
مهندس فرج ا... رجبی، رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور:

اجازه نمی دهیم با 
بحث های حاشیه ای وقت 

سازمان نظام مهندسی 
گرفته شود

امروز ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشــو ر با تمام فراز و نشیب های موجود به یک 
سرمایه بی بدیل و دستاورد ملی تبدیل شده است. سازمان های نظام مهندسی توانسته اند 
در طول 22 سال گذشته روی پای خود ایســتاده و در شرایطی که بسیاری از سازمان ها، 
شرکت ها و مؤسسات و حتی دستگاه های دولتی دچار کمبود مالی هستند مورد اعتماد اعضای 
 خود قرار بگیرند و با اســتفاده از منابع کاماًل روشن و شــفاف فعالیت خود در ادامه دهند.

آنچه مســلم است سازمان های نظام مهندسی در طول ســالیان گذشته در ارتقای کیفیت 
ساخت وساز نقش بسیار مؤثری داشــته اند؛ گواه این نقش ارتقای کیفیت ساخت وساز در 

کشور است کیفیتی که قطعاً با شرایط 20 سال گذشته قابل قیاس نمی باشد.
بدیهی است مســیری که این سازمان در طول سالیان گذشــته پیموده مسیر کامل و بی 
نقصی نبوده است. اما امروز خود این ســازمان ها بهترین تشکیالتی هستند که می توانند 
عملکرد خود را طی 20 سال گذشته مورد بازبینی قرار داده و به جمع بندی های جدیدی در 

این حوزه دست یابند.
امروز این ســازمان با ترســیم اهداف جدید در نظر دارد در حوزه ارائه خدمات مهندسی 
اقدامــات جدیدتری انجــام داده و گام هــای بلندتری بردارد؛ البته این هدف به شــکل 
بخش نامه ای و با عملکردهای بریده و مقطع محقق نخواهد شــد؛ بلکه با یک هدف گذاری 
ســازمانی و وحدت رویه و انسجام عملکردی می توانیم در سه حوزه طراحی، محاسبه اجرا 
و نظارت تأثیرگذاری های جدید داشــته باشیم و با اســتفاده از تجربیات 20 سال گذشته 
گام های بلندتری در حوزه ارتقای خدمات مهندســی برداریم. امروز افتخار ما این است که 
سازمان نظام مهندسی تشــکل پرطراوتی است که توانسته علی رغم تمام فرازونشیب ها 
حیات و ســاختار خود را حفظ کرده و برای اعضای خود عالقه و تعلق سازمانی ایجاد کند و 

نشان دهد می تواند در حوزه حفظ منافع اعضا کارآیی الزم را داشته باشد.
در خصوص اینکه امروز در برخی گفت وگوهای رسانه ای اظهار می شود سازمان های نظام 
مهندسی دارای منابع مالی خوبی هســتند باید گفت این سازمان ها با اتکا به اعضای خود 
توانســته اند خود را حفظ کنند و نکته قابل توجه و مهم این است که باید یادآور شویم این 
سازمان ها نه تنها رو به زوال و از رمق افتاده نیستند بلکه سازمان های توانمندی هستند که 
وظایف خود را طی ســالیان گذشته به خوبی انجام داده اند و امروز این آمادگی را دارند که 

با یک انعطاف سازمانی کیفیت کار خود را ارتقا داده و وظایف جدیدی را عهده دار شوند.
هرچند طی یکی دو سال گذشته سازمان های نظام مهندسی بیشترین هجمه ها را از سوی 
افرادی که از قبل انجام خدمات مهندســی احساس ضرر و زیان کرده اند تحمیل نموده اند 
اما این تشــکل های تخصصی باز هم به روند ارائه خدمات خود به نفع مصرف کننده نهایی 
و بهره بــردار ادامه و وظایف عمومی خود را به بهتریــن نحو انجام داده اند هر چند کیفیت 

خدمات متخصصان صاحب صالحیت باز هم قابل ارتقا می باشد.
بدیهی اســت سازمان نظام مهندســی در هر شــرایطی حریم حوزه مهندسی کشور را 
حفــظ کرده و از آن صیانت خواهد کرد و اجــازه نخواهد داد مواردی همچون بحث اجرای 
آئین نامه کنترل ســاختمان حوزه ارائه خدمات مهندســی را با عقب گرد مواجه سازد و با 
 بحث های حاشیه ای وقت سازمان برای محقق کردن اهداف پیش رو در حوزه ارتقای کیفیت

 گرفته شود.

مهندس اسماعیل تبادار، استاندار فارس:

مهندس عنایت ا... رحیمی، معاون امور عمرانی استانداری فارس:

مهندس غالمرضا نامورچی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
 فارس:

رسالت عظیم توسعه کشور
بر دوش مهندسان 

رشد و توسعه کشور را مدیون 
فعالیت های مهندسی هستیم

حضور افراد غیرمتخصص در عرصه 
ساخت وساز تعبیری ندارد 

سازمان نظام مهندسی یک نهاد مدنی تخصصی است که در استان فارس 
بیش از ســی هزار مهندس را در خود جای داده اســت؛ مهندســانی که 

می توانند در توسعه متوازن و پایدار کشور مؤثر نقش مهمی را ایفا کنند.
باتوجه به سیاست های کالن کشور در زمینه واگذاری امور به مردم و بخش 
خصوصی روزبه روز نقش و جایگاه نظام مهندســی به عنوان یک تشکل 
تخصصی غیردولتی افزایش می یابد. اســتفاده صحیح و اصولی از خدمات 
مهندسی و تالش برای فرهنگ سازی  در راستای شناساندن نقش ارزنده این 
خدمات می تواند منجر به افزایش بهره وری و افزایش طول عمر ساختمان ها 
 شود. آنچه مسلم است هرکاری بهتراست توسط متخصص مربوطه انجام

 شود؛ در حوزه ساخت وساز نیز اســتفاده از ظرفیت تخصصی مهندسان  
با رعایت اخالق حرفه ای، زمینه حفظ ســرمایه های ملی را فراهم کرده و 

کیفیت ساخنمان ها را ارتقا می دهد.
از زمان تصویب قانون نظام مهندسی کیفیت عمومی ساخت وسازها نسبت 
 به گذشته افزلیش یافته است که این مهم  نشان از تأثیر استفاده از خدمات

 مهندســی در توسعه کشــور است؛ البته در هر شــغل و تخصص توجه 
به اخــالق حرفه ای و رعایــت انصاف باید مــورد توجه قــرار بگیرد و 
قدر مســلم اســت در حرفه مهندســی نیــز توجه به اخــالق حرفه ای 
از اصــول مهــم و تأثیرگــذار در ترغیب مــردم و بهره بــرداران برای 
اســتفاده از خدمات مهندسی اســت. مهندســان از جمله اقشار نخبه 
 جامعه هســتند و رســالت عظیمی در زمینه توسعه کشــور بر دوش این

 نخبگان است. 
بدیهی است برای اســتفاده هر چه بهتر و بیشتر از ظرفیت و توانایی این 
 قشر متخصص که زیر چتر ســازمان نظام مهندسی گرد آمده اند باید بر 
ضرورت و اهمیت استفاده از خدمات مهندسی تأکید شده و توسعه صدور 

این خدمات در دستور کار متولیان امر ساخت و ساز قرار بگیرد.
اســتفاده از دانش و تخصص مهندســان و خدمات مهندســی آنان در 
طول تاریخ دســتاوردها و یادگاری های زیادی به جا گذاشته است که این 
دستاورد ها همواره گواه تخصص و خالقیت افرادی است که عالوه بر انجام 
کار حرفه ای همواره دغدغه پیشرفت و توسعه کشور را داشته اند. امروز نیز  
بهره گیری از ظرفیت های مهندسان متخصص و صاحب صالحیت می تواند 
زمینه ســاز توسعه پایدار و متوازن کشــور و منطقه در بسیاری از زمینه ها 

باشد.  
روز مهندسی روز تجلیل از استعداد، توان و اراده منحصر به فرد متخصصان 
ایرانی و روز پاسداشــت خالقیت، ابتکار، نوآوری در عرصه اندیشه و عمل 
و روز گرامیداشــت پیشگامان پیشرفت و سازندگي در کشور است. ضمن 
تبریک روز مهندســی به تمام تالشــگران عرصه ســازندگی امید است 
مهندسان توانمند این مرزوبوم بتوانند رسالت خود را در سازندگی، عمران 
و آبادانی ایران اسالمی به نحو احسن به مرحله اجرا در آورده و در سایه همت 
 و تعهد آنها بیش از پیش شاهد رشد، توسعه و سازندگی در کشور و استان

 باشیم.

طرب سرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی یار منش مهندس شد

ــه داشــتن دانشــمندان و مهندســان  ــران اســالمی مفتخــر ب ــخ پرافتخــار ای تاری
ــه  ــد. جامع ــوم بوده ان ــن مرزوب ــدن ای ــذار تم ــه پایه گ ــت ک ــه ای اس فرهیخت
ــژه در دوران  ــالمی و به وی ــالب اس ــدای انق ــور از ابت ــگاهی کش ــی و دانش مهندس
ــی   ــاع مقــدس نقــش بســیار مهمــی را در عرصــه توســعه، پیشــرفت و آبادان دف

کشــور داشــته اســت.
ــا آگاهــی از قوانیــن فیزیکــی و شــیمیایی جهــان هســتی و ترکیــب  مهندســان ب
مؤثــر آن و نیــز بــا در نظــر گرفتــن قــوه  تخیــل، قــدرت تحلیــل و اســتفاده  بهینــه 
ــدازی نیازهــای حــال  از عناصــر و عوامــل موجــود و نیــز طراحــی آن جهــت راه ان
ــان ها  ــی انس ــطح زندگ ــای س ــتای ارتق ــد و در راس ــالش می کنن ــر ت ــده  بش و آین

ــوند.  ــع می ش ــر واق مؤث
ــی خواجــه نصیرالدیــن  ــزرگ ایران پنجــم اســفندماه، خجســته میــالد دانشــمند ب
ــذاری روز  ــک نامگ ــدون ش ــت. ب ــده اس ــذاری ش ــدس نامگ ــی، روز مهن طوس
بزرگداشــت خواجــه نصیــر الدیــن طوســی بــه عنــوان شــخصیتی نمونــه و الگــو 
در مهندســی کهــن ایــران اســالمی، بــه نــام روز مهندســی، در راســتای توجــه بــه 

ــوده اســت. نقــش واال و ارزشــمند تالشــگران ایــن عرصــه ب
روز مهندســی بیانگــر نقشــی اســت کــه مهندســان می تواننــد در جامعــه داشــته 
ــه  ــطح جامع ــان در س ــئولیت مهندس ــادآور مس ــن روز ی ــه ای ــن اینک ــند؛ ضم باش
ــای  ــون فعالیت ه ــور را مدی ــعه کش ــد و توس ــه رش ــی ک ــروز در حال ــت. ام اس
ــردم و  ــوق م ــه حق ــم ک ــه می دانی ــعه یافت ــوری را توس ــتیم، کش ــی هس مهندس
ــات  ــه خدم ــوه ارائ ــه  نح ــا از جمل ــی زمینه ه ــهروندی در آن در تمام ــوق ش حق

ــود. ــت ش ــی رعای مهندس
یــک مهنــدس موفــق در بــاال رفتــن ســطح کیفــی زندگــی بشــر تأثیــر به ســزایی 

ــان  ــیمیایی جه ــی و ش ــن فیزیک ــتن قوانی ــر دانس ــالوه ب ــدس ع ــک مهن دارد؛ ی
هســتی بایــد از قــوه تخیــل باالیــی بــر خــوردار باشــد تــا زمینه ســاز گســترش 
دانــش بشــر گــردد. یــک مهنــدس بــا در نظــر گرفتــن قوانیــن و ترکیــب مؤثــر 
آنهــا قــادر خواهــد بــود نیازهــای بشــر را بــا کیفیــت مناســب و در کمتریــن زمــان 
ــن  ــری کــه از قوانی ــا درک بهت ــازده برطــرف ســازد. مهنــدس ب ــن ب ــا باالتری و ب
هســتی دارد، عــالوه بــر طراحــی و تولیــد بــا اســتفاده از ایــن قوانیــن در راســتای 
ــیدن  ــود در رس ــل خ ــدرت تحلی ــد از ق ــر بای ــده بش ــال و آین ــای ح ــع نیازه ترفی
بــه بهتریــن بــازده تــالش کــرده و بهــره وری را افزایــش دهــد. مهنــدس کســی 
اســت کــه ضمــن شــناخت دقیــق روابــط حاکــم بــر موضــوع بتوانــد مســئله را بــه 

شــکل فرمــول درآورد.
ــش متخصصــان حوزه هــای   ــا اســتفاده از دان ــک ب ــده ای نزدی ــد اســت در آین امی
ــعه  ــا توس ــط ب ــداف مرتب ــق اه ــاهد تحق ــاری ش ــازی و معم ــران، شهرس عم
ــا  ــان م ــروز مهندس ــت ام ــی اس ــیم. بدیه ــان باش ــور عزیزم ــای کش ــای ج در ج
ــم و ایمــان و حرکــت بــی وقفــه در  ــر ســالح قدرتمنــد عل ــه ب ــا تکی ــد ب می توانن
ــی  ــی و تعال ــای ترق ــح، پله ه ــزی صحی ــا برنامه ری ــش و ب ــش و پژوه ــیر دان مس
را طــی کــرده و ســهم مؤثــری در ســاماندهی شــهرهای کشــور داشــته باشــند.

ــا الهــام از فناوری هــای نویــن  امیــد اســت اندیشــه و روش مهندســان ایرانــی ب
ــو  ــگان الگ ــرای هم ــته ب ــد گذش ــه ای، مانن ــالق حرف ــت اخ ــا رعای ــه و ب و خالقان

واقــع شــود.
ــه تمامــی کســانی کــه  ــه تمامــی مهندســان زحمتکــش اســتان، ب  ایــن روز را ب
ــرای  ــود را ب ــبانه روز خ ــه ش ــانی ک ــی کس ــه تمام ــد، ب ــی را درک کردن مهندس
ــه تمامــی کســانی  ــد، ب ــرای همــگان وقــف کردن ســاختن شــبانه روزی روشــن ب
کــه لــذت واقعــی انجــام خدمــات مهندســی را فهمیدنــد و نــه آنــان کــه تنهــا بــه 

ــم. ــرض می نمای ــت ع ــک و تهنی ــدند تبری ــده ش ــش خوان نام

ــاختمان  ــی س ــازمان نظام مهندس ــیس س ــه از تأس ــش از دو ده ــت بی ــا گذش ب
اســتان فــارس، امــروز بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه ســازمان نظام مهندســی 
ســازمانی  به عنــوان  تثبیــت،  و  شــکل گیری  دوران  ســپری کردن  از  پــس 
ــن  ــس ای ــوتان مؤس ــت پیشکس ــه به هم ــت ک ــده اس ــناخته ش ــاد ش مردم نه
ســازمان و همــکاری ارزشــمند همــکاران مهنــدس در رشــته های مختلــف 
ــای  ــری در حوزه ه ــت گذاری و تصمیم گی ــری در سیاس ــش مؤث ــاختمان، نق س
ــد.   ــا می کن ــاختمان ها ایف ــتایی س ــعه و ایس ــهری و توس ــزی ش کالن برنامه ری
ــه آن توجــه می شــود، ضــرورت  آنچــه کــه امــروز در ســازمان نظام مهندســی ب
برنامه  ریــزی کالن بــرای توســعه ی زیر ســاخت ها و خدمــات مهندســی در 

ــت. ــی اس ــش خصوص ــای بخ ــز پروژه ه ــی و نی ــای مل پروژه  ه
ــه  ــد دارد در س ــی قص ــازمان نظام مهندس ــگاه، س ــن جای ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

ــه ســاماندهی و توســعه ایــن ســازمان بپــردازد. محــور ب
ــته های  ــان رش ــی مهندس ــی و عموم ــوزش تخصص ــترش آم ــور اول، گس مح
ــا ســاختمان اســت. داشــتن تخصــص و تبحــر در طراحــی و اجــرای  ــط ب مرتب
ــته های  ــگان رش ــداد دانش آموخت ــش تع ــن افزای ــر گرفت ــا در نظ ــاختمان، ب س
ــد. در  ــدا می کن ــری پی ــش مهم ت ــاز، نق ــازار ساخت وس ــود ب ــاختمان و رک س
ــب  ــته های مناس ــود، بس ــع موج ــی وض ــن آسیب شناس ــد ضم ــوزه، بای ــن ح ای
ــی و  ــادی، حقوق ــای اقتص ــه در حوزه ه ــی بلک ــوزه  فن ــا در ح ــی نه تنه آموزش
ــن  ــان تدوی ــه ای مهندس ــش حرف ــی و دان ــطح کیف ــای س ــور ارتق اداری، به منظ
و زمینــه ی توانمنــدی همــکاران مهنــدس در مدیریــت اجــرای پروژه هــای 

ــود. ــم ش ــاختمانی فراه ــی س عمران

محــور دوم، ایجــاد تعامــل ســازنده بــا ســازمان ها و ادارات مرتبــط بــا ســازمان 
ــه اســتانداری، راه وشهرســازی، شــهرداری و ادارات آب و  نظام مهندســی از جمل
ــازمان ها  ــن س ــا ای ــت ت ــوط اس ــتگاه های مرب ــایر دس ــرق، گاز و س ــالب، ب فاض
بتواننــد از ظرفیــت عظیــم ســازمان نظام مهندســی در انجــام مطالعــات و 
ــن  ــاد ای ــد. ایج ــره گیرن ــهری به ــعه  ش ــی و توس ــای عمران ــن برنامه ه تدوی
ــادی  ــورتی و نه ــازوی مش ــد ب ــی می توان ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــاور ک ب
ــای  ــازمان در نهاده ــن س ــش ای ــردن نق ــن پررنگ ک ــد، ضم ــاز باش تصمیم س
ــود کار کارشناســی در  ــری، از ایجــاد هزینه هــای هنگفــت ناشــی از نب تصمیم گی

می کنــد. پیشــگیری  کالن  برنامه ریزی هــای 
محــور ســوم، فرهنگ ســازی و ایجــاد هویــت واقعــی بــرای خدمــات مهندســی 
ــان  ــت مهندس ــری از ظرفی ــه بهره گی ــان ب ــزام کارفرمای ــت. ال ــه اس در جامع
ــه   ــه جامع ــت ک ــیبی اس ــن آس ــهمیه، بزرگ تری ــر س ــام و کس ــطه  درج ن به واس
مهندســان در ســال های گذشــته بــا آن مواجــه بــوده اســت. درحالی کــه تمامــی 
ارکان ایــن ســازمان بــر ایــن بــاور اســت همانگونه کــه شــهروندان بــرای درمان 
ــطه  ــه به واس ــکی بلک ــر نظام پزش ــار مه ــه اجب ــه ب ــک را ن ــود، پزش ــاری خ بیم
ــرمایه گذار  ــد، س ــاب می کنن ــص وی انتخ ــه تخص ــاد ب ــاز و اعتم ــاس نی احس
ــاز  ــه ساخت وس ــد ک ــیده باش ــاور رس ــن ب ــه ای ــد ب ــز بای ــاختمان نی ــش س بخ
ــتقیم  ــاط مس ــردم ارتب ــت م ــال و امنی ــان و م ــا ج ــت و ب ــی اس ــری تخصص ام
ــص  ــان متخص ــق کارشناس ــد از طری ــه بای ــن عرص ــه ای ــن رو ورود ب دارد. از ای

ــرد.  ســاختمان صــورت پذی
ادامه در صفحه 2 
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اهداف کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به عنوان شاخص ترین 
تشــکل حرفه ای و تخصصی، به نحوی ترسیم شــده که براساس 
مفــاد قانونی مصوب، مهندس فنی و متخصص ســاختمان در رأس 
هرم ســازندگی در تمامی پروژه های عمرانی و در قالب هفت گروه 
تخصصی قرار گیــرد؛ صاحبان مهارت های فنی در ســطوح میانی 
و کارگران فنی، بدنه  هرم فنی ساخت وســاز در کشــور را تشکیل 
دهند. این جامعه  حرفه ای وظیفه دارد براســاس چارچوب حرفه ای 
و صیانــت از حوزه  تخصصی، مولد ثروت ملــی، رفاه و بهبود کیفیت 
زندگی برای تمامی اقشــار جامعه و تأمین کننده  ایمنی، بهداشت و 

آسایش محیط های مســکونی و کاربری های جامعه در مقیاس های 
مختلف باشد. درهمین راستا، اهداف سازمانی ایجاب می کند که اعضا 
با تکیه بر دانش و هنر به فعالیت حرفه ای خود تحت حمایت سازمان 
نظام مهندسی ســاختمان بپردازند. ارتقای توان سازندگی و نوآوری 
در صنعت ســاختمان در سطح ملی و ایجاد بستری برای رقابت های 
بین المللی، محصول پویایی ســازمان است. به طورکلی، می توان این 
اهداف را به عنوان وظایف ســازمانی در قالب بایدهایی مشــخص 
تعریف کرد. این اقتدار سازمانِی تشــکل حرفه ای و غیردولتی، تنها 
مخصوص مهندسان نبوده و در دیگر جوامع تخصصی ازجمله جامعه  
پزشــکی نیز حاکم است.  اگر در دیدگاه چالشــی و پرفرازونشیب 
دوران کودکی تا بلوغ ســازمان های حرفــه ای غیردولتی تأمل کنیم، 
خواهیم دید که در حوزه  ســازمان نظام پزشــکی؛ خدمت رسانی به 
اقشار مختلف جامعه )حتی با وجود برخی نقاط ضعف احتمالی درون یا 
برون سازمانی( مدنظر قرارگرفته است. اقدامات پزشک متخصص، 
از نظرهای غیرکارشناســی بیمار یا همراه وی جداست؛ زیرا شأن و 
منزلت پزشــک به درستی در جامعه تبیین شــده است. در سازمان 

نظام پزشکی نیز ممکن است پزشکی تخلف کند؛ اما تمامی پزشکان 
متخلف نیســتند. افزون بر این، به منظور ارتقای ســطح بهداشــت 
 و درمــان، حق ویزیت یا حوزه فعالیت پزشــک محدود نمی شــود.

این درحالی اســت که در سازمان نظام مهندسی ساختمان که از نظر 
ســطح اجتماعی با سازمان نظام پزشــکی برابر است، گاهی شاهد 
نبایدهایی هستیم که شأن سازمانی و آرمان های متعالی جمع کثیری از 
مهندسان را خدشه دار می کند، افرادی که هدفی جز خدمت به جامعه 
خویش ندارند. متأســفانه، درحال حاضر، برخی افراد غیرمتخصص 
در حوزه  فعالیت مهندســی ورود کرده و به عنوان شغل دوم یا سوم 
خود و با نگاه تجاری و هدف سرگرمی به این حرفه می پردازند. این 
افراد با به کارگیری نیروی کار بی صالحیت و غیرماهر و اســتفاده از 
مصالح ارزان، بی کیفیت و غیراستاندارد، محصولی معیوب و ناکارآمد 
را تولید و عرضه می کنند. بدیهی اســت با ترســیم اهداف توسعه 
پایدار شهری و درراســتای اجرای وظایف صاحبان حرفه مهندسی 
ضروری است که مهندسان ترافیک، معابر ایمن و مهندسان عمران 
بناهای ایمن و مستحکم بسازند؛ شهر  های پایدار به دست مهندسان 

شهرساز و بناهای هنرمندانه توســط مهندسان معمار ساخته شود. 
همچنیــن بهره گیری از هوای پاک و انرژی هــای نو با نقش آفرینی 
مهندســان تأسیســات برقی و مکانیکی انجام شــود و برداشت و 
پیاده ســازی مختصات و تدقیق رقوم توســط مهندسان نقشه بردار 
صورت گیرد؛ اما تمامی این گزینه ها به مثابه  بایدهای حرفه مهندسی، 
 حمایت های درون و برون سازمانی از جامعه مهندسی را طلب می کند.

با توجه به نکته های اشاره شده، می توان با راهکارهایی همچون حضور 
حداکثری اعضای ســازمان در مجامع، مشــارکت در نیل به اهداف 
ســازمانی، راهبری اعضای هیئت مدیره ســازمان ها و ایجاد ارتباط 
هرچه بیشتر با ارکان ســازمان و اعضا و اجرای بی قیدوشرط قانون 
نظام مهندسی و آئین  نامه اجرایی آن، باید های این سازمان را محقق 
کرد. همچنین الزم است که تمامی نبایدها شناسایی کرده و درمسیر 
حذف بی درنگ موضوع های مغایر با قانون نظام مهندســی، مقتدرانه 

و پرشتاب اقدام کرد.
امید است در آینده نزدیک با تالش مهندسان کوشا شاهد هم افزایي 

باید ها و حذف کامل نباید ها باشیم.

از زمان تأســیس سازمان نظام مهندســی تاکنون بیش از 14 
میلیون خانه در کشور بر اساس مقررات و قوانین نظام مهندسی 
ساخته شده اســت. امروز مردم به اهمیت مقاوم سازی لرزه ای 
ســاختمان پی برده و تمایل دارند خانه هایی بسازند که بیش از 

یک نسل عمر می کند.
عمده ســرمایه مردم یک خانه است و حیف است که این خانه به 
جای صد سال فقط سی سال عمر کند. مگر شن و ماسه، سیمان و 
آرماتوری که در کشورهای پیشرفته به کار می رود با آنچه در ایران 

مصرف می شود متفاوت است؟
مصالــح مصرفی یکی هســتند اما دقــت در کار و رعایت اصول 
مهندســی می تواند عمر سازه ای را از 30 ســال به 100 سال 
ارتقا دهد. ارتقای کیفیت از چند نقطه شروع می شود که اولین آن 
مصالح استاندارد است. بعد از مصالح ساختمانی، مسئله مقررات 
ملی ساختمان مطرح می شود؛ مقررات ملی ساختمان در قالب 23 
مبحث ابالغ  شده و مبنای کار مهندسان طراح است. بعد از مرحله 
طراحی توسط مهندســان، موضوع کیفیت مطلوب  ساخت وساز 
مطرح می شود که این مرحله به عوامل اجرایی بر می گردد. عوامل 
اجرایی شــامل مهندسی مجری و کارگر ساختمانی و استادکاران 

ماهر و آموزش دیده است که ما در این مورد به ضرورت استفاده 
از ســازنده ذی صالح )مجری( که متأســفانه یکی از چالش های 
اخیر ســازمان های نظام مهندســی اســت می پردازیم. اجرای 
ساختمان توســط ســازنده ذی صالح )پیمانکار تأیید صالحیت 
شــده( به عنوان اصل در نظام فنی و اجرایی کشور پذیرفته شده 
است. در بخش احداث ساختمان های دولتی، در حال حاضر کلیه 
ساختمان ها توســط پیمانکاران رتبه بندی شده توسط سازمان 
برنامه و بودجه ســاخته شده و مسئولیت اجرای آن بر عهده این 
پیمانکاران اســت. بنابراین  در خصوص اینکه ساختمان توسط 
متخصص دارای صالحیت اجرا شــود شکی نیســت. امروزه در 
بخش ساخت و سازهای خصوصی هم بر اساس مستندات قانونی 
تمام ســاختمان ها باید توسط ســازنده ذیصالح احداث شود. 
متاسفانه با برداشت غلط از رأی شماره 99 هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری توسط شهرداری ها از سال 94 احداث ساختمان ها 
توســط ســازنده ذی صالح با چالش هایی روبرو شد. با توجه به 
زلزله خیز بودن استان فارس و لزوم کنترل کیفیت و ایمن سازی 
ساختمان ها و تأمین رفاه شهروندان و بر اساس مستندات قانونی 
تمام ســاختمان ها باید توسط ســازنده ذی صالح ساخته شوند. 

نظر به اینکه قانون گذار به اســتناد ماده 4 قانون نظام مهندسی 
و کنترل ســاختمان مصوب 74/12/22 انجام خدمات مهندسی 
ســاختمان را مســتلزم دارا بودن صالحیتی دانسته که از طریق 
پروانه اشــتغال به کار مهندسی احراز می شود و با توجه به اینکه 
به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مصوب 75/11/17 یکی 
از مصادیق خدمات مهندســی ساختمان، اجرای ساختمان است، 
لذا تمامی ســاختمان هایی که در سطح استان اجرا می شود باید 
دارای سازنده با صالحیت باشــد. با توجه به نظر وکالی حقوقی 
ســازمان و مستندات گذشته و جمع بندی آرا وحدت رویه شماره 
375، 375 و 376 مــورخ 1386/5/28 و شــماره 14 مــورخ 
90/1/29 هیئت عمومی عدالت اداری کشور این نتیجه به دست 
می آید که دادنامه شــماره 99 مورخ 94/2/14 هیئت یاد شده به 
معنای نفی الزام استفاده از ســازنده ذی صالح نیست. همچنین 
مطابق مفاد ماده 10 در بند 12-1-3-9 مبحث دوازدهم مقررات 
ملی ســاختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( مصوب سال 
1392 در خصوص صالحیت و وظایف مجریان و بر اســاس بند 
12-1-3-10 صاحب کار )مالک یا نماینده وی(، اجرای عملیات 
ســاختمانی را بر طبق قرارداد کتبی به ســازنده )مجری( واگذار 

می کند. طبق تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون 
نظام مهندسی در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، 
وی موظف است خسارت مربوطه را که به تأیید مراجع ذی صالح 
رسیده است جبران نماید که قطعاً این مسئله نشان دهنده میزان 
مســئولیت مجریان و همچنین ضمانت اجرایی قانونی اســتفاده 
از خدمات مجریان توســط کارفرمایان است. ان شاءا... با توجه 
به اقدامات انجام شــده در سازمان نظام مهندسی استان جهت 
بهبود کنترل مصرف مصالح استاندارد، به کارگیری کارگران ماهر 
و طرح افزایش آگاهی های مردم در خصوص وظایفشان در قبال 
قانون و مقررات ملی و اســتفاده از خدمــات مجریان ذی صالح 
 شاهد افزایش کیفیت ســاختمان ها و آرامش خاطر بهره برداران 

باشیم.

صنعــت ســاختمان در ابعــاد مختلــف اهمیــت بســیاری دارد و 
ــران،  ــر در ای ــفانه، درحال حاض ــت. متأس ــژه اس ــی وی ــد نگاه نیازمن
ــه  ــود، حال آنک ــده می ش ــرمایه اي دی ــگاه س ــا ن ــازي ب ساختمان س
ــگاه  ــرا ن ــت؛ زی ــي داش ــي تخصص ــوزه، نگاه ــن ح ــه ای ــد ب بای
ســرمایه اي بــه صنعــت ســاختمان، جایــگاه تخصصــي ایــن صنعــت 
را پاییــن  آورده و بسترســاز ورود افــراد ســرمایه دار و بی  تخصــص بــه 
ایــن حــوزه شــده اســت. مــا نیازمنــد ایجــاد یــک مطالبــه  عمومــي 
ــری از  ــازها و جلوگی ــت ساخت وس ــای کیفی ــراي ارتق ــه ب در جامع
ــتیم؛  ــاختمان هس ــت س ــص در صنع ــراد بی تخص ــت اف ورود و دخال
تاحدي کــه دخالــت افــراد بی صالحیــت در صنعــت ســاختمان 
ــر  ــان منج ــا متخلف ــي ب ــورد قانون ــه برخ ــده و ب ــي ش ــرم تلق ج
ــد.  ــنگیني دارن ــه  س ــه وظیف ــن زمین ــانه ها در ای ــه، رس ــود. البت ش
ــاني در  ــات انس ــر تلف ــت و ازنظ ــز اس ــوري زلزله خی ــران کش ای
ــاص داده  ــود اختص ــان را به خ ــارم جه ــه چه ــتم، رتب ــرن بیس ق
ــال  ــر 10 س ــران ه ــان در ای ــای کارشناس ــق اظهارنظره ــت. طب اس
ــه  ــک زلزل ــر دو روز ی ــش از 6 ریشــتري و ه ــه بی ــک زلزل شــاهد ی
ــه  ــه رخ دادن 5 زلزل ــه ب ــا توج ــال ب ــه امس ــم ک ــتري بودی 4ریش
بــاالی 6 ریشــتر می تــوان گفــت احتمــال رخ دادن زلزله هــای 
ــر  ــل 50 براب ــالهای قب ــط س ــبت متوس ــه نس ــتر ب ــاالی 6 ریش ب
ــز  ــتر نی ــاالی 4 ریش ــای ب ــال رخ دادن زلزله ه ــت واحتم ــده اس ش

تقریبــاً در ســال جــاری 1/7 برابــر ســال های قبــل شــده اســت کــه 
 ایــن امــر بایــد باعــث افزایــش حساســیت مســئولین ایــن حــوزه 

شود.
ــده  ــع ش ــز واق ــه اي زلزله خی ــارس در منطق ــتان ف ــن اس همچنی
ــد  ــم. در چن ــته درس بگیری ــاي گذش ــد از زلزله ه ــا بای ــت و م اس
ــاه،  ــتان کرمانش ــزرگ اس ــه  ب ــي زلزل ــته، آسیب شناس ــاه گذش م
ــای  ــرد. در صحبت ه ــن ک ــا روش ــرای م ــا را ب ــیاري از ضعف ه بس
ــدوه و پشــیماني اســتفاده نکردن  ــدگان زلزله هــاي گذشــته، ان بازمان
ــدگاه  ــم دی ــاز داری ــا نی ــود. م ــاهده می ش ــي مش ــات مهندس از خدم
ــه  ــد توجه ب ــم و بای ــر دهی ــاختمان تغیی ــت س ــه صنع ــردم را ب م
کیفیــت  مطلــوب در صنعــت ساختمان ســازي را بــه مطالبــه  عمومــي 
تبدیــل کنیــم. متأســفانه در زمــان وقــوع هــر زلزلــه، انگشــت اتهــام 
بســیاري بــه ســمت ســازمان نظــام مهندســي دراز مي شــود. ایــن 
ــم کاري  ــل ک ــا عام ــي تنه ــام مهندس ــازمان نظ ــت که س درحالي اس
ــه  ــت؛ بلک ــاختمان ها نیس ــي س ــاز و بي کیفیت ــوزه  ساخت وس در ح
ــط  ــاي مرتب ــا و وزارتخانه ه ــر نهاده ــتباه دیگ ــم کاري و اش وارث ک
ــاه  ــر در کرمانش ــه اخی ــروز فاجع ــادي در ب ــل زی ــت. عوام ــده اس ش
ــاده  100 ــیون م ــهرداری و کمیس ــال ش ــرای مث ــد. ب ــل بودن  دخی

 شــهرداری کــه اساســاً مرجعــی جهــت تشــویق مــردم بــه تخلــف 
و تأییــد آن اســت یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در خرابی هــای زلزلــه 

ــردن واردات  ــا کنترل نک ــور ب ــتاندارد کش ــت. اداره کل اس ــور اس مذک
ــود؛  ــت می ش ــح بی کیفی ــبب ورود مصال ــه س ــاختماني ک ــح س مصال
همچنیــن تدوین نکــردن اســتانداردهاي اجبــاري بــراي همــه   
ــاز  ــری ساخت وس ــتگاه هاي مج ــا دس ــودن ب ــح و هماهنگ  نب مصال
کــه بتوانــد از اولویت هــاي آن هــا دربــاره  اســتانداردها آگاه شــود، در 
ــه ویرانگــر نقــش داشــته اســت. وزارت راه وشهرســازي  ــن زلزل ای
ترویجــي،  و  آموزشــي  اقدامــات  بــه  بی توجهــی  بــا  نیــز 
جلوگیری نکــردن از ورود افــراد بی صالحیــت بــه ساخت وســاز، 
ــت  ــه در صنع ــن وزارتخان ــات ای ــز تحقیق ــر الزم مرک ــتن تأثی نداش
مرکــز،  آن  مأموریت هــاي  و  وظایــف  باتوجه بــه  ســاختمان 
ــام  ــون نظ ــق قان ــازها طب ــر ساخت وس ــجم ب ــردن منس نظارت نک
مهندســي و کنتــرل ســاختمان و بی توجهــی بــه هشــدارهاي 
ــي  ــات مهندس ــه خدم ــاي ارائ ــاره روش ه ــي درب ــه  مهندس جامع
ــه   ــروز فاجع ــي، در ب ــررات مل ــکالت مق ــث دوم و مش ــق مبح برطب
کرمانشــاه ســهمی گســترده داشــته اســت. بدیهــي اســت عواملــي 
ــون  ــف قان ــي و مخال ــات غیرفن ــر مصوب ــردن ب ــون نظارت نک همچ
ــي  ــط فن ــایر ضواب ــا س ــاختمان و ی ــرل س ــي و کنت ــام مهندس نظ
ــه  ــودن ب ــتاها، ملزم نب ــهر و روس ــالمي ش ــوراهاي اس ــط ش توس
اجــرا و رعایــت قانــون نظــام مهندســي و کنتــرل ســاختمان توســط 
واحدهــاي صــدور مجــوز  و متوقــف نکــردن ســاخت ســاختمان هاي 

بــدون تأییــد ناظریــن و ارجــاع آن هــا بــه کمیســیون نیــز از جملــه 
ــه اهمیــت   مشــکالتی اســت کــه در آسیب شناســي وقــوع هــر زلزل
بســیاری دارد. ضمــن اینکــه نبایــد از نقــش وزارت علــوم در اینگونــه 
ــگان  ــل کاهــش شــدید ســطح علمــي دانش آموخت مشــکالت، به دلی
ــان،  ــه اي آن ــي و حرف ــارت فن ــتن مه ــي و نداش ــته هاي مهندس رش
ــوص  ــگاهي به خص ــاي دانش ــي از واحده ــید. در بعض ــم پوش چش
مســیري  مهندســي  رشــته هاي  غیردولتــي،  دانشــگاه هاي  در 
ــاي  ــوزش نیروه ــه آم ــت، ن ــتر اس ــاي بیش ــب درآمده ــراي کس ب
ــأن  ــه ش ــر اینک ــدگاه عالوه ب ــن دی ــش. ای ــص و داراي دان متخص
ــترده ای  ــواري هاي گس ــد، دش ــش می ده ــي را کاه ــه مهندس جامع
ــازها  ــت در ساخت وس ــبي از کیفی ــطح مناس ــه س ــیدن ب را در رس
 ایجــاد کــرده اســت زیــرا دانش آموختــگان مهارت هــای الزم 

را ندارند.  

ســازمان نظــام مهندســی محصــول قانونــی بــه نــام قانــون نظــام 
مهندســی و کنتــرل ســاختمان اســت کــه در ســال 74 در مجلــس 
ــی و  ــاد غیرانتفاع ــازمان مردم نه ــک س ــازه ی ــد و اج ــب ش تصوی
ــرد. در  ــه اســم ســازمان نظــام مهندســی را صــادر ک ــی ب غیردولت
ــمند  ــیار ارزش ــتاوردها بس ــن دس ــا ای ــور م ــر کش ــورهایی نظی کش
ــه  ــتاورد ب ــن دس ــه  ای ــیدن ب ــتای رس ــود. در راس ــوب می ش محس
ــل  ــد قاب ــان رش ــداد آن ــر تع ــال های اخی ــی س ــه ط ــی ک متخصصان
توجهــی را تجربــه کــرده اســت، اجــازه داده شــده کــه بــرای اداره 
امــور مرتبــط بــا ســاخت و ســاز بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی 
ــر  ــزاری منحص ــه اب ــی ک ــد. تخصص ــل کنن ــود  عم ــی خ و تخصص
ــت  ــدی  در صنع ــی و ج ــش اساس ــد نق ــوده و می توان ــرد ب ــه ف ب
ــرم  ــی ه ــام مهندس ــازمان نظ ــد. س ــوربازی کن ــاختمان کش س

بزرگــی اســت کــه در رأس آن بخــش عمــده متخصصــان و صاحبان 
صالحیــت قــرار گرفتــه انــد. نظــام مهندســی دارای مســئولیت های 
ــی  ــل توجه ــار کاری قاب ــئولیت ب ــن مس ــه  ای ــت ک ــنگینی اس س
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــژه اعض ــه وی ــان و ب ــده مهندس ــر عه  را  ب

گذاشته است.
ــمت  ــه س ــام ب ــت اته ــوارد انگش ــیاری م ــروز در بس ــد ام ــر چن ه
ســازمان های نظــام مهندســی دراز می شــود امــا بایــد گفــت 
ــای  ــایی ها و ناکامی ه ــام نارس ــه تم ــه ریش ــت ک ــدی نیس تردی
حــوزه ساخت وســاز در ایــن ســازمان و عملکــرد ان خالصــه 
ــود   ــای موج ــی از ناکامی ه ــه برخ ــت ریش ــی اس ــود؛ بدیه نمی ش
ــاخت  ــوزه س ــا ح ــط ب ــتگاه های مرتب ــرد دس ــوان در عملک را می ت
ــه  ــرد. ب ــتجو ک ــوزه  جس ــن ح ــر در ای ــای مؤث ــاز و حلقه ه و س
جــرأت می تــوان گفــت در عملکــرد دســتگاه های ذی ربطــی 
کــه در ارتبــاط بــا نظــام مهندســی هســتند نیــز اشــکاالت 
ــا  ــی آنه ــیب شناس ــا آس ــه تنه ــکاالتی ک ــت اش ــدی وارد اس ج
 و تعامــل ســازنده می تــوان نســبت بــه رفــع آنــان اقــدام 

کرد.
البتــه آنچــه مســلم اســت ســازمان نظــام مهندســی نیــز بــه عنوان 

یــک مجموعــه بــزرگ بایــد در راســتای تحقــق اهــداف خویــش در 
بخــش درون گرایــی بــا اعضــای خــود و در حــوزه برون گــرا نیــز بــا 
دســتگاه ها و عامــه مــردم تعامــل مؤثــر داشــته باشــد ضمــن اینکــه 
در مــوازات ایــن مهــم ایــن ســازمان موظــف اســت فضــای مســتقل 

رقابتــی مهندســان را محفــوظ نگــه دارد. 
ــه عملکــرد ســازمان های نظــام مهندســی  امــروز اگــر انتقاداتــی ب
وارد می شــود بــه معنــای رد اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
ســازمان و تالش هــای صــورت گرفتــه در راســتای اعتــالی 
ــی  ــی یک ــام مهندس ــون نظ ــت؛ قان ــاز نیس ــت ساخت وس صنع
از ابزارهایــی اســت کــه می توانــد بــه داشــتن ساخت وســاز 
ــد؛  ــک کن ــاال کم ــنی ب ــن س ــا میانگی ــاختمان هایی ب ــب و س مناس
ــرده  ــادی ک ــای زی ــته تالش ه ــال های گذش ــازمان در س ــن س ای
ــد  ــه و دغدغه من ــورت گرفت ــای ص ــطه تالش ه ــه واس ــروز ب و ام
ــازها  ــت ساخت وس ــت وضعی ــب صالحی ــان صاح ــودن متخصص ب
ــاوم   ــه مق ــر زلزل ــدودی در براب ــا ح ــاختمان ها ت ــه و س ــا یافت ارتق

شــده اند. 
ــادآور شــویم کــه ســازمان نظــام مهندســی  ــر باشــد ی شــاید بهت
ــاز  ــوزه ساخت وس ــا ح ــط ب ــور مرتب ــی ام ــالح تمام ــه اص در زمین

ــتای  ــود را در راس ــالش خ ــام ت ــا تم ــدارد ام ــته و ن ــی نداش ادعای
بهبــود شــرایط ایــن حــوزه بــه کار گرفتــه اســت؛ صاحبــان تخصص 
ــاً  ــیده اند، و قطع ــادی کش ــات زی ــته زحم ــال های گذش ــول س در ط
ــاي  ــر اعض ــاي وارد ب ــا هجمه ه ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس ــی انصاف ب
ــوه  ــامان جل ــوش و نابس ــز مغش ــه چی ــي هم ــازمان نظام مهندس س

ــود.  داده ش
بــی شــک متولیــان اصلــی ساخت وســاز و افــراد حرفه منــد 
ــه  ــات نابخردان ــا اقدام ــه ب ــده ای ک ــودجویی ع ــوزه از س ــن ح ای
ــی  ــد آگاه ــانه گرفته ان ــور را نش ــی کش ــد مهندس ــه تنومن ریش
ــه ای در  ــان حرف ــی و مهندس ــام مهندس ــکیالت نظ ــا تش ــد ام دارن
ــئولیتی  ــام مس ــن نظ ــن و تبیی ــد تدوی ــرایطی دغدغه من ــر ش ه
ــه  ــی ب ــات مهندس ــه خدم ــه ای و ارائ ــالق حرف ــت اخ ــود، رعای خ
بــرای آســایش  و  امنیــت  ایجــاد  و   بهره بــرداران ســاختمان 

 آنان هستند.
ضمــن تبریــک روز مهندســی بــه همــه مهندســان ایــن مــرز و بــوم، 
ــان تر  ــي درخش ــاهد روزهای ــک ش ــده ای نزدی ــت در آین ــد اس امی
ــتوارتر از  ــیم و اس ــور باش ــگر کش ــان تالش ــرای مهندس ــر ب و بهت

گذشــته مســیر اعتــالي مهندســي را طــي  کنیــم.

باید ها و نباید های سازمان های نظام مهندسی ساختمان 

 کالف سردرگم سازنده ذی صالح

سازمان های نظام مهندسي وارث مشکالت حوزه ساخت وساز 

انگشت اتهام به سمت سازمان های نظام مهندسی!

دکتر مجتبی زوربخش، نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس:

مهندس محمدحسین دادخواه، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس: 

مهندس مهرداد خواجه پور، دبیر هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس:

مهندس سامان ارجمند، خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس:
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مهندسی با آبادانی
 گره خورده است 

مهندس فیروز تکاور، مدیرکل راه و 
شهرسازی استان فارس:

واژه مهندســی در فارســی از هندســه گرفتــه شــده کــه 
ــی هــر کاری  ــن خــود اســت یعن نشــان دهنده طراحــی در مت
ــه  تولیــد و ســاخت  ــه طراحــی داشــته باشــد و ب ــاز ب کــه نی
ــی در  ــت مهندس ــوان فعالی ــه عن ــوان ب ــود را می ت ــر ش منج
ــگاه کنیــم می بینیــم کــه  ــه تاریــخ ن نظــر گرفــت. چنانچــه ب
ــا آبادانــی گــره خــورده اســت. ایجــاد و ســاخت  مهندســی ب
فعالیت هــای  نخســتین  ســاختمان ها  و  پل هــا  راه هــا، 

ــت. ــوده اس ــی ب مهندس
مهندســی یــک مــدل ذهنــی و رفتــاری خــاص اســت. 
ــد،  ــز را می دان ــی دارد و تمرک ــق و منطق ــی دقی ــدس ذهن مهن
ــر دانــش، مهــارت هــم  می فهمــد و اجــرا می کنــد و عــالوه ب
ــرد  ــک ف ــوری ی ــوم تئ ــا عل ــنایی ب ــر آش ــالوه ب دارد. وی ع

ــت. ــرا اس عملگ
ــهولت  ــات و س ــش ارتباط ــرفت دان ــروز پیش ــای ام در دنی
دسترســی بــه منابــع در ســطح جهانــی باعــث شــده اســت  
کــه مهندســان دربــاره مقیــاس و اســتانداردهای جهانــی ایــن 
علــم اندیشــیده و بــرای رســیدن بــه اســتاندارد های جهانــی 
ــن  ــه بهتری ــود را ب ــه خ ــد کار و وظیف ــا بتوانن ــد ت ــالش کنن ت

شــکل ایفــا کننــد.
ــی  ــان بین الملل ــددی و زب ــواد ع ــداد، س ــات، اع ــش ریاضی نق
در زندگــی یــک مهنــدس نقــش مهــم و تعییــن کننــده دارد. او 
شــخصی اســت کــه بــرای محاســبات پــرورش یافتــه، علــوم 
را درک کــرده و مجــری آن اســت. بــا نقــش پراهمیــت زمــان 
ــد و  ــت را می دان ــه زحم ــای کلم ــت و معن ــی آشناس در زندگ
ــش  ــی دل ــالش خســته اســت ول ــه خاطــر کار و ت همیشــه ب

ــد. ــپری می کن ــل س ــر از روز قب ــر روزش را بهت ــی و ه راض
ــئولیتی  ــد و مس ــی تعه ــی مهندس ــت  در روز مل ــوب اس خ
ــد را  ــران دارن ــردم ای ــور و م ــال کش ــان در قب ــه مهندس ک
ــا همدلــی و مــودت و  یــادآور شــویم چــرا کــه ایــن افــراد  ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــی و ب ــای مهندس ــام ظرفیت ه ــری تم به کارگی
اخــالق حرفــه ای در جهــت پیشــرفت و آبادانــی ایــران عزیــز 
بیــش از پیــش کوشــا بــوده و ســهم و نقــش خــود را در ســند 

ــد. ــق می کنن ــور محق ــدار کش ــعه پای ــداز توس ــم ان چش
ــی  ــداف مختلف ــوان اه ــا بت ــت ت ــی اس ــی فرصت روز مهندس
را برنامه ریــزی کــرد؛  اهدافــی کــه بــا بهــره گیــری  و 
ــدد و  ــای متع ــلیقه  گروه ه ــف و س ــراد مختل ــر اف ــق نظ تلفی
ــرد و در  ــق ک ــا را محق ــوان  آن ه ــون بت ــا گ ــکل های گون تش
راســتای حفــظ و حراســت از جــان و مــال مــردم و در جهــت 

ــت.  ــی گام برداش ــع مل ــن مناف تأمی
ــتاوردهای  ــه دس ــروری ب ــن م ــد ضم ــی بای در روز مهندس
حــوزه خدمــات مهندســی در طــول ســالیان گذشــته و تقدیــر 
از زحمــات پیشکســوتان و خالقیــت جوانــان متخصــص، 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــداف آت ــا و اه ــه برنامه ه ب
ســاختمان نیــز نگاهــی داشــت ضمــن اینکــه در ایــن 
ــاوت  ــی تف ــود ب ــتی های موج ــه کاس ــبت ب ــد نس ــتا نبای راس
 بــوده و آســیب شناســی مشــکالت موجــود را فرامــوش 

کنیم.
مــن ایــن روز را بــه تمــام کســانی کــه مهندســی را درک کرده 
ــبانه روزی  ــگان ش ــا هم ــد ت ــف کردن ــود را وق ــبانه روز خ و ش
روشــن داشــته باشــند، بــه تمــام کســانی کــه لذت مهندســی 
را فهمیدنــد، بــه کســانی کــه بــا اشــراف بــه قوانیــن موجــود 
در جهــان هســتی و ترکیــب آنهــا و بــا در نظــر گرفتــن قــوه 
تخیــل و تــوان تحلیــل و به کارگیــری کلیــه عوامــل و طراحــی 
ــتر  ــده بیش ــال و آین ــای ح ــدازی نیازه ــت راه ان ــا در جه آنه
تــالش می کننــد و در ارتقــای ســطح زندگــی انســان ها 

ــم. ــرض می کن ــک ع ــتند تبری ــر هس مؤث
ــی  ــزرگ ایران ــمند ب ــته زادروز دانش ــفند، خجس ــم اس پنج
»خواجــه نصیرالدیــن طوســی« و »روز ملــی مهندســی« بــر 

ــاد. ــارک ب ــان مب ــی مهندس تمام

ادامه از صفحه 1
از طرفی انتخاب تیم مهندســی مجــرب و متعهد، نه تنها برای 
کارفرما هزینه محسوب نمی شود ، بلکه با افزایش کیفیت ساخت، 
کاهش قیمت تمام شــده و کاهش مدت زمان ساخت، منافعی 
تصورنشدنی برای سرمایه گذار ایجاد می کند که در این شرایط 
سرمایه گذار فارغ از دغدغه های اجرای پروژه می تواند با فراغ بال 

به تأمین منابع و ادامه فرایند ساخت وساز خود بیاندیشد.
گفتنی است؛ ســازمان نظام مهندسی ســاختمان فارس برای 
حفظ شــأن و جایگاه مهندسی، محورهای مختلفی را در اولویت 
سیاســتگذاری های خود قرار داده اســت. اجرایی شدن کامل 
قانون نظام مهندســی با تأکید ویژه بر ارجاع سیستمی نظارت، 
اســتفاده از خدمات مهندسان تأسیســات و معماری در همه 
ساختمان ها، اســتفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک، 
بازگشــت کامل وظایف قانونی ســازمان، جلوگیری از دخالت 
اشــخاص غیرحرفه ای در اجــرای همه ســاختمان ها، ارتقای 
جایگاه ســازمان با ترویج اخالق حرفه ای و نظارت مســتمر بر 
حسن انجام خدمات مهندسی، اجرایی کردن طرح اصالح ساختار 
آموزشــی و مهندســان کارآموز، راه اندازی دفتر بازرسی برق و 
آبفا، اجرایی شــدن تفاهم نامه های منعقد شده، تغییر در ساختار 
و نحوه ی ارائه ی خدمات مهندســی و فرهنگ ســازی عمومی 
 درخصــوص مزایای این خدمات به بهره بــرداران از جمله این 

محورهاست.



ــروز، ســونامي  ــه  ام ــاک جامع ــه پدیده هــاي خطرن از جمل
آمارهــا  اســت.  و ســردرگم  بیــکار  فارغ التحصیــالن 
ــه  ــر ب ــاي اخی ــه در ده ه ــرادی ک ــه اف ــد ک ــان مي ده نش
ــازار  دانشــگاه وارد شــده اند، چنــد برابــر شــده اند؛ امــا ب
ــدارد و  ــگان ن ــرش دانش آموخت ــراي پذی ــتیاقي ب کار اش
بیــکار  گــروه  بحراني تریــن  امــروز  تحصیل کرده هــا 

ــورند. کش
ــي  ــالت عال ــا تحصی ــکاران ب ــت بی ــر، جمعی در حال حاض
در کشــور بیــش از یک میلیــون و دویســت هزار نفــر 
اســت؛ امــا باوجــود بحــران بیــکاري بــراي افــراد ، رونــد 
ــه دارد  ــان ادام ــگاه ها همچن ــجو در دانش ــرش دانش پذی
ــدن  ــه درس خوان ــان ب ــب جوان ــراي ترغی و دانشــگاه ها ب
بــدون درنظرگرفتــن آینــده  شــغلی آنــان مســابقه 

می دهنــد.
جوانــان  بیــکاري  نــرخ  صعــودی  رونــد  درمقابــِل 
تحصیل کــرده، پایین آمــدن معنــادار نــرخ مشــارکت 
اقتصــادي در بیــن جمعیــت بــا تحصیــالت عالــي کشــور 
نیــز مشــاهده می شــود. باوجــود صــرف هزینه هــاي 
تحصیل کــرده،  جوانــان  عمــر  اتــالف  و  مالــي 
ــراد  ــل اف ــا تمای ــه نه تنه ــد ک ــان مي ده ــا نش نموداره
فعالیت هــاي  انجــام  در  حضــور  بــه  تحصیل کــرده 
ــورت  ــد به ص ــن رون ــه ای ــده؛ بلک ــتر نش ــادي بیش اقتص

ــت. ــوده اس ــي ب ــه دار کاهش ادام
ــاد  ــل ایج ــت، دالی ــوان گف ــوق، می ت ــه مطالب ف باتوجه ب
ســونامي فارغ التحصیــالن بیــکار در جامعــه عبــارت 

ــت از: اس
دارنــد،  تحصیالت عالــي  کــه  افــرادی  جمعیــت   -1
ــراي  ــا ب ــازار کار، نه تنه ــت  ب ــا ظرفی ــده؛ ام ــر ش چندبراب
پذیــرش ســیل متقاضیــان کار پیشــرفت چنداني نداشــته، 
گاهــی بازگشــت نیــز داشــته اســت. عالوه برایــن، 
ــطح  ــر از س ــردن کار بهت ــراي پیداک ــالن ب فارغ التحصی
ــي،  ــالت کارشناس ــمت تحصی ــي به س ــالت کاردان تحصی
کارشناسي ارشــد و دکتــري حرکــت کرده انــد. ایــن 
مســئله ضمن اینکــه ســطح توقعــات جامعــه از کار و 
ــر  ــراد را پیچیده ت ــر مي دهــد، اشــتغال اف اشــتغال را تغیی
ــالن را  ــارغ التحصی ــراي ف ــکاري ب ــران بی ــرده و بح ک

تشــدید می کنــد.
برخــي  بــه  گرایــش  اخیــر،  ســال  چنــد  در   -2
نظــام  ســازمان  بــا  مرتبــط  هفتگانــه  رشــته هاي 
عمــران،  مهندســي  همچــون  ســاختمان  مهندســي 
ــه  ــت ک ــده اس ــتر ش ــاري و... بیش ــرق، معم ــک، ب مکانی
فارغ التحصیــالن  کار  تقاضــای  انباشــت  آن  نتیجــه 
ــازار کار  ــه ب ــه ورود ب ــرایطی ک ــود؛ ش ــته ها ب ــن رش ای
 را دشــوارتر کــرده و بــه بیــکاري کارجویــان جــوان 

دامن زده است.

ــي  ــش و تحقیق ــه پای ــگاه ها هیچ گون ــا دانش ــت ی 3- دول
دربــاره  وضعیــت بــازار کار رشــته هاي دانشــگاهي انجــام 
ــاس  ــب براس ــز اغل ــان نی ــه جوان ــد؛ ضمن اینک نمی دهن
ــگاهي  ــي دانش ــته هاي تحصیل ــازار کار رش ــنجي ب نیازس

ــد. ــاب نمی کنن را انتخ
شــاید، زمــان آن رســیده باشــد کــه بخــش گســترده ای 
ــم  ــس از دیپل ــود، پ ــالت خ ــیر تحصی ــان، در مس از جوان
ســوق  مهارت آمــوزي  و  فنــي  رشــته هاي  به ســوی 

ــد. یابن
مرتبــط  دانش آموختــگان رشــته های  بیــکاري  نــرخ 
ــن  ــت و در ای ــز اس ــاختمان تأمل برانگی ــي س ــا مهندس ب
ــونامي  ــرب س ــار مخ ــري از آث ــرای جلوگی ــرایط، ب ش
اســت  نیــاز  ســردرگم،  و  بیــکار  فارغ التحصیــالن 
ســطح  در  بلند مــدت  و  کوتاه مــدت  برنامه ریزي هــای 

ــود. ــام ش کالن انج
کنتــرل  پیشــنهادي  آیین نامــه   در  اســت؛  گفتنــی 
ــالن  ــونامي فارغ التحصی ــران س ــه بح ــز ب ــاختمان نی س
بیــکار و ســردرگم اشــاره شــده اســت. بــه گفتــه  
ــرل ســاختمان کــه  ــه  پیشــنهادي کنت مســئوالن، آیین نام
ــت  ــي دول ــیون زیربنای ــه کمیس ــازي ب وزارت راه وشهرس
ارجــاع کــرده اســت، در ضوابــط و مقــررات شهرســازي 
ــی آورد.  ــود م ــی به وج ــور دگرگون ــاز در کش و ساخت وس
براســاس اظهــارات مســئوالن مســکن، آیین نامــه   جدیــد 

ــازي  ــام شهرس ــي در نظ ــوالت اساس ــت تح ــرار اس ق
و ساخت وســاز ایجــاد کنــد کــه به دنبــال آن تمــام 
را متحــول  قانونــي خدمــات مهندســي  فرایندهــاي 

  . می کنــد
ایــن آیین نامــه کــه در 160مــاده تدویــن شــده و 
ــد  ــرار دارد، چن ــب ق ــي تصوی ــل نهای ــون در مراح هم اکن
دســت اندرکاران  برخــی از   و  دارد  اساســی  چالــش 
ــاد  ــه انتق ــن آئین نام ــی از ای ــه بخش های ــاز ب ساخت و س

کرده انــد.
به کارگیــري  پنهــان،  چالش هــاي  ایــن  از  یکــي 
خدمــات  ارائــه  بــرای  دانشــگاهي  فارغ التحصیــالن 
مهندســي بــه متقاضیــان اســت. به نظــر مي رســد، 
و  مســکن  وزیــر  اخیــر  بخشــنامه هاي  اجــرای  بــا 
ــروه  ــه گ ــور ن ــع حض ــوص من ــازي در خص راه وشهرس
ــام  ــازمان هاي نظ ــي، در س ــتگاه هاي دولت ــاغل در دس ش
مهندســي ســاختمان، فضــای کار بــرای مهندســان 

تــازه کار بــاز می شــود.
اینکــه تا چــه میــزان جایگزینــي مهندســان جدیــد، 
ــامان دهی  ــه س ــرده و ب ــول ک ــي را متح ــات مهندس خدم
خیــل مهندســان بیــکار کــه نــرخ بیــکاري آن هــا 
ــي  ــد، موضوع ــک می کن ــت، کم ــد اس ــش از 22درص بی
ــررات  ــط و مق ــول ضواب ــرح تح ــد در ط ــه بای ــت ک  اس

دیده شود.

واقعیــت ایــن اســت کــه هــر روز را می تــوان روز مهنــدس 
نامیــد چــرا کــه هــر روز در دنیــا پیشــرفت قابــل توجهــی 
را  توســط مهندســان حــادث می شــود کــه زندگــی 
ــر  ــه ایمن ت ــر و البت ــان ت ــی آس ــره خاک ــاکنین ک ــرای س ب
می ســازد؛ بنابرایــن قبــل از هــر چیــز روز مهندســی و هــر 
روز را خدمــت همــه تالشــگران عرصــه ســازندگی تبریــک 
ــروزی  ــالمتی و به ــم و آرزوی س ــرض می نمای ــت ع و تهنی

ــزان دارم.  ــرای همــه عزی ب
از زمانــی کــه قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
در روزهــای پایانــی ســال 1374 در مجلــس شــورای 
ــده  ــر عه ــی ب ــف مهم ــید وظای ــب رس ــه تصوی ــالمی ب اس
قــوه مجریــه و بــه ویــژه وزارت راه )مســکن( و شهرســازی 
گذاشــته شــد؛ وظایفــی از جملــه تهیــه و تدویــن آئین نامــه 
ــبتاً  ــان نس ــت زم ــس از گذش ــه پ ــاده 33 ک ــی م اجرای
ــد. در  ــالغ ش ــه و اب ــون تهی ــص قان ــاس ن ــر اس ــادی ب زی
ــیوه نامه های  ــیاری از ش ــد بس ــعی ش ــه س ــن آئین نام ای
ــه  ــود ک ــض ش ــت تفوی ــکن وق ــه وزارت مس ــی ب اجرای
بعــد از گذشــت حــدود10 ســال از تصویــب قانــون نظــام 
ــون  ــاده 33 قان ــه م ــی آئین نام ــیوه نامه اجرای ــی ش مهندس
ــی  ــوان مبحــث دوم مقــررات مل ــه و بعدهــا تحــت عن تهی
ــن مبحــث علی رغــم نواقــص  ــه اجــرا گذاشــته شــد؛ ای ب

اجــرا  بــه  کشــور  سراســر  در  مختلــف  ایراد هــای   و 
در آمد. 

ــی  ــکایت برخ ــاس ش ــر اس ــا ب ــت اداری ام ــوان عدال دی
ــرمایه گذار(  ــخاص س ــی و اش ــاً خصوص ــاکیان )عمدت ش
و  قانــون   33 مــاده  آئین نامــه  از  بخش هایــی 
ــون تشــخیص  ــا قان ــر ب شــیوه نامه های اجرایــی آن را مغای
و رأی بــه ابطــال آن داد کــه آخریــن مــورد آن در ســال 94 
رأی هیئــت عمومــی دیــوان تحــت شــماره 99 در خصــوص 
ــر  ــذا ب ــود. ل ــاده 33 ب ــی م ــیوه نامه اجرای ــد از ش دو بن
ــازی  ــب اداری وزارت راه و شهرس ــله مرات ــاس سلس اس
ــل  ــای باط ــالغ بنده ــالح و اب ــه اص ــبت ب ــد نس ــزم ش مل
شــده اقــدام نمایــد تــا صنعــت ســاختمان را از ســردرگمی 
ــای  ــه به ج ــن وزارتخان ــفانه ای ــا متأس ــد؛ ام ــات ده نج
پرداختــن بــه وظیفــه قانونــی خــود صــورت مســئله را پــاک 
ــرل  ــه کنت ــوان »آئین نام ــت عن ــه ای تح ــرده و آئین نام ک
ــی  ــام مهندس ــون نظ ــاده قان ــچ م ــه در هی ــاختمان« ک س
تعریــف و مجــوزی بــرای آن صــادر نشــده تدویــن و قصــد 
ــی  ــته و دارد؛ بدیه ــران را داش ــت وزی ــب آن در هیئ تصوی
 اســت ایــن آئین نامــه خــالف قانــون بــوده و جــای

 بحث ندارد.
آنچــه مســلم اســت تصمیــم مذکــور محکــوم بــه شکســت 

ــئولیت های  ــه مس ــه ب ــا توج ــهرداری ها ب ــروز ش ــت؛ ام اس
بــه  تــن  حوزه هــا  از  بســیاری  در  خــود  ســنگین 
برون ســپاری داده انــد؛ بــا ایــن شــرایط چگونــه می تواننــد 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  ســنگین  مســئولیت 
ــوند. ــده دار ش ــز عه ــارت را نی ــی و نظ ــوزه بازرس در ح

ــی و  ــرای بازرس ــاخت الزم ب ــوان و زیرس ــهرداری ها ت ش
کنتــرل ســاختمان را نخواهنــد داشــت. تصمیــم وزارت راه و 
 شهرســازی در ایــن خصــوص بــه مثابــه چرخانــدن لقمــه 

دور سر است.
ــث  ــی بح ــه مهندس ــای جامع ــه دل نگرانی ه ــروز از جمل ام
اشــتغال اســت؛ بخشــنامه هاي خلق الســاعه باعــث ایجــاد 
ــود؛  ــتغال می ش ــه اش ــا از جمل ــام حوزه ه ــفتگي در تم آش
ــط  ــه  اشــتغال مرتب ــه مهندســان در زمین ــی جامع دل نگران
ــت؛  ــی اس ــری بدیه ــاختمان ام ــرل س ــه کنت ــا آئین نام ب
ــا تعــدی بــه جایــگاه حرفــه ای  ایــن آئین نامــه می توانــد ب
ســازمان نظــام مهندســی تهدیــد جدیــدی بــرای اشــتغال 

مهندســان باشــد.   
بــه  مهندســی  خدمــات  ارائــه  فراینــد  ســپردن 
شــهرداری ها جنبــه جدیــدی از دل نگرانی هــا را باعــث 
ــه  ــاد ب ــن انتق ــی ضم ــه مهندس ــاالن جامع ــود؛ فع می ش
ایــن آئین نامــه، ایــن دغدغــه را دارنــد کــه بــا ایــن اتفــاق 

ــی و خدمــات صــوری و  شــاهد شــیوه های جدیــدی از دالل
کــم کاری در چرخــه ســاخت و ســاز باشــند. بدیهــی اســت  
ــود  ــه خ ــوده بلک ــد نب ــا مفی ــه نته ــد ن ــش از ح ــرل بی کنت
ــوان  ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــت ب ــادآور اس ــیوه ای فس ش
ــی فســاد دانســت. ــز تعریــف قانون ــرل را نی آیین نامــه کنت

آئین نامــه کنتــرل ســاختمان همچنیــن بــه معنــای کاهــش 
قــدرت نظــام مهندســی بــه بهــای تنــزل کیفیت ســاختمان 
ــت  ــوان عدال ــا رأی دی ــا ب ــت م ــود؛ مخالف ــر می ش تعبی
 اداری و حــذف صاحبــان تخصــص از چرخه ســاخت و ســاز 
و یــا مخالفــت بــا ایــن آئین نامــه برگرفتــه از نــگاه صنفــی 
نیســت؛ جامعــه مهندســی دغدغه منــد تولیــد کیفــی 

ــت. ــاختمان اس س
ــارات وزارت  ــاختمان از اختی ــرل س ــه کنت ــن آئین نام تدوی
ــازی  ــت؛ وزارت راه و شهرس ــارج اس ــازی خ راه و شهرس
ــاده  ــوان شــیوه نامه م ــرای ایــن مبحــث عن ــر اســت ب بهت
33 را برگزیــده و پیــرو آن قوانیــن و اصــول طراحــی 
ــای  ــه ای کــه رد پ ــه گون ــد ب نظــارت و اجــرا را منتشــر کن

ــود. ــده نش ــت در آن دی ران

در بند هــای 3، 4، 5، 7 و 9 از مــاده  2 قانــون نظــام 
ــر مقوله هایــی همچــون  ــرل ســاختمان، ب مهندســی و کنت
ــی  ــای فن ــاغل و حرفه ه ــه مش ــور مربوط ب ــم دادن ام نظ
و مهندســی، تأمیــن موجبــات رشــد و اعتــالی مهندســی 
ــش  ــاختمان و افزای ــی س ــررات مل ــج مق ــور، تروی کش
و  مهندســی  کیفیــت خدمــات  باالبــردن  بهرهــوری، 
ــررات  ــع مق ــات، وض ــرای خدم ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
ــه   ــردم به مثاب ــت از م ــور حمای ــاختمان به منظ ــی س مل
و  شــهری  فضاهــای  و  ســاختمان ها  بهره بــرداران 
لــزوم رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان از ســوی تمامــی 

ــت. ــده اس ــد ش ــتگاه ها تأکی دس
در مــاده  15 قانــون نظــام مهندســی نیــز بــر همــکاری  بــا 
مراجــع مســئول در خصــوص کنتــرل ســاختمان و اجــرای 
ــول  ــج اص ــه تروی ــن کمک ب ــح آن و همچنی ــق و صحی دقی
مهندســی و معمــاری و همکاری بــا وزارت راه وشهرســازی 
در زمینــه  تدویــن، اجــرا و کنتــرل مقــررات ملــی و 

ــد شــده اســت. اســتانداردها و معیارهــا تأکی
ــن  ــه تأمی ــی، ب ــی، به نوع ــای قانون ــن بنده ــی ای تمام
ــه   ــئولیتی حرف ــگاه مس ــت جای ــان ها و اهمی ــت انس امنی
مهندســی اشــاره و تأکیــد دارد. ضمن اینکــه، در ایــن 
بندهــا، بــه توســعه و وضعیــت حقوقــی و مالکیتــی اشــاره 
دارد کــه مهنــدس بایــد بــا آن هــا آشــنا بــوده و آن هــا را 

ــد. ــرار ده مدنظــر ق
ــون  ــواد 4، 30 و 33 قان ــرای م ــتای اج ــن در راس همچنی
ــرل ســاختمان مصــوب اســفندماه  نظــام مهندســی و کنت
1374 مجلــس شــورای اســالمی، به منظــور ایجــاد 
هماهنگــی در اجــرای ســاختمان های مشــمول ایــن 
قانــون توســط مجریــان ذی صــالح، اداره راه و شهرســازی 
دســتورالعمل تشــخیص صالحیــت و صــدور پروانــه 

ــرد. ــالغ ک ــاختمان را اب ــکن و س ــازندگان مس س
ــاده   ــی آن )م ــه اجرای ــه آئین نام ــت ک ــی اس ــن درحال ای
هفــت از فصــل ســوم از مبحــث دوم مقــررات ملــی 
ــده  ــن ش ــی تدوی ــتورات قانون ــر از دس ــاختمان( فرات س
ــات  ــام عملی ــه تم ــرد ک ــور می ک ــک را مجب ــود و مال ب
ــی،  ــاتر مهندس ــوسط دفـ ــا تـ ــاختمان را تنه ــی س اجرای
ــدگان  ــا دارن ــاز ی ــان انبوه س ــی، مجری ــان حقوق مجری
براســاس  و  ســاختمان  ســاخت  و  طــرح  صالحیــت 
ــای  ــه قرارداد ه ــوط ب ــدارک مرب ــوب و م ــه های مص نقش

ــد. ــام ده ــان کار، انج ــا صاحب ــده ب بسته ش
امــا رأی دیــوان عدالــت اداری دربــاره مجریــان ذی صــالح 
تفاســیر متعــددی به دنبــال داشــت؛ به گونــه ای کــه 
ــری از  ــذف مج ــه ح ــن رأی ب ــتان، ای ــیاری از اس در بس

ــد. ــر ش ــاختمان منج ــرای س ــتم اج سیس
مذکــور،  رأی  تفســیر  در  کــه  در حالی اســت  ایــن   

می تــوان اینگونــه انگاشــت کــه ایــن رأی به معنــای 
حــذف مهندســان ذی صــالح نیســت بلکــه بــه حــذف ماده 
ــالح؛  ــان ذی ص ــذف مجری ــه ح ــد، ن ــاره می کن ــت اش هف
ــی   ــاختمان های فن ــد س ــه می خواهن ــرادی ک ــه اف چراک
ــالح  ــان ذی ص ــوان مجری ــش و ت ــد از دان ــازند، بای بس

ــوند. ــد ش بهرهمن
اوضــاع  نســبی  بهبــود  راســتای  در  بدیهی اســت 
توســعه  و  ساخت وســاز  صنعــت  بیمــار  و  آشــفته 
ضــرورت  یــک  قانـــون،  اجــرای  کشــور،  پایــدار 
و  مجــزا  و  بخشــی  نــگاه  متأســفانه  امــا  اســت؛ 
ــن  ــگ در ای ــت هماهن ــر و مدیری ــل مؤث ــتن تعام نداش
زمینــه، باعــث شــده اســت اجــرای ایــن رویــه در 
 بســیاری از اســتان ها ازجملــه فــارس بــه ســرانجام 

نرسد.
ساخت وســاز  توجه بــه  بــرای  می رســد،  به نظــر 
پایــدار در اســتان بایــد بــه جایــگاه ســازنده ی ذی صــالح 
ــوق  ــه حق ــتای توجه ب ــت و در راس ــه داش ــی بهین نگاه

کوشــید. بهره بــرداران 
مجریــان  جایــگاه  باتوجه بــه  اســاس،  برایــن 
می تــوان  ساخت وســاز،  چرخــه ی  در  ذی صــالح 
ــاختمان،  ــی س ــررات مل ــل مق ــرای کام ــتای اج درراس
)لــزوم   33 مــاده   آئین نامــه    9 بنــد  به ویــژه، 

ساخت وســاز(  در  ذی صــالح  مجریــان   به کارگیــری 
گام برداشت.

گفتنــی اســت؛ اســتفاده نکردن از ســازنده ی ذی صــالح در 
ــری  ــب جبران ناپذی ــان، عواق ــذر زم ــازها، در گ ساخت وس
اجرانشــدن  داشــت.  خواهــد  بهره بــرداران  بــرای 
ــاختمان و  ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ــح قان صحی
ــح  ــتفاده از مصال ــاختمان، اس ــی س ــررات ملّ ــث مق مباح
ــن  ــت پایی ــا و کیفی ــیاری از نمونه ه ــتاندارد در بس غیراس
ساخت وســاز ازجملــه ایــن عواقبنــد کــه بــا وقــوع 
ــان  ــود را نش ــوزی خ ــا آتش س ــه ی ــون زلزل ــه ای چ حادث

می دهنــد.  
در تعریــف وظایــف مهنــدس، از چگونگــی حفــظ ســالمتی 
ــتا،  ــن راس ــت و در ای ــام برده شده اس ــان ن ــت انس و امنی
ــیاری  ــت بس ــاختمان، اهمی ــی در س ــئله ایمن ــه مس توجه ب
رشــته های  مهندســان  تــوان  از  بهره گیــری  دارد. 
گوناگــون و همچنیــن ســازندگان دارای صالحیــت در 

ــت.  ــروری اس ــاز ض ــد ساخت وس فراین
نگاهــی  بــا  بایــد  روز مهندســی، روزی اســت کــه 
یــادآور شــد.  را  حرفه منــدی  تخصــص،  بــه  ویــژه 
بــه تمــام همــکاران محتــرم کــه  را  روز مهنــدس 
می کوشــند،  پایــدار  ساخت وســاز  راســتای   در 

 تبریک می گویم.

چالش هاي اجراي آئین نامه  کنترل ساختمان و سونامي 
فارغ التحصیالن سردرگم

وزارت راه و شهرسازی به جای پاک کردن صورت
 مسئله ها به وظایف قانونی خود بپردازد

جایگاه مقررات مّلی ساختمان و سازندگان 
غیر ذی صالح!

دکتر رضا خورشیدی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس:

مهندس حسین پوراسدی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس: 

دکتر طاهره نصر، رئیس گروه تخصصی معماری و نایب رئیس کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
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مردم باید احساس کنند 

حضور مهندسان در 

ساخت وسازها اثربخش است

مهندس حیدر اسکندرپور
                         شهردار شیراز:

بــر اســاس نــوع تربیــت و نگاهــی کــه مهندســان در طــول 
ــتی  ــم درس ــواره فه ــد هم ــد، بای ــه ان ــود آموخت ــل خ تحصی
ــب را  ــل مناس ــوان راه ح ــا بت ــت ت ــأله داش ــورت مس از ص
یافــت؛ از ایــن منظــر، بــزرگ تریــن ویژگــی یــک مهنــدس 
ایــن اســت کــه حتــی اگــر بــن بســتی وجــود داشــته باشــد 
برایــش راه حلــی می یابــد و ایــن معنــای خالقیــت و نــوآوری 

اســت. 
شــرایط امــروز کشــور و گــره گشــایی از برخــی مســایل نیــاز 
بــه نــگاه مهندســی دارد تــا بتــوان بــا اتخــاذ روش هــای نــو 
ــه  ــور را ب ــای کش ــد، چالش ه ــای جدی ــف فرصت ه و تعری

فرصــت تبدیــل کــرد.
یکــی از محورهــای توســعه در هــر کشــور قدرتمنــد شــدن و 
نظام منــد شــدن نهادهــای صنفــی اســت. امــروزه در کشــور 
ــده  ــم ش ــی فراه ــام مهندس ــرای نظ ــت ب ــن فرص ــا ای م
اســت. مجموعــه ســازمان نظــام مهندســی بــه عنــوان یــک 
نهــاد صنفــی کــه از پشــتوانه قانونــی خوبــی هــم برخــوردار 
ــر و  ــش مؤث ــته نق ــته توانس ــال های گذش ــی س ــت ط اس
کلیــدی در توســعه کشــور و نظــام بخشــی بــه فعالیت هــای 
مهندســی در عرصه هــای مختلــف ایفــا کنــد. ایــن نهــاد بــه 
عنــوان یــک بــازوی توانمنــد در کنــار دولــت حضــور داشــته 
ــر برداشــته اســت. ــد توســعه کشــور گام هــای مؤث و در رون

بیشــترین و مهم تریــن نقــش مهندســان در عمــران و 
ــا  ــور م ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــاز اس ــاخت و س س
ــرای  ــت، اج ــه اس ــه مواج ــه زلزل ــی از جمل ــای طبیع ــا بالی ب
ــای  ــی از ضرورت ه ــول علم ــای اص ــر مبن ــازها ب ساخت وس
ــان  ــور مهندس ــه حض ــت ک ــت. اینجاس ــر اس اجتناب ناپذی
در مفهــوم عمیق تــری می یابــد امــا حضــور مؤثــر نــه 
حضــور صــوری کــه عامــل تحمیــل هزینــه بــه مــردم باشــد. 
ــد حضــور مهندســان در  ــد احســاس کنن در واقــع مــردم بای
ــت  ــورت اس ــن ص ــت؛ در ای ــش اس ــازها اثربخ ساخت وس
ــگاه و  ــان و ورود ن ــور مهندس ــتار حض ــا خواس ــود آنه ــه خ ک
ــود.  ــد ب ــه امــور ســاخت و ســاز خواهن اندیشــه مهندســی ب
ــه  ــرورت توج ــد، ض ــم بیفت ــد از قل ــه نبای ــان آنچ ــن می در ای
بــه اخــالق مهندســی اســت. در حــوزه مهندســی اگــر اخــالق 
ــردم  ــوال م ــم ام ــود ه ــت نش ــتی رعای ــه درس ــه ای ب حرف
ــم  ــا رق ــرای آنه ــی ب ــرات جان ــم خط ــود و ه ــع می ش ضای

ــد.  ــز باش ــران نی ــل جب ــاید غیرقاب ــه گاه ش ــورد ک می خ
ــاز و  ــه س ــاز ب ــه نی ــن زمین ــه ای در ای ــالق حرف ــت اخ رعای
ــازمان  ــن در س ــن قوانی ــه ای ــی دارد. اگرچ ــای قانون کاره
نظــام مهندســی پیش بینــی شــده اســت امــا بــه بــاور مــن 

ــود. ــه ش ــا پرداخت ــه آنه ــر ب ــی جدی ت ــد کم بای
ــم  ــک عل ــا ی ــه تنه ــی ن ــدم مهندس ــن معتق ــال م ــر ح در ه
ــت.  ــر اس ــد و هن ــص، تعه ــش، تخص ــی از دان ــه ترکیب ک
هنرهــای هفت گانــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مهندســی دارنــد. 
اگــر شــعر را مهندســی کلمــات، موســیقی را مهندســی آواهــا 
ــی را  ــای نمایش ــگ و هنره ــی رن ــی را مهندس ــا، نقاش و نواه
مهندســی حرکــت و صــدا می داننــد، مهندســی را بایــد هنــر 
ترکیــب ریاضــی و فیزیــک بــا ایده هــای خــالق دانســت تــا 
ــو  ــک را ســقف می شــکافند و طرحــی ن ــه گاهــی فل آنجــا ک

می اندازنــد.  در 
ــدار  ــالق و اخالق م ــان خ ــه مهندس ــه هم ــی را ب روز مهندس
ــم  ــم و آرزو می کن ــک می گوی ــور تبری ــارس و کش ــیراز، ف ش
بــا نــگاه مهندســی خــود در تمــام ابعــاد زندگــی شــخصی و 

ــق باشــند. اجتماعــی شــان موف
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ــاوت  ــخص کردن تف ــا مش ــود ب ــالش می ش ــواره ت  هم
ــص  ــه و تخص ــه ی حرف ــه منزل ــی ب ــرد »مهندس رویک
درمقایســه با مهندســی به مثابــه  شــغل« بــر التــزام 
اخــالق حرفــه ای نیــز تأکیــد شــود. به طورمعمــول ، 
ــکاری  ــک و راه ــوان تاکتی ــص به عن ــت آوردن تخص به دس
بــرای کســب قــدرت یــا امتیــاز در بــازار کار تلقــی 
ــاوت  ــی« تف ــه  تخصص ــغل« و »حرف ــا »ش ــود؛ ام می ش
ــه  ــه حرف ــغل ب ــوان از ش ــد می ت ــد، هرچن ــوی دارن ماه

ــس. ــا برعک ــید ی رس
پشــتوانه ی  بــر  تخصصــی  دانــش  و  مهارت هــا 
تئوریــک مبتنی انــد. ایــن زمینــه تئوریــک، از طریــق 
ــاد  ــک( ایج ــاد آکادمی ــوالً در نه ــمی )معم ــوزش رس آم
می شــود. به همین دلیــل، حرفه هــا برخــالف مشــاغل ، 

آمــوزش  دانشــگاهی اند.  مکتب هــای  پرورش یافتــه  
ــه و  ــورد خردگرایان ــای برخ ــظ و ارتق ــرای حف ــداوم ب م
ــه  ــت. درحالی ک ــان الزم اس ــمندانه مهندس ــار هوش رفت
ــاز  ــای شــغلی نی ــوزش و ارتق ــه آم بســیاری از مشــاغل ب
ــی از  ــای عمل ــای مهارت ه ــی به ج ــه  مهندس ــد ، حرف دارن

ــت. ــوردار اس ــمندی برخ هوش
ــط  ــا و ضواب ــا انگاره ه ــه ب ــد ک ــا دارن ــدان ادع حرفه من
ــد  ــم می کنن ــود را تنظی ــت خ ــی، فعالی ــتاندارد اخالق اس
ــه  ــی ک ــت. میزان ــی« اس ــه مهندس ــان »اخالق نام ــه هم ک
ــد،  ــرل می کنن ــود را کنت ــات خ ــه خدم ــدان ارائ حرفه من
ــه  ــی جامع ــرایط رفاه ــود ش ــا بهب ــتقیمی ب ــه ی مس رابط
ــت  ــالن بی صالحی ــت عام ــدازه، دخال ــان ان دارد و به هم
ــوالً  ــه ای معم ــالق حرف ــط اخ ــد. ضواب ــش می ده را کاه
ــورت  ــود و درص ــم می ش ــه ای تنظی ــع حرف ــوی جوام ازس
ســرپیچی از ایــن ضوابــط، اعضــا  بایــد در انتظــار توبیــخ 
ــام  ــی نظ ــورای انتظام ــر ش ــب تذک ــرزنش )در قال و س

ــند. ــه( باش ــال پروان ــا ابط ــی ت مهندس
براســاس مطالبــی کــه پیــش از ایــن ارائــه شــد، 
ــرد  ــه ای ، دو کارک ــراد حرف ــای اف ــخص کردن ویژگی ه مش

ــدی  ــری خودبهره من ــع و دیگ ــت تواض ــم دارد؛ نخس مه
)منفعــت شــخصی(. ایــن دو ویژگــی در کنــار هــم 
ــری در  ــکل بهت ــه، به ش ــع حرف ــا مناف ــود  ت ــث می ش باع
ــی  ــال، مهندس ــوان مث ــرد. به عن ــرار گی ــوم ق ــار عم اختی
ــد،  ــد می دان ــا متعه ــوزش مهارت ه ــه آم ــود را ب ــه خ ک
ــتری  ــه مش ــات ب ــن خدم ــه بهتری ــرای ارائ  آزادی الزم ب

دارد.  
»شــغل« راهــی بــرای تأمیــن مخــارج زندگــی اســت؛ ولــی 
»حرفــه« مقولــه ای اســت کــه فــرد بــه صــورت داوطلبانــه 
ــارج  ــواه از آن خ ــه دلخ ــد ب ــود و می توان در آن وارد می ش
ــه   ــا تجرب ــرد درصــورت مشــاهده ی شــود. در »شــغل«، ف
رفتــار یــا بینــش مغایــر بــا اصــول اخالقــی ، ممکــن اســت 
کمــاکان بــه کار خــود ادامــه دهــد؛ ولــی در »حرفــه« انتظار 
ــای  ــرپیچی از هنجاره ــورت س ــرد درص ــه ف ــی رود ک م

اخــالق حرفــه ای، صحنــه  فعالیــت را تــرک کنــد.
در »شــغل« فــرد مجــاز اســت کــه از راه هــای میان بــر )بــا 
توجیــه هزینــه و فایــده  اقتصــادی( اســتفاده کــرده یــا در 
زمــان و هزینــه  نیــروی انســانی صرفه جویــی کنــد؛ امــا در 
»حرفــه« ، هرگونــه تغییــر روش اجــرا بــه رعایــت پروتــکل 

ــد  ــدان نمی توانن ــذا حرفه     من ــت، ل ــوط اس ــط من و ضواب
ــد. ــدگان را فریــب دهن ــا مصرف کنن مشــتریان ی

ــی را  ــا ارزش های ــاوت ی ــوی، تف ــای ماه ــن ارزش ه ای
ــت؛  ــج اس ــی رای ــالق عموم ــه در اخ ــد ک ــکار می کن آش
ــا  ــی ی ــالق عموم ــی ، اخ ــالق مهندس ــور از اخ ــا منظ ام
ــه ی  ــوان روش و حرف ــی به عن ــت. مهندس ــخصی نیس ش
تخصصــی ، مــرز مشــخصی بــا ســایر علــوم دارد و 
ــی ، موضــوع محــوری در بســیاری از  داشــتن تعهــد اخالق
ــددی  ــای متع ــه ای ویژگی ه ــالق حرف ــت. اخ تخصص هاس
ــد؛  ــی جــدا می کن ــردی و عموم ــه آن را از اخــالق ف دارد ک
ــه ای ،  ــالق حرف ــی اخ ــای احتمال ــال، تضاده ــن ح در عی
ــز  ــواره چالش برانگی ــی هم ــالق عموم ــردی و اخ ــالق ف  اخ

بوده است.  
باتوجه بــه آنچــه گفتــه شــد  ، تأکیــد می شــود کــه 
مهندســی یــک حرفــه اســت و انتظــار مــی رود مهندســان 
عزیــز بــه تعهــدات اخالقــی مربوط بــه حرفه منــدان 
ــتر  ــه بیش ــاد هرچ ــه آن اعتم ــه نتیج ــند ک ــزم باش مل
ــی  ــه مهندس ــان و حرف ــه مهندس ــهروندان ب ــوم ش  عم

خواهد بود.

ــخیص  ــا تش ــدس ب ــدادی مهن ــته تع ــال های گذش در س
ــی  ــکلت بنای ــورت اس ــه ص ــه ب ــاختمان هایی ک ــه س اینک
ــه  ــم ب ــتند تصمی ــاوم نیس ــه مق ــود در زلزل ــاخته می ش س
ــه  ــاختمان ها و ب ــم در س ــی قائ ــای افق ــراي کالف ه اج

ــد. عبارتــي مســلح کــردن آنهــا گرفتن
ــوان  ــت عن ــرادی تح ــم اف ــن تصمی ــرای ای ــرای اج ب
ــان  ــن مهندس ــه ای ــدند ک ــاب ش ــر انتخ ــدس ناظ مهن
ــناژ را  ــا ش ــم ی ــی قائ ــای افق ــت کالف ه ــوع رعای موض
در ســاختمان ها کنتــرل کننــد. در روزهــای ابتدایــی 
ــه  ــرا ک ــد چ ــرو ش ــی روب ــت های ــا مقاوم ــرح ب ــن ط ای
مالــکان بــرای ایــن موضــوع مجبــور بــه پرداخــت 
هزینه هایــی بودنــد کــه آن هزینــه را اضافــی تلقــی 
ــتفاده  ــاه اس ــی کوت ــت مدت ــد از گذش ــا بع ــد؛ ام می کردن
از خدمــات مهنــدس ناظــر نــه بــه عنــوان هزینــه 
نوعــی ســرمایه گذاری در ســاختمان  بلکــه  اضافــی 
ــه  ــت ک ــش رف ــه ای پی ــه گون ــرایط ب ــوب و ش محس
داشــتن مهنــدس ناظــر از جملــه فاکتورهــای یــک 
ــی در  ــه ای حت ــه گون ــد ب ــداد ش ــوب قلم ــاختمان خ س
ــور ــای مذک ــز کالف ه ــاز نی ــاز های غیرمج ــاخت و س  س

اجرا می شدند.
بدیهــی اســت امــروز نیــز اســتفاده از خدمــات مهندســی 
ــرمایه گذاری  ــی س ــه نوع ــت بلک ــه نیس ــا هزین ــه تنه ن
اســت امــا طــی چنــد ســال گذشــته بــه دالیــل مختلــف 

ــازمان های  ــود س ــه خ ــل ب ــن دالی ــی از ای ــه بخش ک
نظــام مهندســی بــر می گــردد اســتفاده از خدمــات 
ــاور اینکــه  ــی ب ــه عبارت ــرد قلمــداد و ب ــه ک ــور هزین مذک
ــد  ــی می کنن ــه تراش ــردم هزین ــرای م ــا ب ــان تنه مهندس
ایجــاد شــده اســت. امــروز درصــدی کــه بــرای خدمــات 
مهندســی پرداخــت می شــود در بخــش طراحــی و 
نظــارت حــدود 4 درصــد در تمامــی چهــار رشــته و 
ــم   ــه علی رغ ــت ک ــرا اس ــش اج ــد در بخ ــدود 5 درص ح
ــوان گفــت مجموعــاً  مســئولیت ســنگین مهندســان می ت
ــه  ــاز ب ــر ساخت وس ــای ه ــد از هزینه ه ــدود 9 درص ح
ــغ  ــن مبل ــه ای ــردد ک ــی برمی گ ــات مهندس ــش خدم بخ
بــه مراتــب از هزینــه ای کــه بــه عنــوان تعرفــه در هنــگام 
ــاور  ــی مش ــای صنف ــک در واحد ه ــروش مل ــد و ف خری
امــالک پرداخــت می شــود کمتــر اســت؛ امــا مشــکل مــا 
ــته ایم  ــون نتوانس ــه تاکن ــت ک ــن اس ــش ای ــن بخ در ای
 ضــرورت اســتفاده از خدمــات مهندســی را بــرای مــردم 

تشریح کنیم.
در ســال 1378 دســتورالعملی تحــت عنــوان شــرح 
خدمــات مهندســی در رشــته هاي معمــاری، عمــران 
تأسیســات مکانیکــی و تأسیســات بــرق در وزارت راه 
ــال  ــت در س ــر وق ــط وزی ــه و توس ــازی تهی و شهرس
79 ابــالغ شــد امــا ایــن آئین نامــه هیــچ گاه بــه 
ــوع را  ــن موض ــل ای ــه دالی ــد ک ــرا در نیام ــه اج مرحل

پراکنده گویی هــای  و  زیاده گویــی  در  می تــوان 
ــی  ــه بخش ــن اینک ــرد؛ ضم ــتجو ک ــود در آن جس موج
از بدنه هــای مهندســی اجــرای  آئین نامــه مذکــور را 
ــان  ــن جری ــد. در ای ــود می دیدن ــع خ ــا مناف ــاد ب در تض
ــی  ــورت کل ــه ص ــاری ب ــات معم ــه  خدم ــیاری ازجمل بس
ــاری توســط  ــات معم ــه شــد و عمــده خدم ــده گرفت نادی
ــن  ــه ای ــد. ادام ــه می ش ــته ها ارائ ــایر رش ــان س مهندس
ــتباه در کل  ــه ای اش ــدن روی ــداول ش ــث مت ــد باع رون
کشــور شــده و مجموعــه ای از خدمــات کــه بایــد توســط 
افــراد متخصــص ارائــه می شــد توســط مهندســان 
ــورت  ــط ص ــي غیرمرتب ــه عبارت ــا ب ــص و ی غیرمتخص
ــان  ــه مهندس ــا ک ــرایط از آنج ــن ش ــا ای ــت؛ ب می گرف
ــاز  ــورد نی ــی و م ــات واقع ــتند خدم ــور نمی توانس مذک
ــداد  ــوری قلم ــور ص ــات مذک ــد خدم ــه دهن ــردم را ارائ م
شــده و تصمیــم بــه حــذف ایــن خدمــات از ســوی مــردم 
گرفتــه شــد. البتــه بایــد یــادآور شــویم در تبصــره 2 ماده 
12 قانــون نظــام مهندســی اجــازه اســتفاده از مهندســان 
ــه در  ــی البت ــات مهندس ــه خدم ــرای ارائ ــط ب غیرمرتب
زمــان ضــرورت داده شــده و ایــن تبصــره باعــث شــده 
بخــش عمــده ای از بدنــه مهندســان نتواننــد بــه شــغل و 
حرفــه خــود بپردازنــد. از طرفــی متأســفانه برخــی افــراد 
ــه آن در  ــت نمون ــن اس ــه ممک ــی ک ــه تخلف های ــه بهان ب
هــر صنفــی دیــده شــود ســعی دارنــد خدمــات مهندســی 

را بــه شــکل هزینــه ای مضاعــف جلــوه داده و در راســتای 
ــود  ــرایط موج ــروز و در ش ــد. ام ــالش می کنن ــذف آن ت ح
ــی  ــات مهندس ــرح خدم ــه ش ــت ک ــیده اس ــت آن رس وق
بــه صــورت کامــل تبییــن و اجــازه داده شــود متخصصــان 
ــه  ــه ارائ ــود ب ــص خ ــه تخص ــاً در زمین ــش صرف ــر بخ ه
حق الزحمه هــای  اینکــه  ضمــن  بپردازنــد  خدمــات 
ــان  ــارات آن ــئولیت و اختی ــا مس ــب ب ــان متناس مهندس
ــار  ــورت گرفت ــن ص ــر ای ــه در غی ــرا ک ــود چ ــف ش تعری
ــردن  ــم ک ــا مته ــه آن تنه ــه نتیج ــتیم ک ــی هس دور باطل

ــت. ــی اس ــرمایه های مال ــدر دادن س ــر و ه یکدیگ
ــت  ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــؤالی ک  س
را  ساخت وســاز ها  مســئولیت  مهندســان  اگــر  کــه 
عهــده دار نشــوند و کار حرفــه ای خــود را در ایــن زمینــه 
انجــام ندهنــد چــه کســی بایــد ایــن کار را انجــام دهــد 
و اگــر ســازندگان ذی صــالح حضــور نداشــته باشــند آیــا 
ــام  ــاز ها را انج ــد ساخت وس ــبه بای ــا کس ــکان و ی پزش

ــد؟! دهن

قصه به هر که می برم، فایده ای نمی دهد                           
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی 

ــن  ــد خواجــه نصیرالدی ــاه ســالروز تول پنجــم اســفند م
ــز  ــان عزی ــام مهندس ــه تم ــدس را ب ــي و روز مهن طوس

ــوم تبریــک مــي گویــم. ایــن مــرز و ب
ــت  ــي اس ــوم مهندس ــات عل ــه از ملزوم ــناخت هندس ش
چنانچــه اگــر کســي هندســه را ندانــد شــاید مهنــدس 
خوبــي نباشــد ولــي هندســه دان چیره دســت نیــز الزامــاً 
ــه اي  ــی مجموع ــس مهندس ــت. پ ــي نیس ــدس خوب مهن
و  تصــورات  تدبیرهــا،  شــناخت ها،  دانش هــا،  از 
ــع آوری  ــخص جم ــک ش ــط ی ــه توس ــت ک انطباق هاس
شــده و بــا اســتفاده از آنهــا اثــري چــه در نوشــتار و چــه 

ــود.  ــق مي ش ــاد خل در ایج
ــا،  ــروز م ــه ام ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــان و  ــراي مهندس ــي را ب ــاع چالش های ــارت و ارج نظ
ــم اندازي  ــر چش ــت. اگ ــته اس ــراه داش ــه هم ــکان ب مال
ــه  ــد ک ــم دی ــیم خواهی ــته باش ــر داش ــالیان قبل ت ــه س ب
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــارت همیش ــي و نظ ــوم طراح مفه
ــرح  ــاختمان ها مط ــي س ــه در تمام ــک مقول ــزء و ی ج
برنامه ریــزي  و تجربــه 70 ســاله مدیریــت  شــده 

ــن  ــواه ای ــاور گ ــان مش ــوان مهندس ــت عن ــور تح کش
ــت.  ــب اس مطل

ــي  ــم فن ــک تی ــط ی ــي توس ــه در آن طراح ــتمی ک سیس
ــر طراحــي صــورت  و مجــرب انجــام شــده و نظــارت ب
ــان  ــد هم ــورد تأیی ــارت م ــتگاه نظ ــط دس ــه توس گرفت
ــوان  ــت عن ــئله تح ــن مس ــود و ای ــام ش ــه انج مجموع
ــف  ــاي مختل ــتگاه ه ــور در دس ــال ها در کش ــاور س مش
خدمات رســاني کــرده اســت، بــه لحــاظ قضایــي تقبــل 
ــت به طــور کامــل  مســئولیت و پاســخگویي در ایــن حال
ــل دسترســي تمامــی  ــه دلی صــورت خواهــد گرفــت و ب
عوامــل بــه مــدارک و تیم هــاي مختلــف درگیــر در 
ــالح آن  ــر و اص ــیار پایین ت ــتباه بس ــب اش ــئله ضری مس

ــود.  ــد ب ــر خواه ــریعتر امکانپذی س
ــي  ــن هماهنگ ــي ناظری ــش فن ــي و دان ــن آگاه ــاال رفت ب
بیشــتر تیــم طراحــي و نظــارت، کنتــرل صحیــح 
ــی از  ــول مهندس ــک محص ــاد ی ــت ایج ــور و در نهای ام

ــت.  ــاوره اس ــوم مش ــتاوردهاي مفه دس
ــود دارد  ــارت وج ــاع نظ ــث ارج ــه در بح ــي ک چالش های
را بــه طــور عمــده مــي تــوان بــه 7 دســته تقســیم کــرد: 

 1- عدم تطبیق توانایي ها بر امر ارجاع شده 
2- انفصــال فــي مابیــن تیــم طراحــي و اجــرا بــه دلیــل 

ضعــف در تصمیــم گیــري فنــي 
3- داشــتن نــگاه ارتزاقــي بــه جــای داشــتن نــگاه فنــی 

بــه امــر نظــارت 
ــه  ــي ب ــات مهندس ــوزه خدم ــي در ح ــاد نارضایت 4- ایج
علت هایــي کــه از کنتــرل تیــم خــارج اســت بــه عنــوان 

مثــال عــدم مراجعــه مالــک بــراي مــدت زیــاد... 
ــاظ  ــه لح ــران ب ــرد ناظ ــکان از عملک ــي مال 5- نارضایت
ــي  ــري های ــروع درگی ــن و ش ــا قوانی ــنایي ب ــدم آش ع
کــه در نهایــت بــه ســازمان نظــام مهندســي یــا 

شــهرداري ها کشــانده خواهــد شــد. 
6- کاهــش میــل بــه بــاال بــردن دانــش فنــي بــا توجــه 

بــه نــگاه ارتزاقــي 
7- امــکان ایجــاد بســتري بــراي مســائل غیراخالقــي در 

حــوزه مهندســي 
امــا از آن طــرف قانونگــذار راهکارهایــي را ارائــه نمــوده 
ــا  ــا رعایــت آنهــا بعضــاً ایــن چالش هــا حــذف ی کــه ب
ــرکت هاي  ــون ش ــواردي چ ــد. م ــد ش ــگ خواه کمرن
ــرل و  ــاي کنت ــرکت ه ــارت، ش ــي و نظ ــي طراح حقوق

ــي و...  بازرس
عــالوه بــر ایــن مي تــوان بــه جــاي ارجــاع صــد درصــد 
نظــارت بخشــي از امــور را تحــت عنــوان نظــارت 

اختیــاري بــه صــورت کنتــرل شــده و محــدود در اختیــار 
مهندســان قــرار داد و در قانــون نیــز منعــي بــراي ایــن 

ــدارد.  موضــوع وجــود ن
ــا  ــرش چالش ه ــتم، پذی ــر سیس ــاماندهي ه ــه س الزم
ــدار  ــت پای ــه یــک حال ــا رســیدن ب و رفــع عیــوب آن ت
ــق نمي شــود مگــر آنکــه همــه  ــر محق ــن ام اســت و ای
مــا بــر اســاس قانــون اخــالق را ســرلوحه حرفــه قــرار 

دهیــم.
تمامــي ســطوح  اخــالق در  امیــد روزي کــه  بــه   
امــور صــدر  در  مهندســي  جملــه  از   جامعــه 

قرار گیرد. 
بنده همان به که ز تقصیر خویش

عـــذر به درگـــاه خـدا آورد 
ورنــه ســزاوار خـــداونــــدیش

کس نتواند که به جای آورد

تعهد اخالقی، موضوعی محوری در حرفه مهندسی 

خدمات مهندسی؛ هزینه یا سرمایه گذاری؟

چــالش هـای سیستـم ارجــاع کـار 

دکتر علی سلطانی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس:

مهندس عبدالوهاب زنگنه، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس:

مهندس محسن کوهگرد، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس:

غفلت از مبحث تعمیر و نگه داری 

در حوزه ساخت وساز

دکتر علی رفیعی، عضو هیئت مدیره نظام 
مهندسی ساختمان فارس:

ــد در  ــر چن ــت ه ــی اس ــرمایه مل ــک س ــاختمان ی س
تعریــف عمــوم ســرمایه شــخصی بــا مالکیــت شــخصی 
ــه در  ــی ک ــی از مصالح ــی بخش ــود. حت ــف می ش تعری
ســاختمان ها بــه کار مــی رود بــا ارزهایــی خریــداری 
شــده  هزینــه  کشــور  بیت المــال  از  کــه  می شــود 
ــاختمان ها  ــداری از س ــت و نگه ــه مراقب ــت. در نتیج اس
ــون  ــه قان ــال 1374 ک ــت. از س ــی اس ــه مل ــک وظیف ی
نظــام  ســازمان های  و  تصویــب  مهندســی  نظــام 
ــاختمان ها در  ــرای س ــد، اج ــیس گردیدن ــی تأس مهندس
ــام  ــاختمان انج ــی س ــررات مل ــع مق ــارس تاب ــتان ف اس
شــد. در ایــن مســیر مهندســان عضــو نظــام مهندســی 
ــد  مراحــل طراحــی، اجــرا، نظــارت و مشــاوره را در فراین
ــار مجموعــه مهندســان  ــد. در کن ســاخت انجــام می دهن
ــازمان ها، ادارات و  ــی از س ــی بعض ــام مهندس ــو نظ عض
ــر  ــط دفات ــود را توس ــاختمان های خ ــز س ــگاه ها نی دانش
ــاخت  ــف س ــل مختل ــد. در مراح ــرا می کنن ــود اج ــی خ فن
ــرل و  ــه کنت ــط مجموع ــی توس ــرل مضاعف ــن کنت همچنی
ــی  ــوزه فن ــی، ح ــام مهندس ــازمان های نظ ــی س ارزیاب
شــهرداری و ادارات کل راه و شهرســازی در جهــت بهبــود 

ــود. ــام می ش ــاختمان انج ــی س کیف
در ایــن راســتا همچنیــن مجموعه هــای تخصصــی 
گروه هــای  ماننــد  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
ــن  ــش و همچنی ــوزش و پژوه ــای آم ــی، کمیته ه تخصص
دفتــر مقــررات ملــی ســاختمان در جهــت اصــالح مقررات 
ــش  ــد و کاه ــای جدی ــتفاده از تکنولوژی ه ــاخت و اس س
 هزینه هــای ســاخت و بهبــود شــرایط بــرای بهره بــرداران 

تالش می کنند.
ــوق  ــتر از حق ــا درک بیش ــرداران ب ــر بهره ب ــرف دیگ از ط
ــودن  ــط زیســتی خواســتار ایمــن ب خــود و شــرایط محی
ســکونتگاه های خــود، آســایش بیشــتر و کاهــش مصــرف 
انــرژی در ســاختمان ها بــوده و توقــع آنهــا از مهندســان 

بــاال رفتــه اســت.
ــن  ــب مذکــور یکــی از مهم تری ــه همــه جوان ــا توجــه ب ب
بحث هــا بعــد از ســاخت حفــظ و نگهــداری ســاختمان در 

ــت. ــرداری اس ــگام بهره ب هن
ــوع  ــه موض ــاختمان ب ــی س ــررات مل ــث 22 مق در مبح
حفــظ و نگهــداری ســاختمان ها بــه طــور مفصــل 

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
قطعــاً حفــظ و نگهــداری ســاختمان بایــد توســط افــراد 
ــه  ــود. حلق ــام ش ــالح انج ــی ذی ص ــا حقوق ــی ی حقیق
مفقــوده در ایــن مــورد تحویــل ســاختمان ســاخته شــده 
ــد  ــکل بای ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب ــده اس ــه نگه دارن ب
ــاخته  ــالح س ــان ذی ص ــط مجری ــاختمان ها توس ــدا س ابت
ــاختمان ها  ــرای س ــاخت ب ــون س ــه های چ ــده و نقش ش
ایجــاد و شناســنامه فنــی و ملکــی کــه گواهــی وضعیــت 
ــه  ــر آن بیم ــالوه ب ــود و ع ــه ش ــت، تهی ــاختمان اس س
و  انجــام  بــرای ســاختمان  نیــز  کیفیــت  تضمیــن 
 نگه دارنــده بــا ایــن شــرایط ســاختمان را تحویــل

 بگیرد. 
ســاختمان های  اکثــر  در  شــرایط  ایــن  متأســفانه 
اســتان فــارس لحــاظ نمــی شــود و داشــتن ایــن 
ــت  ــاختمان هایی اس ــه س ــدود ب ــاً مح ــا صرف ویژگی ه
ــه  ــوند ک ــرا می ش ــالح اج ــری ذی ص ــط مج ــه توس ک
نگهــدای  خصــوص  در  نیــز  ســاختمان ها  ایــن  در 
ایــن  نمی شــود.  پذیرفتــه  مســئولیتی  ســاختمان 
در حالــی اســت کــه مجموعــه ســه گانه ســازنده، 
ــه  ــی و بیم ــنامه فن ــالح، شناس ــاخت ذی ص ــل س عوام
ــاختمان  ــداری س ــرکت های نگه ــت و ش ــن کیفی تضمی
در کنــار یکدیگــر می تواننــد آســایش بهره بــرداران 
ــد. ــن کنن ــاختمان را تضمی ــاالی س ــر ب ــن و عم  را تأمی

متأســفانه امــروز در جامعــه مــا افــرادی بــا تخصص هــای 
غیرفنــی وارد عرصــه ساخت وســاز شــده و ســاختمان های 
ــچ  ــه هی ــاختمان هایی ک ــد؛ س ــا می کنن ــی بن غیراصول
ــه  ــا را ب ــداری آنه ــئولیت نگه ــد مس ــادی نمی توان نه
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــرد. س ــده بگی عه
فــارس در یــک بررســی میدانــی از ســاختمان های 
ــیراز  ــهر ش ــر در ش ــال اخی ــه در 5 س ــه ای ک بلندمرتب
پایــان کار گرفته انــد و خدمــات مهندســی در آن هــا اجــرا 
ــدود  ــی از ح ــن بررس ــرد. در ای ــی ک ــت بازرس ــده اس ش
300 ســاختمان فقــط در یــک ســاختمان سیســتم اعــالن 
ــی  ــاختمان ها بخش ــه س ــال و در بقی ــق فع ــای حری و اطف
ــوش  ــا خام ــال ی ــتم غیرفع ــام سیس ــا تم ــتم ی از سیس
ــه  ــه ب ــا توج ــارس ب ــی ف ــام مهندس ــازمان نظ ــود! س ب
ــی  ــاختمان آمادگ ــه داری س ــر و نگ ــث تعمی ــت مبح اهمی
دارد کــه تمــام شــرایط بــرای پیاده ســازی مقــررات ملــی 
ــتان را  ــود در اس ــاختمان های موج ــرای س ــاختمان ب س
ــازمان ها و ادارات  ــام س ــه تم ــد دارد ک ــد و امی ــاد کن ایج
ــی  ــه وظایــف قانون ــز ب ــا صنعــت ســاختمان نی ــط ب مرتب
ــی  ــررات مل ــون و مق ــازی قان ــت پیاده س ــود در جه خ

ــد. ــل کنن ــاختمان عم س
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