هــای بیــن دســتگاهی بــه منظــور ارتقــای ســطح کیفــی خدمات 

مهندسی خبر داد.

 اردبیــل:  آئیــن گرامیداشــت روز مهنــدس با حضــور تعدادی از پیشکســوتان و روســای ادوار 
مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل برگزار شد.

قم:  سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی در نظام مهندسی قم 
توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد.

اصفهان:  ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اصفهــان از بازدید از کارخانــه تولید کننده 
آبکرمکن خورشیدی و پروژهای ساختمانی دارای سیستم های خورشیدی خبر داد.

کردستان:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در اقدامی انسان دوستانه 
 هزینه هــای برگــزاری جشــن ها و مراســمات روز مهندس را بــه کولبران کردســتانی اهدا 

می کند.

البرز: مدیر کل اســتاندارد اســتان البرز با رییس و هیات رییســه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان البرز گفتگو و درباره مسایل مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

کرمان:  تفاهم نامه نظام صالحیت حرفه ای و ارتقای سطح مهارت مجریان تأسیسات 
برقی ساختمان استان کرمان امضا شد.

ایالم: در جلســه شــورای اداری ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان ایالم، مهندس 
عسکری مطالبی در خصوص رعایت نظم و انضباط و اخالق حرفه ای بیان. و در ادامه به 
جهت اهمیت موضوع، منشور اخالق حرفه ای را برای حاضرین در جلسه قرائت کرد که 

به تایید حاضرین در جلسه رسید.

کرمانشاه: ریاســت،اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان با استاندار کرمانشاه دیدار 
و گفتگو کردند.

بوشهر: مدیر کل و معاونین دفتر فنی و امور عمرانی استانداری بوشهر با هیات رئیسه 
سازمان به مناسبت روز مهندس دیدار و گفتگو کردند.

کهگیلویه و بویر احمد:  نشســت ســتاد بازســازی شهرستان دنا با حضور اســتاندار ،معاون 
عمرانی ،ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،مدیرکل امور شهری و شوراهای 

استانداری ،روسای بانکها و مدیران کل حوزه معاونت عمرانی برگزار شد.

تهران: ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارایه گزارشی از برخط سازی 
خدمــات تا پرداخــت حق الزحمه ها؛ مهم تریــن اقدامات نظام مهندســی تهران برای 

مبارزه با کرونا را ارایه کرد.

گلســتان: به مناســبت گرامیداشــت روز مهندس و تجلیل از روسای اســبق سازمان جلسه 
ای با حضور اســتاندار، معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری گلســتان، روسای اسبق 

سازمان و اعضای هیات مدیره در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

چهارمحــال و بختیاری: تعامل نظام مهندســی ســاختمان ،شــورای شــهر و شــهرداری 
نقطه عطف توسعه استان است.

گیالن:  نمایشگاه عکس »شهر ایمن- ساختمان ایمن« به مناسبت روز مهندس برگزار و 
اسامی برندگان اعالم شد.

خراســان رضوی: تعامل نظام مهندســی ســاختمان، شــورای شهر و شــهرداری نقطه 
عطف توسعه استان است.

لرســتان: اولین شــماره خبرنامه الکترونیکی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
لرستان با عنوان مهندسان افالک منتشر شد.

خراسان شمالی: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: نگهداری 
و تعمیر ساختمان ها باید جزو اولویت ها در سطح ملی و استانی باشد.

مازنــدران:  در دیــدار  مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداریهای مازندران ســازمان، بر 
گسترش همکاری های مشترک تاکید شد. 

خراســان جنوبــی:  هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با معــاون امور 
مرکزی: سیســتم ارجاع نظارت کار مهندسین در ســازمان نظام مهندسی ساختمان ساوه عمرانی استانداری دیدار و درباره مسایل مختلف صحبت کردند.

به صورت الکترونیکی شد.

خوزســتان: رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خوزستان با تشــریح خدمات این 
سازمان در ساخت اماکن مسکونی ایمن، مردم خوزستان را شایسته ارائه بهترین خدمات 

مهندسی دانست.

هرمزگان: ســازمان ســاختمان اســتان هرمــزگان از ثبت بیــش از ۳٥ هزار تیکت در ســامانه 
ارسال درخواست این سازمان در یازده ماه خبر داد و اعالم کرد: ارائه خدمات غیر حضوری 
ســامانه ارسال درخواست ســازمان از ابتداي سال گذشــته با هدف کاهش تراکم مراجعات 

راه اندازی شده است.

زنجان: ریاست و برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان با مدیر کل و معاونین بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان زنجان دیدار و گفتگو کردند.

همدان:  اولین جلســه کمیته ماده ٤٦ آیین نامه اجرایی در خصوص برخورد با مهندســینی 
که دراستان سکونت ندارند در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

سمنان: مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برگزار شد.
یزد: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: نقش معماران در معرفی 

یزد به عنوان میراث جهانی، قابل تقدیر است.

سیســتان و بلوچستان: هیات مدیره ســازمان با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
سیستان و بلوچستان دیدار کردند.


