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   سید مصطفی شریفی
کارشناس ارشد راه و ساختمان
سردبیر

نخستین اصالحیه ی 
پیشنهادی قانون در 

سال 1392 به مجلس 
شورای اسالمی 

فرستاده  شده  است.

» به نام آن که بُرد به سوگند نام لوح و قلم را «

دیر پایی ویروس و بیماری جان ستان و جهانْ پیمای کوید 19 ) کرونا ( و محدودیت های ناشی از آن که تا 
این اندازه در َگمان ها نمی گنجید ، موجب شد تا بار دیگر دو شماره ی پیاپی فصل نامه ی » گزارش سازمان« 

را در یک نشریه به چاپ بسپاریم.
   از شماره ی پیش تا این شماره ، رویدادهای قابل اعتنایی ُرخ  نموده  است که بعضی از آن ها را تا جایی که 

به حرفه و » سازمان نظام مهندسی ساختمان « پیوند  می خورد ُمرور  می کنیم : 

1- تغییر دولت و پی آمِد آن ، تغییر وزرای راه  و  شهرسازی وکشور ، هم چنین تغییر اعضای شورا های 
اسالمی شهرها و شهرداران را داشته ایم که با حرفه  ، سازمان و مهندسان پیوندی ناگسستنی دارند ؛ در 

این باره :
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) مصوب 1374( و  اجرای  از  از 25 سالی که  1-1- در بیش 
، بار ها گفته ایم و نوشته ایم که قانون فعلی هرچند که در زمان  اجرایِی آن می گذرد  آیین نامه های 
مّدت  در طی  که  آن  در  موجود  کاستی های  افزون بر   ، آن پیش رفته می نمود  و تصویب  تدوین 
سازگارِی  کشور  در  ساخت   و ساز  کنونی  شرایط  مجموعه ی  با   ، شده  است  پدیدار  آن  اجرای 

گذشته را نداشته ، نیاز به بازنگری و اصالح بنیادین دارد.
     خوش بختانه این بایستگی بر دولت مردان و مسئوالن نیز آشکار و نخستین اصالحیه ی پیشنهادی قانون 
در سال 1392 توسط وزارت راه و شهرسازی تهّیه و به مجلس شورای اسالمی فرستاده  شده  است. گفتنی 

سرآغاز

گذار و گذر
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اصالح بنیادين 
قانون تنها با انجام 
پژوهش های 
علمی- كاربردی 
در سطح ملی ممکن 
می شود.

شركت در انتخابات 
» سازمان « و 
برگزيدن افراد 
كاردان و شايسته 
موجب تقويت 
جايگاه سازمان در 
سطح ملی خواهد 
شد.

است که از آن زمان تاکنون با عوض شدن سه وزیر و سه دوره ی مجلس ، هر بار اصالحیه ای نو بر اصالحیه ی 
پیشین پیشنهاد  شده  است که آخرین آن هم چنان در صف انتظار برای بررسی و تصویب مجلس قرار  دارد.

   بار ها گفته ایم که ویرایش متنی و تغییر یا افزودن و کاستن بعضی از واژگان ، فراز ها و تبصره ها 
به قانون فعلی ) که متأسفانه اصالحیه های یاد  شده همه از همین گونه است ( ، چاره ساز نیست و 
به حل مشکالت فعلی و فرارو نمی انجامد. بار  دیگر می گوییم و بر آن تأکید می کنیم که هرگونه باز نگری 
و اصالح قانون ، تنها در صورتی می تواند پاسخ گوی نیاز های زمان حاضر و دگرگونی های ُپرشتاِب عرصه ی 
ساخت وساز کشور باشدکه با شناخت و توجه به چراها و چرایی هایی که موجب پدیداری انحراف از اهداف 

قانون و نخستین آرمان های پایه  گذاران این سازمان گسترده ی مردم  نهاد شده  است انجام  گیرد.1 
   برای دست یابی به این مّهم ، با توجه به گستره ی موضوعی مباحث 23 گانه ی مقررات ملّی ساختمان و 
پهناوری و گونه گونی شرایط مناطق مختلف کشور ، گرد آوری داده ها و آمار های مرتبط در زمینه ی اجتماعی، 
اقتصادی ، سیاسی و اجرایی ناشی از قانون فعلی و مقررات مرتبط با آن از الزامات است که با اتّکا به آن ها 
وظایف ، مسئولیت ها و نقش و جایگاه هر یک از اجزا ، افراد و سازمان های مرتبط در ساختار کلّی و چگونگی 
پیوستگی و تعامل آن ها با یکدیگر و تأثیر عوامل بیرونی بر آن ها مورد تجزیه و تحلیل و استفاده در اصالح 

و بازنویسی قانون قرار گیرد.
   روشن است که دست یابی به این داده های مورد  نیاز ، تنها با انجام پژوهش های علمی - کاربردی در سطح 

ملّی ممکن می شود که خود مستلزم اختصاص بودجه ی مناسب و در نظر گرفتن زمان متناسب با آن است.
   سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در تمامی زمینه  های باال بررسی ها و نقدهای کارشناسانه ی بسیاری 
داشته که بخشی از آن ها در نشریه های » گزارش « به چاپ رسیده است و می تواند درتعیین سر فصل ها و 

عناوین پژوهشی مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
   اکنون که بیش از هشت سال از فرستادن نخستین اصالحیه ی قانون به مجلس می گذرد ، به نظر  
می رسد می توان کمی بیش تر تأّمل کرد و از اصالح شتاب زده و روبنایی قانون پرهیز کرد و پیش 
از تصویب اصالحیه ی قانون ، پژوهش را در دستور کار قرار داد. باشد که دست آورد حاصل بتواند 

پاسخ گوی نیاز های حرفه و سازمان و ساخت وساز کشور دست کم برای 20 سال آینده باشد.
1-2- تغییر اعضای شورا های اسالمی شهر ها و شهرستان ها و شهرداران ، بی تردید بر سیاست گذاری ها و 

برخورد با مسائل شهرسازی و ساخت و ساز شهری تأثیر  می گذارد.
   بهره  بُردن شورا ها و شهرداران از مشاوران کاربلد و مهندسان خبره در رشته های مرتبط در ادوار گذشته ، 
دست آورد های سلبی و ایجابی ارزش مندی را برای شهرهای مان به  همراه داشته است. امید  می رود در دوره ی 

جدید نیز این شیوه ی پسندیده ، فارغ از گرایش های سیاسی ، ادامه یابد.

2- مراحل اجرایی انتخابات دوره ی نهم هیأت مدیره ی » سازمان « از چند ماه پیش با تشکیل هیأت های 
اجرایی و نظارت ، ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ها و رسیدگی به پیشینه و احراز صالحّیت آنان 

آغاز شده ، پیش رفته و ظاهراً روز نهم مهرماه نیز برای رأی گیری معّین شده  است.
   در این میان بخش نامه ی دیر ابالغ  شده ی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر معّرفی آنانی که دستورالعمل های 
پیشین درباره ی  رعایت موازین » تعارض منافع « را نادیده گرفته اند به شورای انتظامی و ُمجاز  نبودن آنان 
برای داوطلبی در انتخابات از یک سو و گرفتن دستور دیوان  عدالت  اداری درباره ی » توقف موقت « اجرای 
 ، احراز صالحیت ها  مورد  در  نظارت  و  اجرایی  هیأت های  سر گردانی  بر  افزون   ، دیگر  سوی  از  بخش نامه 
بالتکلیفی داوطلبان را نیز موجب  شده  است. پسندیده است این امر مهم با توجه به رعایت موازین قانونی و 

حقوق داوطلبان بدون شبهه و با دقت نظر به انجام  رسد.
   در ادوار پیشین نیز ، تأکید داشته ایم که با شرکت در انتخابات و با برگزیدن افراد شایسته و کاردان و سپردن 
امور سازمان به آنان ، افزون بر تقویت جایگاه سازمان در سطح ملّی در کمک به توسعه ی متوازن و هماهنگ 

کشورمان و جلوگیری از اتالف سرمایه های پر ارزش ملّی مان سهیم خواهیم بود.

1- پاره ای از این موارد را می توان در نوشتار های » چراها و چرایی ها « و » چالش های فراروی حرفه و سازمان « در » نشریه ی شماره ی 98 گزارش « دید و به تأُمل نشست.
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3- سازمان جهانی هواشناسی با استناد به پژوهش ها و آمار ها و یافته های دانشمندان اعالم  کرده  است که 
میزان بالیای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی مانند سیل و طوفان و آتش سوزی ها در پنجاه سال گذشته 

پنج برابر شده  است.
   به گفته ی دانشمندان ، از بین رفتن صد ها هزار هکتار از جنگل ها و مراتع در سراسر دنیا در اثر آتش سوزی  و 
ویران شدن بسیاری از زیرساخت ها و ساخت ها در اثر بارندگی های سیل آسا و طوفان ها که هم چنان ادامه  دارد 
) و کشور ما نیز از آن ها بی بهره نمانده است. ( ، ناشی از گازهای گل خانه ای و ارسال حجم زیاد دی اکسید کربن 

در جّو زمین و دست کاری بشر در طبیعت است که شرایط آب و هوایی کره ی زمین را برهم  زده است.
   سازمان ملل متّحد نیز درباره ی تأثیر مخّرب عمل کرد بشر بر تغییرات آب و هوایی هشدار داده و 
بحرانی بودن وضعیت را بیان » واقعیت تلخ کره ی زمین « و » اعالم وضعیت قرمز « برای ساکنان 
آن خوانده  است. در مورد الزامات حفظ محیط زیست مقاله های بسیاری در نشریه داشته ایم ، در مقاله ی 
به زبان انگلیسی این شماره بار دیگر بر اهمّیت موضوع و تغییرات آب و  هوایی ناشی از آن تأکید شده است.

4- در این شماره در ارتباط با حرفه و موارد پیش گفته به چند موضوع پرداخته ایم : ُجستاِر ژرفانگر و خواندنِی  
» شهر بی روایت « ، آمیزه ای است از ادبیات و فلسفه و شهرسازی و نگره پردازی درباره ی آینده ی شهر  ها و 
این که دمیدن روح و جان به شهر ها باید در چشم انداز شهرسازی فردا مورد توجه باشد. مقاله ی » برنامه ریِز 
» فرونشست  متن   ، است  اندیشه-سازان شهرسازی  بزرگ ترین  از  یکی  کارنامه ی  درباره ی  برنامه ریزان « 
زمین و فروچاله ها « این مهم در شیراز و نواحی اطراف آن را کاویده  است. در برگردان ) ترجمه ( » فروریزش 
ساختمان چپیلمن در فلوریدای آمریکا « بررسی  شده  است. نوشتار های آموزنده درباره ی » مدیریت تعمیر و 
نگه داری ساختمان ها در ایران « ، » پایدار سازی تونل ها « ، هم چنین در رشته های ژئوتکنیک ، برق ، سازه 

و معماری و اخبار سازمان را داریم که در نمایه ی نشریه فهرست کامل آن ها آمده است.
   امیدواریم که ُپرباری مطالب این شماره ، مورد توجه خوانندگان گرامی قرار  گرفته ، جبران دوشماره ای  

شدن آن را بنماید.

حجم باالی گازهای 
گل خانه ای در جّو 

زمین و دست كاری 
بشر در طبیعت 

شرايط آب و 
هوايی كره ی زمین 

را برهم  زده است.


