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   سيد مصطفی شريفی
کارشناس ارشد راه و ساختمان، سردبیر

سخن روز

به نام آن که جان را فکرت آموخت

1- ضرورت بازنگری در قانون
در این نوشتار، منظور از »قانون«، »قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان« مصوب سال 1374 مجلس 

شورای اسالمی است و واژه ی »سازمان« به »سازمان نظام مهندسی ساختمان« اشاره دارد.
مختلف  رشته های  مهندسان  نفری  هزار  صد  چند  افزایش  استان ها،  شمار  افزایش  و  شهرها  گسترش     
مرتبط با قانون، ادغام وزارت خانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، تغییرات قابل توجه در فن آوری 
ماشین آالت و ابزار و تکنیک های ساخت، تولید و عرضه ی مصالح نوین و گرایش به ساخِت ساختمان های 
و  طوفان، خشک سالی  اقلیمی، سیل،  تغییرات  )زلزله،  رویداد طبیعی  چندین  با  رویارویی  تجربه های  بلند، 
...( و بالیای خود آفریده )آتش سوزی ها، تصادف های جاده ای، بحران بی آبی، تخریب محیط زیست و ...(، 
تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اختالف نظرها و چالش های پیش آمده بین دستگاه های مختلف 
متولّی و مرتبط با ساخت وساز مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور )به ویژه شهرداری ها( و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و ...، و از همه مهم تر تجربه ی بیش از بیست و سه سال اجرای قانون و آیین نامه ها 
و دستورالعمل های مرتبط و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها، از جمله ی عوامل و دالیِل ضرورت بازنگرِی 
اساسِی قانون به شمار می روند که باید با بهره گیری از دانش و تجربه و یافته های صاحب نظران، اهل فن و 
مجریان قانون و با کاربرد روش های علمی و کارشناسی و بدون جهت گیری های سیاسی و جناحی و سازمانی 

صورت پذیرد.
   حوزه بندِی موارد کلّی و پیش نیازها و چگونگی ورود به بحث و بررسی قانون در نوشتار دیگری با عنوان 

»چالش های فراروی حرفه و سازمان« در همین شماره ی نشریه مورد واکاوی قرار گرفته است.
   پرسش های زیر نمونه هایی است که پاسخ به ِچرایی آن ها می تواند در راستای آسیب شناسی و حّل مشکالت 

و رفِع کاستی ها راه گشا باشد:
تربیت کارگران ماهر و سامان دهی مشاغل و حرفه های شاغل در بخش  آموزش و  به  امور مربوط   چرا 

ِچراها و 
ِچرایی  ها

چرا موارد الزام 
به رعايت قانون 

و مقررات ملی 
ساختمان ) مواد 

33 و 34 قانون(، 
به ويژه در 

بخش شهرسازی 
رعايت نمی شود و 
بازخواستی هم در 

کار نيست؟

ها
یی 

را
 ِچ

ا و
ِچر



98
ی 

ره 
ما

ش
 / 

13
97

ز 
ایی

پ

4

ساخت وساز که قرار بود طّی ده سال از تاریخ ابالغ قانون در کّل کشور اجرایی شود؛ تاکنون محّقق نشده است 
)بند 2 ماّده ی 2 و ماّده ی 4 قانون(؟

 چرا مردم هنوز آشنایی الزم را با سازمان و خدمات آن به عنوان یک نهاد حرفه ای پیدا نکرده اند؟ 
 آیا حقوق جامعه و رضایت مردم در ازای مبالغی که برای خدمات حرفه ای می پردازند، تأمین شده است؟

از شهرداری ها،  بعضی  توسط  از چرخه ی ساخت وساز  )ُمجریان(،  گذاشتن سازندگان ذی صالح  کنار   چرا 
ترویج  نداشته است؟ و در مقیاس وسیع تر، چرا در  را در پی  از حرفه و حرفه مندان  واکنش حمایتی جامعه 
خدمات مهندسی و ُرشد آگاهی عمومی نسبت به ضوابط و مقررات فّنی و ملّی چندان موفق نبوده ایم )بندهای 

مرتبط در ماّده ی 2 قانون(؟
از  به ویژه در بخش شهرسازی توسط بعضی  قانون و مقررات ملی ساختمان  به رعایت  الزام   چرا موارد 

متولیان ساخت وساز رعایت نمی شود )مواّد 33 و 34 قانون(، و بازخواستی هم در کار نیست؟
بر مؤسسات غیرانتفاعی، که شاخصه ی اصلی  استان قوانین و مقررات حاکم  از سازمان های   چرا بعضی 
شده اند  تبدیل  اقتصادی  بنگاه های  به  اجرا  در  برده،  یاد  از  را  قانون(،   3 )ماّده ی  است  بوده  آن ها  تأسیس 
به ساخت  داده،  قرار  خود  کار  دستور  در  را  درآمدزایی  اعضا...(،  رفاهی  امور  )مانند  مختلف  توجیه های  با  و 
مهمان سراها، ورزشگاه، خرید و فروش زمین و ساختمان و مشابه آن ها که از وظایف آنان نیست، روی آورده اند 

و در این مسیر از یکدیگر سبقت می گیرند؟
 چرا سازمان ها که در اصل برای انتظام امور حرفه ای مهندسان تشکیل شده اند )ماّده ی 3 قانون(، با آمیختن 
با توجیه ایجاد اشتغال و توزیع عادالنه ی کار برای مهندسان، به کارهای  تعّمدی مفاهیم حرفه و صنف و 
اجرایی و دادن سهمّیه و کوپن )که در هیچ یک از مشاغل دیگر سابقه ندارد(، پرداخته و در عمل به انجمن های 

صنفی تغییر ماهّیت داده اند؟
   گرفتن یا باز کردن سهمّیه ی ساالنه، متأسفانه به صورت یک حّق برای مهندسان درآمده است. هم آنان 
که به صورت تمام وقت به کارهای دیگر اشتغال دارند و هم آنان که در چرخه ی ساخت وساز اصاًل فّعال 
نیستند کوپن سهمّیه ی خود را دریافت کرده، بعضًا آن را به دیگران می فروشند )پدیده ای که به امضافروشی و 
ُمهرفروشی هم شناخته می شود(. در این دادوستد، فروشنده حّتی از محّل اجرای پروژه ی تحت مسئولیت خود 
آگاه نیست و از آن جا که مسئولیت عملکرد خریدار کوپن هم با دیگری است، آن چه البته در این میان آسیب 

می بیند و گاهی آسیب هم می رساند، پروژه است .
   وقت آن رسیده که بررسی کنیم، این پدیده چگونه و از کجا شروع شده، رشد کرده و در نهایت به یک قاعده 

تبدیل شده است و راه های مقابله با آن را جست وجو کنیم و بیابیم.
 مجامع عمومی سازمان ها در خوش بینانه ترین حالت با شرکت کمتر از یک درصد اعضا تشکیل 
و برای آن 99% دیگر تصمیم گیری می کنند. مصوباتی که بعضاً در محدوده ی وظایف و اختیارات 

آنان نیست.
 بازرسان توسط هیأت مدیره ها انتخاب می شوند و بعضًا به وظایف خود آشنایی کافی ندارند و در جهت توجیه 

منوّیات و عملکرد هیًأت مدیره گام برمی دارند.
 اعضای شورای انتظامی توسط هیأت مدیره ها انتخاب می شوند و با تغییراتی که در آیین نامه ی اجرایی قانون 
داده شده، با حذف ماّده ی 101 آیین نامه ی قدیم، رسیدگی به تخلفات احتمالی هیأت مدیره ها و بازرسان و 

اعضای شورای انتظامی به صورت غیرمستقیم به خودشان واگذار شده است!
 تعداد مهندسان که بعضًا هیچ گونه آگاهی از وظایف و اهداف سازمان ها ندارند، به صورت بی ضابطه افزایش 
یافته است و به محض گرفتن مدرک تحصیلی می توانند به عضویت سازمان درآمده، در مجامع و انتخابات 

دارای حّق رأی و تأثیرگذار شوند.
      با مروری بر اهداف قانون و وظایف سازمان ها و شورای مرکزی ) مواّد 3، 15 و 21 قانون(، می توان ده ها 

پرسش ُمشابه دیگر را به این نمونه ها افزود.
بر پایه ی مقرراِت فعلی:

 مهندسان ابزار الزم و کافی و ضمانت اجرایی را برای موظف کردن کارفرمایان به رعایت مقررات ملی 
ندارند و کارفرمایان هم در تهّیه ی امکانات الزم برای رعایت مقررات ناتوانند. کارگران فنی و ماهر به تعداد 
کافی در همه جا وجود ندارند، مصالح استاندارد حتی در مورد مصالح اساسی مانند فوالد، بتن، شن و ماسه، آجر 
و ... حّتی در شهرهای بزرگ هم فراهم نیست )تبصره ی 1 ماّده ی 34 قانون(، تعداد آزمایشگاه های ذی صالح 

برای آزمایش مصالح و تولیدات و اجرای ساختمان محدود و عمدتًا در کالن شهرها مستقر هستند. 

سازمان ها با توجيه 
ايجاد اشتغال و 
توزيع عادالنه ی 
کار برای مهندسان 
به کارهای اجرايی 
روی آورده و به 
انجمن های صنفی 
تغيير ماهيت 
داده اند.

در فرآيند دادوستد 
کوپن سهمّيه )که 
به امضافروشی 
و ُمهرفروشی هم 
شناخته می شود(، 
آن چه آسيب 
می بيند و در 
مواردی آسيب 
هم می رساند، 
پروژه های 
ساختمانی است.
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و  وظایف  حوزه ی  بودن  تفسیر  قابل  و  نبودن  شفاف  دلیل  به  ساخت وساز  امور  در  ذی ربط  دستگاه های   
اختیارات و مسئولیت آنان، با یکدیگر هماهنگ نبوده و هرکدام از قوانین و مقررات نهاد متبوع خود پیروی 

می کنند و بعضًا خود را ملزم به اجرای قانون نمی دانند )مواّد 33 و 34 قانون(. 
 وزارت راه و شهرسازی که در قانون وظیفه ی نظارت عالی بر اجرای قانون و مقررات )به ویژه در بخش 
شهرسازی و معماری( را دارد، خواسته یا ناخواسته نقش نظارتی خود را به درستی اِعمال نکرده، یا از اجرای 

آن ناتوان است )مواّد 26 و 35 قانون(.
   نتیجه ی این ناهماهنگی ها بروز چالش  و اختالف  نظرها بین دستگاه های مربوط است که نمونه های غیرقابل 

هضم آن را در ماه های گذشته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان شاهد بوده ایم. 
   توجه کنیم که با وجود همه ی این کاستی ها، حوزه ی شمول مقررات ملی را همه ی پهنه ی کشور پهناورمان 
تعیین و ابالغ کرده اند و در این میان مهندسان را برای آن چه خارج از توانایی آنان در اجرا و الزام به اجرای 
مقررات ملی است به شورای انتظامی سازمان می فرستند تا به مکافات کوتاهی های اعمال دیگران گرفتار آیند.

   با مالحظه ی نمونه های موارد پیش گفته، مشاهده می شود که در بازنگری قانون، محدود نمودن 
اصالحات به تغییر یا افزودن و کاستن بعضی واژگان و عبارات و تبصره ها به قانون فعلی به حّل 

مشکالت فعلی و فرارو نمی انجامد.
   یکسان سازی مقررات و ضوابط فنی و اجرایی و استانداردها و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات همه ی 
سازمان های دست اندرکار ساخت وساز و تدوین مقررات و الزامات واحد که همه ی ساخت وسازها و دستگاه های 
ذی ربط را در بر بگیرد، باید در دستور کار قرار گیرد تا به عنوان یک قانون فراگیر و باالدستی، همه ی دستگاه ها 

به عنوان ضوابط حّداقلی از آن تبعّیت کنند.

در این قانون:
 باید دامنه ی وظایف، اختیارات و مسئولیت های هر دستگاه در حوزه های طّراحی، ساخت، نظارت، بهره برداری، 
بهسازی و مقاوم سازی بناهای موجود، تعمیرات و نگهداری و حفاظت از محیط زیست به صورت شفاف بیان 

و از یکدیگر تفکیک گردد.
 خدمات شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که از وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی است و محدوده ی 

فعالیت و چگونگی ارائه ی آن توسط مهندسان مربوط باید مشخص شود. 
 نقش مهندسان زمین شناس و آزمایش های ژئوتکنیک و هم چنین رعایت ضوابط ایمنی در ساخت وسازها 

باید تقویت شود.
انتخاب  شرایط  انتخابات،  برگزاری  شیوه ی  شرایط عضویت،  مهندسان،  روزافزون  تعداد  به  توجه  با  باید   
کنندگان و انتخاب شوندگان برای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی و سایر ارکان سازمان مورد 
بازبینی قرار گرفته، در مورد چگونگی رسمّیت مجامع عمومی و مصوبات آن نیز با در نظر گرفتن شرایط امروز 

و پیش بینی آینده تجدیدنظر گردد. 
 ضمانت اجرایی، بازدارنده ها، چگونگی نظارت بر اجرای قانون و برخورد با آنان که قانون را رعایت نمی کنند 

باید مشخص شود.    
نهاد  و غیرانتفاعِی مردم  به عنوان یک سازمان حرفه ای  نوع شخصّیت حقوقی سازمان  از همه مهم تر،   

)سمن(، و چگونگی وابستگی آن به سایر نهادها باید به طور صریح و شفاف و غیرقابل تفسیر تبیین گردد.

2- درباره ی انتخابات        
 هشتمین دوره ی انتخابات اعضای هیأت مدیره ی سازمان فارس در تاریخ 97/7/12 به صورت هم زمان در 
شیراز و 18 حوزه  در شهرستان ها برگزار گردید. شرح کامل برگزاری، اسامی منتخبین هیأت مدیره، انتخاب 
هیأت رییسه و هم چنین پیشینه ی کاری و وعده های پیش از انتخابات اعضای هیأت رییسه ی سازمان که 
می تواند در ارزیابی های آتی و پایان دوره از عملکرد آنان مورد استفاده قرار گیرد، در گزارش های دیگر و در 
اخبار سازمان آمده است. در این بخش مروری داریم بر حاشیه ی انتخابات و بررسی آماری که به گونه ای به 

گفتار پیشین این نوشتار ارتباط پیدا می کند:
 انتخابات با در نظر داشتن تجربه ی دوره ی پیش )سال 94(، و رفع کاستی هایی که وجود داشت با نظم 
و  رأی  اخذ  سالن  به  ورودی  راه های  مناسب  کنترل  شیراز،  حوزه ی  در  گردید.  برگزار  تقدیر  قابل  ترتیب  و 

وزارت راه و 
شهرسازی که 

وظيفه ی نظارت 
عالی بر اجرای 

قانون و مقررات را 
دارد، نقش نظارتی 

خود را به درستی 
ِاعمال نکرده يا از 
اجرای آن ناتوان 

است.

مهندسان را برای 
آن چه خارج از 

توانايی آنان در 
اجرا و ِالزام به 

اجرای مقررات ملی 
است، به شورای 

انتظامی می فرستند 
و به مکافات 

کوتاهی های َاعماِل 
ديگران محکوم 

می کنند.
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اخذ  میزهای  کافی  تعداد  و  استفاده  مورد  نرم افزار  از  استفاده  آسانی  داخل سالن،  نظم فضای  آن،  از  خروج 
آراء، حضور مؤثر نمایندگان هیأت اجرایی و نظارت در سالن و پذیرایی از منتظرین در محوطه های انتظار، 
به  دارد  جا  بود.  انتخابات  این  شئون  و  اهمّیت  با  متناسب  تدارک  و  تهّیه  و  الزم  پیش بینی های  نشان گِر 
تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات به ویژه اعضای هیأت های اجرایی و نظارت دست مریزاد 

و خسته نباشید بگوییم.
 در مورد تعداد اعضای واجد شرایط رأی دادن )انتخاب کنندگان(، و میزان مشارکت آنان در انتخابات، جدول 
شماره ی 1 که ارقام آن توسط هیأت نظارت بر انتخابات دوره ی هشتم هیأت مدیره ارائه شده است، نشان 

می دهد:

افزایش  مؤید  که  یافته اند،  افزایش  نفر  هزار  چهار  ساله حدود  دوره ی سه  در طی یک  سازمان  اعضای   
روزافزون دانش آموختگان رشته های مهندسی مرتبط با قانون است.

 تعداد شرکت کنندگان در انتخابات در دوره ی هشتم نسبت به دوره ی قبل، هم در شیراز و هم در شهرستان ها 
به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافته است و این در حالی است که بر تعداد اعضا حدود چهار هزار نفر افزوده 

شده است. درصد مشارکت کنندگان نیز این اتفاق ناخجسته را به خوبی نشان می دهد.
   بایسته است که هیأت مدیره درباره ی چرایی عدم استقبال اعضا نظرسنجی، بررسی و چاره جویی نماید.

 بررسی آمار مربوط به نامزدها )انتخاب شوندگان(، نیز قابل تأمل است:
از 43 نفر داوطلبان تأیید شده برای عضویت در هیأت مدیره، )بر اساس آن چه در حوزه های رأی گیری اعالم 
شده بود(، داوطلبان رشته ی ترافیک 2 نفر )تعداد مورد نیاز عضو اصلی و علی البدل 2 نفر(، رشته ی 
نقشه برداری 2 نفر )مورد نیاز 2 نفر(، شهرسازی 2 نفر )مورد نیاز 2 نفر(، معماری 6 نفر )مورد نیاز 
4 نفر(، مکانیک 5 نفر )مورد نیاز 2 نفر(، برق 10 نفر )مورد نیاز 3 نفر( و عمران 16 نفر )مورد نیاز 

7 نفر( بودند.
   مشاهده می شود که در رشته های نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی، تعداد داوطلبان 
با تعداد مورد نیاز برابر بوده و تمامی داوطلبان از پیش از برگزاری انتخابات، انتخاب شده 

جدول 1- مقایسه ی آماری انتخابات هیأت مدیره - دوره ی هفتم و هشتم
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بودند و در رشته ی معماری نیز انتخاب شدن، چندان دشوار نبوده است.
   آمار تفکیکی آرای انتخاب شدگان نشان می دهد درحالی که تعداد مجموع مهندسان در شهرهای دیگر استان 
حدود 20 درصد مهندسان شاغل و ساکن در شیراز است، ولی مجموع تعداد آرای به  دست آمده ی تمامی 
انتخاب شدگان ) به غیر از 2 نفر(، در شهرستان ها بیش از شیراز بوده است. به عنوان نمونه حائز بیش ترین آراء 
در دوره ی اخیر، از مجموع 2149 رأی به دست آورده، 1206 رأی در شهرستان ها و 943 رأی در شیراز داشته 

است. چرایِی این نتیجه نیز می تواند مورد واکاوی قرار گیرد.
   آن چه باید در بررسی قانون مورد توجه قرار گیرد آنست که در روش فعلی انتخابات، اعضای رشته ی عمران 
با توجه به تعداد بسیار زیاد آنان نسبت به سایر رشته ها، نقش برجسته ای در انتخاب اعضای سایر رشته ها دارند 
و رشته هایی که تعداد اعضای آن ها بسیار کم است، آیا باید حتمًا در هیأت مدیره نماینده داشته باشند؟ توجه 
شود که وظایف اعضای هیأت مدیره و نقش آنان در سازمان، بیش تر مدیرّیتی و سیاست گذاری است که به 
رشته ی تحصیلی ارتباط چندانی ندارد؛ ضمن آن که برای تصمیم گیری های مربوط به رشته های تخصصی در 
هیأت مدیره، تشکیل گروه های تخصصی در قانون پیش بینی شده است )ماّده ی 16 قانون و مواّد 77،78 و 
79 آیین نامه ی اجرایی، نگاهی به انتخاب رییس و سایر اعضای هیأت رییسه ی سازمان فارس و رشته های 

تحصیلی آنان این نظر را تأیید می کند.
   بررسی تحلیلی و کامل تر را به مجالی دیگر وامی گذاریم، اّما آن چه به صورت اجمالی می توان نتیجه گرفت 
آن است که باید در مورد تعداد اعضای هیأت مدیره ها، رشته های تحصیلی، شرایط انتخاب  کنندگان و انتخاب 
شوندگان و هم چنین شیوه ی برگزاری انتخابات بررسی بیش تری به عمل آمده و در تجدیدنظر در قانون لحاظ 

گردد.
   انتخاب هیأت رییسه ی سازمان هم انجام شده است. آن چه مایه ی امیدواری است آن که 
مدیره  هیأت  اعضای  آرای  اتفاق  با  تقریباً  رییسه  هیأت  اعضای  قبل،  دوره های  برخالف 
انتخاب شده اند که مورد استقبال اعضا و کارکنان سازمان نیز قرار گرفته است. با توجه به 
این همدلی امید است نیروهایی که در دوره های پیشین صرف دسته بندی و جناح بندی ها 
می شد با هم افزایی در این دوره، صرف پیش برد اهداف قانون و رفع مشکالت و انحرافات 

پیش آمده در سازمان گردد.
انتخابات و انتخاب هیأت رییسه، هیأت مدیره ی منتخب متعلق به همه ی اعضای     با تمام شدن مراسم 
سازمان است. همه ی اعضا باید آنان را در پیش برد اهداف سازمان و حل مشکالت سازمان که بسیار هم فراوان 
است، یاری دهیم تا در ارائه ی خدمات دیگر به مهندسان و جامعه و کنترل نابسامانی ها موفق شوند. کمک 
کنیم تا حرفه ی خود را از آلودگی هایی مانند ُمهرفروشی و کم فروشی و در اختیار قرار دادن امتیاز پروانه ی 
اشتغال خود به دیگران و انجام کارهای داللی که متأسفانه توسط بعضی از همکاران انجام می شود، پایش و 

پاالیش کنیم.
   انتخاب دوباره ی دو سّوم اعضای پیشین هیأت مدیره در این دوره و حضور افراد جدید را که حاصل آن جمع 
تجربه ی پیشینیان و نیروهای تازه نفس خواهد بود و هم چنین انتخاب اعضای هیأت رییسه را که تقریبًا به 
اتفاق آراء انجام گرفته است به فال نیک می گیریم و به اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه ی جدید خوش آمد 
گفته، برای آنان و هم چنین آن ها که از هیأت مدیره رفته اند توفیق خدمت بیش تر به جامعه ی مهندسی و 

مردم را آرزو می کنیم.

ها
یی 

را
 ِچ

ا و
ِچر


