یادداشتی از مهندس مومنی مقدم
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سفر مهندس خرم به استان همدان کلید خورد؛

آغاز دور جدید سفرهای استانی

تغییر جامعه ایران در پساکرونا

تشکیل ستاد اجرایی مبحث 22

گزارش اقدامات 18گانه ضد کرونایی
نظام مهندسی

با تایید وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛

ابالغ تعرفه خدمات مهندسی سال 99
در پنج جلسه شورای منطقهای روسای سازمانهای
نظام مهندسی ساختمان استانها چه گذشت؟

اخبار مهندس

گفتگو با مهندسهاشم زاده
دبیر اجرایی شوراى مركزى سازمان نظام مهندسی ساختمان

گزارش  8ماهه

اقدامات اولیه برای آغاز ارتباطات بینالمللی

نخستین شماره
خبــــــرنامه ســـــازمـــــان
نظام مهندسی ساختــــمان

مـــهـــــر مــــــاه
1 3 9 9

آغاز تحول در نظام مهندسی

با آثار و گفتگوهای اختصاصی از:

مهندس خرم ،مهندسهاشم زاده ،مهندس مومنی مقدم،
مهندس سنایی دشتی و مهندس نوری کوپایی

مقدمهای بر انتشار اولین خبرنامه

کمیل صرامی
مدیر
روابط عمومی

نخســتین خبرنامــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان پیرامــون بخشــی از
مهمترین فعالیت ها و دســتاوردهای هشتمین دوره شورای مرکزی تهیه شده و از
این پس نیز بصورت ماهانه در راســتای انعکاس مهمتریــن اخبار و عملکردهای
سازمان در سراسر کشور منتشر خواهد شد .
با عنایت به دســتور جناب آقای مهندس خرم ریاســت محترم ســازمان  ،مبنی
بر اهمیت آگاهی بخشــی  ،شــفافیت  ،تحکیم جایگاه حرفه ای نظام مهندســی ،
تمرکز بر یکپارچه شدن فعالیت های رسانه ای و ارتباط موثر با جامعه مهندسان
فرهیخته که از اهداف عالی ســازمان میباشــد  ،روابط عمومی ســازمان با هدف
تحولی پویا در روند توســعه ارتباطات و اطالع رســانی  ،با بهــره گیری از ابزارهای
خبــری دانــش محــور بمنظــور انعــکاس اخبــار ،ارائــه گــزارش هــا از عملکرد و

دســتاوردهای نظام مهندســی در سراســر کشــور اقــدام به ايجــاد پايــگاه خبرى ،
خبرگزارى و انتشار خبرنامه نموده است .
نظر به ضــرورت ارزیابــی و ارتقا کمی و کیفــی محتوای خبرنامه  ،در شــماره های
آتــی از نقطه نظرات ارزشــمند و رهنمودهای علمی و تخصصی ســاير اعضا محترم
شــوراى مركزى و رؤســاى محترم ســازمان اســتانها و اندیشــمندان  ،پژوهشگران و
اعضاء محترم ســازمان در سراسرکشور  ،در غنی سازی و ژرف انگاری محتوا بهره مند
خواهیم شد.
با یــاری خداونــد متعال و بــه برکت وجــود نخبــگان  ،دلســوزان و متخصصین
پیشکســوت و جوان  ،شــاهد پیشــرفت و تحوالت روز افزون در عرصه مهندســی
ساختمان خواهیم بود .

براساس بخشنامه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی؛

تعرفه خدمات مهندسی سال  99نهایی شد

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

وزیر راه و شهرســازی با پیشنهاد رئیس
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
مبنــی بــر جدول هزینه ســاخت و ســاز هر
متــر مربــع بنــا بــرای گروههــای چهارگانه
ساختمانی موافقت کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان ،مهنــدس
محمد اســامی ،وزیــر راه و شهرســازی با
پیشــنهاد مهنــدس خرم ،رئیس ســازمان
نظام مهندسی ساختمان مبنی بر جدول
هزینه ســاخت و ساز هر متر مربع بنا برای
گروههــای چهارگانه ســاختمانی موافقت
کرد.
در پــی موافقــت وزیر راه و شهرســازی
با پیشــنهاد مهندس خــرم ،دکتر محمود
محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرســازی ،در بخشــنامهای
بــه مدیــران کل راه و شهرســازی کلیــه
اســتانها ،جــدول هزینــه ســاخت و
ســاز هــر متــر مربــع بنــا بــرای گروههــای
چهارگانه ســاختمانی را بــرای اجرا ابالغ
کــرد .در ابالغیــه جدید معاونت مســکن
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی،
آمــده اســت« :احترامــا نظر بــه موافقت
مقــام عالــی وزارت با جدول پیشــنهادی
هزینــه ســاخت و ســاز هــر متــر مربــع
بــرای گروههــای ســاختمانی چهارگانــه
(اعالمــی طــی نامــه شــماره ۳۴۶۵۲
/س ن .مــورخ  ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان  -تصویــر
پیوســت) ،ضمــن ابالغ جدول یاد شــده،
شایســته اســت با قیــد فوریــت ،اقدامات

بعــدی در اجــرای مفاد ماده  ۱۷پیوســت
مبحــث دوم مقــررات ملــی ســاختمان
(نظامــات اداری) معمول و نهایتا تعرفه
خدمات مهندســی اســتان در سال ۱۳۹۹
تعیین و نســبت به طی ســایر تشــریفات
قانونــی بــا موضوعاتمــان الزم معمــول
گردد».
در بخــش دیگــری از ایــن ابالغیــه
تصریــح شــده اســت« :از آنجا کــه مبانی
قیمت گذاری برای هفت رشــته موضوع
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
توســط نظــام مهندســی ســاختمان در

حــال بررســی و اقــدام میباشــد ،لــذا تــا
زمــان دریافــت مبانــی قیمــت گــذاری
و ســیر ترتیبــات قانونــی آن ،ضــرورت
دارد هیاتهــای اســتانی فــوق الذکــر،
نســبت بــه تعدیــل تعرفههــای خدمات
مهندســی رشــتههای ترافیــک ،نقشــه
برداری و شهرســازی نیز با لحاظ شــرایط
اســتان و مقتضیــات مرتبــط بــا موضوع،
وفــق ضوابــط جــاری اقــدام نماینــد».
تعرفههای خدمات مهندســی رشتههای
ترافیــک ،نقشــه بــرداری و شهرســازی
بــرای نخســتین بــار توســط وزارت راه و

شهرســازی تعییــن و بــرای اجــرا ابــاغ
شده است.
پیــش از ایــن ،مهنــدس احمــد خــرم
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان
در نامــهای بــه دکتر محمــود محمودزاده
معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه
و شهرســازی ،جــدول هزینههای ســاخت
هر متــر مربع واحد مســکونی بــه تفکیک
تراکــم و تعــداد طبقات برای ســال ۱۳۹۹
را براســاس بخشــنامه ســازمان برنامــه و
بودجــه ،تنظیــم و به این معاونت ارســال
کرده بود.

برای اجرا به روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها ابالغ شد؛
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رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ،تعرفه خدمات
مهندســی ســال  ۹۹را بــرای اجرا به روســای ســازمانهای
نظام مهندسی ساختمان استانها ابالغ کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان ،مهنــدس احمــد خــرم ،رییس ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان تعرفــه خدمــات مهندســی ســال
 ۹۹را پــس از تاییــد وزارت راه و شــهری بــرای اجــرا بــه
روســای ســازمانهای نظام مهندسی ســاختمان استانها
ابالغ کرد.
متــن کامــل ایــن نامــه بدیــن شــرح اســت« :احترامــاً در
اجــرای بنــد  ٢-١٧شــیوه نامه مبحــث دوم مقــررات ملی
ســاختمان نظامات اداری جدول هزینه ســاخت و ســاز هر
متر مربع زیربنای ســاختمان برای سال  ۱۳۹۹که با اعمال
شــاخصهای تعدیل کارهای ســاختمانی ســازمان برنامه
بودجــه اعالم و به ســازمانهای اســتانها ابــاغ گردید که
مبنــای تعیین حق الزحمه خدمات مهندســی رشــتههای
معمــاری عمــران تاسیســات مکانیکــی و برقــی اســت به
پیوســت نامــه مورخ  ۱۸مــرداد  ۹۹معاون محترم مســکن
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی موضــوع تایید جدول
ذیل توســط وزیر محترم راه و شهرســازی ارسال میگردد،
لذا مقتضی است بر اساس جدول هزینه ساخت و ساز هر
متر مربع بنای ساختمان:

١

در صورتی که هیات مدیره محترم ســازمان استان با توجه
به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در استان پیشنهاد افزایش
یــا کاهــش حداکثــر  ۲۵درصد قیمتهــای تعیین شــده را
دارد مطابق بند  ٣-١٧شــیوه نامــه مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان موضوع را در هیئت چهار نفره استان طرح نماید.
مطابــق بنــد  ٥-١٧و بــر اســاس جدول شــماره  ۱۱شــیوه
نامــه مبحــث دوم مقررات ملی ســاختمان حق الزحمه
طراحی و نظارت رشــتههای معماری عمران تاسیســات
مکانیکی و برقی محاسبه گردد.
حــق الزحمــه خدمــات مهندســی رشــتههای ترافیــک
نقشــه بــرداری و شهرســازی در ســال  ۹۹بــا توجــه بــه
نســبت افزایش هزینه ســاخت و ســاز هر متــر مربع بنا
در ســال  ۹۹به  ۹۸که توســط این ســازمان ابالغ شــده اســت
تعدیل و مطابق ضوابط بر اساس مقتضیات اتخاذ تصمیم
گردد.
تصویــری از تعرفــه مصــوب حــق الزحمــه خدمــات
مهندسی در  ۷رشته مهندسی ساختمان در سال ۱۳۹۹
برای این سازمان ارسال گردد».
دکتــر محمــود محمــودزاده معاونــت مســکن و ســاختمان
وزارت راه و شهرســازی در روزهــای اخیر در بخشــنامهای به
مدیــران کل راه و شهرســازی کلیــه اســتانها ،جــدول هزینه
ساخت و ساز هر متر مربع بنا را برای اجرا ابالغ کرده است.

۲
٣
۴

در ابالغیــه جدیــد معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه
و شهرســازی ،آمــده اســت« :احتراما نظر بــه موافقت مقام
عالــی وزارت بــا جدول پیشــنهادی هزینه ســاخت و ســاز هر
متر مربع برای گروههای ساختمانی چهارگانه (اعالمی طی
نامــه شــماره / ۳۴۶۵۲س ن .مــورخ  ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان  -تصویر پیوســت) ،ضمن ابالغ
جــدول یاد شــده ،شایســته اســت بــا قیــد فوریــت ،اقدامات
بعدی در اجرای مفاد ماده  ۱۷پیوست مبحث دوم مقررات
ملــی ســاختمان (نظامــات اداری) معمول و نهایتــا تعرفه
خدمات مهندســی استان در ســال  ۱۳۹۹تعیین و نسبت به
طی ســایر تشــریفات قانونی بــا موضوعاتمــان الزم معمول
گردد».
در بخش دیگری از این ابالغیه تصریح شــده است« :از آنجا
کــه مبانــی قیمت گــذاری برای هفت رشــته موضــوع قانون
نظام مهندســی و کنترل ســاختمان توســط نظام مهندســی
ســاختمان در حــال بررســی و اقــدام میباشــد ،لذا تــا زمان
دریافــت مبانــی قیمت گــذاری و ســیر ترتیبــات قانونی آن،
ضــرورت دارد هیاتهــای اســتانی فــوق الذکــر ،نســبت بــه
تعدیــل تعرفههای خدمات مهندســی رشــتههای ترافیک،
نقشــه بــرداری و شهرســازی نیــز بــا لحاظ شــرایط اســتان و
مقتضیــات مرتبــط بــا موضــوع ،وفــق ضوابط جــاری اقدام
نمایید».

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان شد

مهنــدس محمد اســامی وزیــر راه و شهرســازی در حکمی،
علیمحمد عبدی قهرودی را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه
مهندسی ساختمان این وزارتخانه منصوب کرد .در متن این
حکم آمده اســت« :نظر به تعهد ،دانش و تجارب ارزشــمند
جنابعالی و پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان ،به موجب
این حکم به سمت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

منصوب می شوید .شایسته است در انجام مأموریت محول
شده ،موارد ذیل را مورد توجه ویژه قرار دهید:
 فعالیت مستمر و جدی در اجرای مفاد قانون مهندسیو کنترل ساختمان و آئیننامههای مربوط به آن.
 نظارت بر تشــکیل و جلب مشــارکت تشکلهای فنی وحرفهای و همچنین نظارت بر تشکیل ارکان سازمانهای

نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان.
 تــاش در راســتای توســعه مهندســی و تأمیــن حقــوقشهروندی در چارچوب وظایف آن دفتر.
 تالش در جهت شفافســازی حداکثــری در فرآیندها وساختارهای مربتط با هدف اعتمادآفرینی بیشتر و ارتقاء
میزانمشارکتعمومیجامعهمهندسیساختمان».

گفتگو با مهندس هاشم زاده دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

گزارش  ۸ماهه از اقدامات شورای مرکزی هشتم

دبیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان با اشــاره به عملکــرد  ۸ماهه
شــورای مرکــزی دوره هشــتم ،بــه تشــریح اقدامات
و فعالیتهــای ایــن شــورا از اواخــر بهمن ماه ســال
گذشــته تاکنــون پرداخــت .مهنــدس جعفرهاشــم
زاده در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان گفت :شــورای مرکزی هشتم
اگرچه به دلیل به برخی مســایل ،دیر -اواخر بهمن
ماه -ولی با عزم جدی فعالیت خود را آغاز کرد اما به
دلیل همزمانی با شیوع ویروس کرونا در ایران ،همه
فعالیتهــای هیات رئیســه تحت تاثیر قــرار گرفت.
وی افزود :به دلیل محدودیتهایی کرونایی مصوب
ستاد ملی مبارزه با کرونا ،بار مسئولیت هیات رئیسه
سنگین تر از قبل گردید.
نخستین اقدام شورای مرکزی هشتم
دبیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان ،ابالغ تعرفه خدمات مهندسی
در اسفندماه را نخستین اقدام شورای مرکزی هشتم
اعالم کرد و اظهارداشــت :برای نخستین بار و قبل از
پایان ســال  -در اسفندماه -هزینه ســاخت و ساز هر
متر مربع بنــا برای گروههای چهارگانه ســاختمانی،
اســتخراج و توســط مهندس خرم ،ریاســت محترم
شــورای مرکــزی به ســازمانهای اســتانها ابالغ شــد.
دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ساختمان تصریح کرد :به دلیل جهش قیمتها در
بخشهای مختلف ،انتظار این بود که با ابالغ تعرفه
خدمات مهندســی در اســفندماه  ،98مهندسین ما
دچار مشــکل نشوند اما یک مشــکل جدید پیدا شد
و وزارت راه و شهرســازی بــه اســتناد مــاده  117آئین
نامه اجرایی ،نامه ای نوشت و نسبت به این ابالغیه،
اشــکال گرفت و خواستار تبیین مبانی قیمت گذاری
گردیــد .مهندسهاشــم زاده در ادامه توضیــح داد:
بــرای رفع اشــکال وزارت راه و شهرســازی ،مکاتبات
جلسات متعدد با مسئوالن وزارتخانه انجام و نهایتا
شــبهه و ایــراد در مردادمــاه رفــع و تعرفــ ه خدمات
مهندسی سال  99ابالغ گردید.
دبیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ساختمان خاطر نشــان کرد :هدف ما این
بــود که ســریعتر عمل میشــد تــا مهندســین دچار
ضرر نمیشدند ولی با توجه به روال سال گذشته که
تعرفهها ابالغ میگردید ،بازهم اقدام شورای مرکزی
هشتم یک گام رو به جلو بود.
افزایش  34درصدی تعرفه خدمات مهندسی
وی در عیــن حــال ،افزایــش  34درصدی تعرفه
خدمات مهندســی در سال  99نســبت به سال  98را
یکی دیگر از اقدامات درســت و به جایی دانســت که
توســط شورای مرکزی هشتم انجام شده ؛ هر چند با
توجه بــه تورم موجود جوابگوی حق الزحمه واقعی
اعضای سازمان نیست.
برگــزاری مســتمر و بــدون وقفه جلســات
شورای مرکزی
بــه گفته مهندسهاشــم زاده ،جلســات شــورای
مرکــزی و هیــات رئیســه در ســال جــاری بــه صورت

حضــوری و مجازی به دلیل شــیوع کرونــا به صورت
مستمر و بدون وقفه برگزار گردیده است.
دبیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسیساختمان،تصویببودجهمصوبسازمان
نظام مهندسی ساختمان را اقدام دیگری عنوان کرد
که در ســالجاری انجام شــده اســت ،ضمن اینکه با
بحث کارشناسی و بعضا داغ ،بودجه شورای مرکزی
با دقت خاصی در صحن شــورا برســی و به تصویب
رسید که به نوعی بی سابقه بود .برهمین اساس ،در
حال حاضر شورای مرکزی هشتم با بودجه مصوب و
قانونمند ،کارهایش را دنبال میکند.
مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن
وی ،مشــارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان
در طــرح اقــدام ملــی مســکن را اقــدام دیگــر مهــم
شــورای مرکزی در  ۸ماهه اخیر عنوان کرد و گفت :در
این راســتا ،تفاهم نامه ای بین ســازمان و وزارت راه و
شهرســازی امضا و فضایی برای فعالیت مهندســین
فراهم گردید .مهندسهاشــم زاده تاکید کرد :اگرچه
ایراداتــی هــم به تفاهــم نامه وارده شــده ولی ســعی
کردیــم همیــن ایــرادات را بــا هماهنگــی مســئولین
وزارت راه و شهرســازی مرتفــع کنیــم .دبیــر اجرایــی
شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان،
از ساماندهی پرسنل شــورای مرکزی براساس چارت
ســازمانی و فعال ســازی واحد آمــوزش در این مدت
خبــر داد و اظهارداشــت :براســاس چــارت ســازمانی
موجــود ،ســعی کردیم که پرســنل شــورای مرکــزی را
ساماندهی کنیم ،ضمن اینکه در سالجاری آموزش
مجازی را هم از طریق واحد آموزش پیگیری میکنیم.
احیای روابط عمومی
وی ،احیــای روابــط عمومیســازمان نظــام
مهندسی ســاختمان را از دیگر اقدام شورای مرکزی
هشــتم در هشــت ماهه اخیــر اعالم کــرد و گفت :به
اعتقاد تمامیدستاندرکاران ،تحولی در بخش اطالع
رسانی و روابط عمومیشورای مرکزی را شاهد هستم
و انسجام و یکپارچگی میان روابط عمومی 31استان
بــا روابــط عمومیمرکــز ،در شــورای مرکزی هشــتم
اتفــاق افتــاده اســت .مهندسهاشــم زاده در ادامــه
خاطرنشــان کــرد :هماهنگی با اســتانها بــرای نحوه
مواجهه با ویــروس کرونا و ابالغ دســتورالعملهای
ویژه توســط شــورای مرکزی و رئیس سازمان از دیگر
اقدامــات در  ۸ماهــه اخیــر گزارش شــده بــه نحوی
که ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور جزو
بخشهای پیشــرو در ابالغ دســتورالعملهای ویژه
بهداشتی بوده است.
رایزنی درباره موضوع تعارض منافع
دبیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان« ،تعارض منافع» را از مشکالت
عمــده اکثــر اســتانها عنــوان کــرد و اظهارداشــت:
شــورای مرکــزی هشــتم و رئیس ســازمان بــا وزارت
راه و شهرســازی و معاون مســکن در حــال مذاکره و
رایزنی هســتیم تا مشکالت موجود در این خصوص
رفع شــود .بــه گفته وی ،ســاماندهی مجدد فعالیت
اشــخاص حقوقی از دیگــر اقدامات شــورای مرکزی

افزایــش  34درصــدی تعرفه
خدمات مهندســی در سال 99
نسبت به ســال  98از اقدامات
درست و به جایی است که توسط
شورای مرکزی هشتم انجام شده
؛ هر چند با توجه به تورم موجود
جوابگوی حــق الزحمه واقعی
اعضای سازمان نیست
هشــتم در  ۸ماهــه اخیــر اســت کــه بــا همــکاری و
مشــارکت شــورا و وزارت راه و شهرســازی ،هم اکنون
نظــام نامــه آن در حــال نهایی شــدن اســت ،ضمن
اینکه با پیگیریهای انجام شــده ،نظــام نامه ارجاع
نظارت نهایی و آماده ابالغ است.
بازنگری کلیه نظام نامهها
مهندسهاشم زاده ،بازنگری کلیه نظام نامهها
را یکــی دیگــر از کارهــای اساســی شــورای مرکــزی
هشــتم اعــام کــرد کــه در دســت اقــدام قــرار دارد و
جلســات متعــددی هــم در ایــن خصــوص برگــزار
و بــه تدریــج جهــت تصویــب نهایــی آمــاده شــده
اســت .از دبیر اجرایی شــورای مرکزی سازمان نظام
مهندســی ســاختمان ســئوال شــد که قصد ندارد از
ایــن پس به جای گــزارش فصلــی و ماهانه بدهید؟
که مهندسهاشــم زاده در پاسخ گفت :سئوال بهجا
و درســتی اســت .در حال برنامه ریزی هســتیم تا اگر
بشــود ،از این پس گزارش «ســه ماهــه» ارائه کنیم تا
همــه چیز بــرای جامعه  500هزار نفری مهندســین
کشور و اطالع رسانی گردد و آنان از جزئیات اقدامات
ما ،اطالع کامل داشــته باشــند .دبیر اجرایی شــورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان« ،تشکیل

مجامع عمومینظام مهندســی در استانها» را یکی
از اصلی ترین دســتور کارهای شورای مرکزی هشتم
عنوان کرد و گفت :به دلیل شــرایط خاص و کرونایی
در سراســر کشــور ،برگــزاری ایــن مجامــع تاکنــون به
تعویق افتــاده ولی با وزارت راه و شهرســازی درحال
رایزنی هستیم تا با بهتر شدن شرایط ،مجامع را هم
به ســرعت تعیین تکلیف کرده و ســازمان استانها از
این بالتکلیفی خالص شوند .به گفته مهندسهاشم
زاده ،فعال شدن گروههای تخصصی و کمیسیونها و
 ...از دیگــر اقدامات در حال پیگیری شــورای مرکزی
هشــتم اســت ،ضمن اینکه با انتخــاب اعضای آنها
از مهر ماه شــاهد شــروع فعالیت آنها به عنوان اتاق
فکر اصلی شورای مرکزی خواهیم بود .دبیر اجرایی
شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان
تاکیــد کــرد :با نظــارت بر عملکــرد اســتانها به هیچ
عنوان دنبال مچ گیری تشــکیل پرونده نیستیم ولی
میخواهیم بــا نظارت جدی تر در اســتانها ،کیفیت
خدمات مهندســی را ارتقــا داده و از تجربیات موفق
استانهای مختلف استفاده حداکثری را بنماییم.
چتر حمایتی از مهندسین
بــه گفته وی ،چتر حمایتی از مهندســین که از افراد
خدوم جامعه هســتند ،باید داشــته باشیم و مشکالت
آنــان را ســریع و فوری رفع کنیم ،ضمــن اینکه در حال
پیگیری یکپارچه ســازی روشهای اجــرا ،نظام نامهها
و ...هستیم .مهندسهاشم زاده « ،دو نقشه ایها» را از
چالشها و مشکالت اساسی دانست که سیمای شهر را
هم بهم ریخته است و باید هر چه سریعتر با هماهنگی
نهادهــای باالدســتی و بــا ایجــاد درآمــد پایــدار بــرای
شهرداریهای کشور از نظام مهندسیها رخت بر بندد.
شکل گیری فضای همدلی در شورای مرکزی
دبیــر اجرایــی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ،فضــای همدلــی خوبــی در
شــورای مرکزی شــکل گرفته اســت؛ اگرچــه اختالف
ســلیفه وجود دارد و مسایل و دیدگاههای کارشناسی
مختلفــی هــم وجــود دارد .برهمین اســاس ،هرچه
فضای همدلی بیشــتر باشــد ،موفقیــت در کارها نیز
بیشــتر خواهد شــد ،ضمــن اینکه همه اعضــا صرفا
بایــد به منافع قاطبه مهندســین کشــور باشــند .وی
تصریــح کرد :در ضمــن در نیمه دوم امســال هیات
عمومیسازمان به عنوان باالترین رکن سازمان نظام
مهندســی ســاختمان کشــور با رعایــت پروتکلهای
شــرایط کرونایی برگزار میشــود تــا تصمیمات الزم
بــرای ادامه برنامههای شــورای مرکزی اتخاذ شــود.
مهندسهاشــم زاده در پایان تاکید کــرد :همه ارکان
سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با هماهنگی
و در چارچــوب قانــون و آئیــن نامه نســبت به انجام
وظایــف خود اقدام نمــوده و انتظار بــه حق جامعه
مهندسی کشور را برآورد نمایند ،ضمن اینکه اعضای
محتــرم شــورای مرکزی فــارغ از اختــاف دیدگاهها
و ســایق بــه وظیفــه قانونــی خــود عمــل نمــوده و
پاسخگوی انتظارات به حق جامعه مهندسی کشور
باشند و در هر حال شورای مرکزی به عنوان تصمیم
گیر نهایی مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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راه اندازی ستاد اجرایی مبحث  ۲۲در نظام مهندسی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

نخستین جلسه رسمی ستاد اجرایی مبحث  ۲۲در
سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان ،اولین جلسه ســتاد اجرایی مبحث ۲۲
در محل ســاختمان شــورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ســاختمان برگزار شــد .در ابتدای جلسه
مهنــدس مومنی مقــدم ،به نمایندگی از ســازمان
نظام مهندسی ساختمان بر ضرورت اجرایی شدن
مبحث  ۲۲تأکید کرد.
ســپس مهندس تقــی زاده ،رییــس ســتاد اجرایی
مبحث  ۲۲در نظام مهندسی ساختمان با اشاره به
اقدامات انجام شــده ،از  ۱۵ریســک اجرایی صوری
مبحث ۲۲سخن گفت و اظهار داشت :باید برای هر
کدام در غالب نقشــه راه اجرایی چاره اندیشی کرد.
در ادامه دکتر بهرویان بر لزوم تهیه شــیوه نامهها و
سرفصلهای آموزش درخصوص مبحث ۲۲تاکید
کرد .وی با یادآوری اینکه هم اکنون ســرفصلهای
آموزشــی نگهــداری و تعمیــر ســاختمان را داریم،
مدیر نگهداری ساختمان را در  ۱۳گرایش نگهداری
دخیل دانســت و در ادامه انتقــادات مطرح درباره
مبحــث  ۲۲را مورد اشــاره قــرار داد و گفت :مبحث
 ۲۲شــیوه نامــه نیســت بلکــه صرفا مقــررات ملی
ســاختمان اســت .برهمین اســاس ،موضوع شیوه
نامهها و دســتورالعملها با مبحث  ۲۲که مقررات
میباشــد ،متفــاوت اســت ،ضمــن اینکــه در حال
حاضر مشکل اساسی ما عدم وجود شیوه نامهها و
یا فرسوده بودن آنها است.
در همیــن حال ،مهنــدس اصغــری ،عضو هیئت
مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان تهــران پیشــنهاد داد کــه بســته فرهنگی با
هدف فرهنگ ســازی لــزوم و اهمیت نگهداشــت
ســاختمان در اختیــار عمــوم مــردم قرار گیــرد .در
ادامه اولین جلســه ستاد اجرایی مبحث  ،۲۲خانم
دکتــر نصــر ،عضو شــورای مرکــزی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان گزارشــی از نحوه تهیه پیش
نویــس اعطای صالحیت شــرکتهای نگهداری و
تعمیرات ســاختمان ارائه کرد ،بــه گفته وی ،آیین
نامــهای بــا عنــوان تعییــن پایــه ،تعییــن ظرفیت

بــازرس شــرکتهای حقوقــی بازرســی در وزارت
راه و شهرســازی وجــود دارد کــه در گذشــته ابــاغ
شــده اســت .دکتر نصر با اشــاره به دســتورالعمل
ســاختمانهای ادارای وزارت جهــاد کشــاورزی،
اظهارداشت :در حوزه برق و مکانیک هم میتوان از
آن بهره برد .وی همچنین با ارایه گزارشی از تدوین
شیوه نامههای تخصصی نظیر معماری و الزامات
اداری ،اعــام کرد :نمونه کارتهــای بازدید ادواری
نیــز تهیه شــده اســت کــه میتــوان آن را در اختیار
قرار داد .در ادامه جلسه مهندس صباغیان عنوان
کرد :موضوع نگهداری و تعمیر ســاختمان بر پایه
کاربری ساختمانها در مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی پیگیری و دنبال میشده است و این
مرکز آمادگی هر نوع همــکاری را در این خصوص
دارد .در همیــن حــال ،مهندس خواجــه پور و دکتر
دیلمی (دبیرخانه مبحث  ۲۲در اســتان فارس) در
جلســه آخرین گزارش را از دبیرخانه مبحث  ۲۲در
اســتان فارس ارائه و اعالم کردند :در  ۷ســالی که از
ابالغ مبحث  ۲۲میگذرد ،در هیچ ساختمانی این
مبحث اجرایی نشده و متاسفانه کماکان مشکالت
قبل پا برجا اســت .به گفته آنهــا ،دیدگاه دبیرخانه
ایــن بوده که در واقع ویرایش موجود مبحث  ۲۲به
معنای واقعی قابلیت اجرا ندارد ،همچنین سعی
شــد در ویرایش جدید بخشهای مختلف مبحث
اعم از نظامات اداری و  ...اصالح و ارسال شود.
آنها ادامه دادند :مقررات ملی فعلی فاقد اســناد
پشــتیبانی موجود در سطح کشور بوده و الزم است
چک لیســتهایی تهیــه شــود تــا در آن در مرحله
طراحی و بازبینی آن مجددا بررســی شود .بعضی

از ســاختمانها با کاربریهای خاص وجود دارد که
مبحث  ۲۲هیچگونه پیشــنهادی برای نگهداشت
آن ندارد ،ضمن اینکه بخش مهندسی سازه برای
نگهــداری و تعمیر ســاختمان مبحث  ۲۲ضعیف
عمل کرده اند .آنها در ادامه با اشــاره به اینکه نام
مبحث در نسخه اول مراقبت و تعمیر از ساختمان
اســت ،پیشــنهاد کردند که ایــن نام به نگهــداری و
بهسازی از ساختمان تغییر کند..
در ادامــه اولین جلســه ســتاد اجرایی مبحــث ،۲۲
دکتــر خطیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندســی
ســاختمان تهران تاکیــد کرد :مبحــث  ۲۲باید اجرا
شــود و نه اصالح .البته شــأن نزول جلسه ،اجرایی
کردن همین مبحث  ۲۲باشــد که به نظر میرســد
از مســیر اصلی آن خارج شده ایم .در همین حال،
دکتر ساالری ،رئیس کمیســیون شهرسازی شورای
شهر اســتان تهران اظهارداشت :اهمیت مدیریت
نگهداری ساختمانها در شهرداری تهران به عنوان
دغدغــه اصلی ما اســت؛ هر چند شــاید بــه لحاظ
قانونــی محلــی برای ایمن ســازی ســاختمانهای
فرسوده شهر تهران پیش بینی نشده باشد.
وی توضیــح داد :ســاختمان آلومینیــوم در تــراز
ساختمان پالسکو هزینه هنگفتی بابت ایمن سازی
آن انجام شده است تا به محیط امن برای فعالیت
انجام شود .ساالری با تأکید بر ارایه برنامه زمانبندی،
ابــراز امیدواری کرد که تا پایان ســال بتوانیم اجرایی
شــدن مبحــث  ۲۲را بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی برســانیم؛ هــر چند که این ســتاد بــا هدف
اجرایــی کردن مبحث  ۲۲تشــکیل شــده اســت ،اما
شــاید الزم باشــد ،اصالح مبحث  ۲۲هم در دســتور

کار قرار گیرد .وی تاکید کرد :به طور کلی ما در شورای
شــهر اســامی این آمادگی رو داریم کــه مبحث ۲۲
را در شــهر تهــران بــه صــورت پایلــوت اجــرا کنیــم.
همچنین از تجربیات ارزنده استان فارس نیز بتوانیم
حتمــا اســتفاده کنیــم .در ادامــه جلســه مهنــدس
رمضانیان ،دبیر انجمن نگهداری و تعمیرات کشور)
اظهارداشت:مابهلحاظشیوهنامهوهمچنینوجود
دســتورالعملهای مختلف کامال اشــباع هســتیم،
مثالً تیمهای نفت و گاز ،پتروشــیمی ،خودروســازی
و ...شــیوه نامه خاص خود را دارند ،اما در خصوص
بازرسی ساختمان باید متون آماده کنیم.
وی افزود :اســتانداردهای بازرســی متنوع در دنیا از
جملــه از  EN، DINو  ...اســت کــه بایــد در کارگروه
ویــژه بررســی و نهایــی شــود ،ضمن اینکــه بازرس
بایــد به عنوان ضابط قضایی حق ورود و سرکشــی
از ســاختمانها را داشــته باشــد .همچنیــن رشــته
کارشناســی و ارشــد مدیریت نگهــداری در گرایش
مهندسی صنایع باالخره تعریف شود.
در همیــن حــال ،مهنــدس گازرانــی ،عضــو نظام
مهندســی اســتان مرکزی با بیان اینکه مجــوز ورود
به ساختمانها به لحاظ حقوقی دیده نشده است،
گفــت :در اســتان مرکــزی حدود یکســال اســت که
مبحث  ۲۲راه اندازی و شیوه نامه حدود  ۷۰صفحه
ارائه شــده اســت .البته در مبحــث  ۲۲در خصوص
تعییــن ظرفیــت ،تعرفــه و صالحیــت بازرســین
حقوقی چیزی ذکر نشده است.
بــا ایــن حــال ،مهنــدس کروبــی بــا اشــاره بــه اینکه
نقشــه راه اعالمی توسط ســتاد اجرایی مبحث  ۲۲از
یکپارچگی کافی برخوردار نیســت ،تصریح کرد :در
ســال  ۹۴کــه بنده مســئولیت مبحث  ۲۲را داشــتم،
سه راهبرد را پیگیری میکردیم که جداگانه در شیوه
نامــه اجرایــی بــه آن پرداختیــم .در ایــن مطالعات
فرصتهــای اجرایــی خوبــی شناســایی شــد کــه
ظرفیتهای گوناگونی نظر بیمه و تسهیالت بانکی
بــا هــدف حفــظ دارایــی بهرهمند شــدند .مهندس
خســروی ،رییــس ســازمان نظام مهندســی اســتان
سمنان نیز در جلسه بر لزوم به روزرسانی صالحیت
پروانه نظام مهندسی برای بحث بازرسی تاکید کرد.

در جلسه مشترک مدیران نظام مهندسی و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان شد:
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جلسهمشترکهیاترئیسهومدیرانسازماننظاممهندسیساختمان
و مدیران معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان« ،ادغام
شــیوه نامه نحوه اعطای صالحیت ممیزی و بازرسی انرژی (تهیه شده
توسط کمیسیون انرژی ،استاندارد مصالح و محیط زیست دوره هفتم)
با شیوه نامه نحوه اعطای صالحیت تعمیرات و نگهداری ساختمانها»،
«بررســی شــبکه نوآوری صنعت ســاختمان کشــور» و «بررســی تفاهم
نامــه چهارجانبــه بازرســی آبفا پیــرو قانون توســعه و بهینه ســازی آب
شــرب شهری و روســتایی» سه دستور کار جلسه مشترک هیات رئیسه و
مدیران ســازمان نظام مهندسی ســاختمان و مدیران معاونت مسکن
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی بــا حضــور رئیــس ســازمان نظــام
مهندسیساختمانبود.
در ابتــدای جلســه مهنــدس خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان بــا تاکید بر اینکه نظام فنــی و اجرایی به اصالح نیــاز دارد ،با
اشــاره به تشکیل جلسات مکرر در این خصوص ،اظهارداشت :برای هر
کدام از مسائل باید طرح عملیاتی تهیه شود.
وی گفت :در دو برنامه پنج ســاله فرصتهای شغلی حداقل به تعداد
 ۱۰۰هزار شــغل برای اعضا فراهم میشــود ،فرصت خوبی اســت که با
شتاب پیش برویم.
مهندس خرم همچنین به موضوعات روز مهندسی شامل طرح اقدام
ملی  -تعارض منافع  -تعرفه خدمات مهندســی  -آموزش  -مباحث
 ۲۲گانــه و محورهــای متعــدد فعالیــت آن مثالً مبحــث  ۲۲پرداخت و

تصریح کرد :حداقل  ۲۰محور فعالیت وجود دارد که برای هر کدام باید
طرح عملیاتی تهیه شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد :در صورت واگذاری
کامــل امورات آموزشــی به ســازمان ،آمادگی داریم کلیــه هزینههای راه
اندازی سامانه آموزش را پرداخت و از همان نیروهای مدنظر وزارتخانه
استفاده کنیم ،ضمن اینکه وزارتخانه نباید درگیر اجرا شود و با واگذاری
برخی امور به ســازمان میتوانــد به برنامه ریزی مســائل کالن بپردازد،
چراکه ضروریترین بخش همه ملتها امر مسکن و ساختمان است.
در همیــن حــال ،مهنــدس طاهری اصل مدیر شــبکه نوآوری ســازمان
در این جلســه ضمن اشــاره به قوانین و آئین نامههای مصوب مجلس
و دولــت در زمینههــای مدیریــت و ممیزی انــرژی و همچنین تعمیر و
نگهــداری ،هر دو شــیوه نامه را تشــریح کــرد و دالیل و ضــرورت ادغام و
اجرایی کردن هرکدام از آنها را مورد تاکید قرار داد.
در ادامــه دکتر مانــی فر مدیرکل دفتر مقررات ملــی به بحث نگهداری
و تعمیــر پرداخــت و گفت :این امر یک فرآینــد اجرایی و بحث ممیزی
انــرژی یــک چیــزی از جنــس بازرســی اســت؛ یــک چیــزی از جنــس
ماموریتهای برون ســپاری شده اســت؛ برای این نتیجه باید فرآیندی
تعریف شود .برهمین اساس ،موضوعاتی که مطرح میشود ،جایگاه آن
باید در مبحث  ۲۲مقررات ملی مشخص شود ،چراکه نظامات اداری آن
تصویب نشده است.
وی بــا بیان اینکه با یک صالحیت دادن مســئله حل نمیشــود ،افزود:
در بحث نگهداری مشــاور امالک دست شــرکت بازرسی را میگیرد و با
هماهنگی مالک نســبت به بازرســی ســاختمان اقدام میکنند؛ به این

دلیــل که مشــاور امالک آموزش الزم را دیــده در این خصوص میتواند
اقدام کند.
به گفته دکتر مانی فر ،با اســتفاده از ساختارهای موجود پیش برویم .بر
همین اســاس ،موضوع ممیزی به بازرسی نزدیکتر است تا نگهداری
ما پیش از آن که ســاز و کار و فرآیند مناســبی را برای اجرای یک جریانی
در یک زنجیره درست تعریف کرده باشیم ،به سمت تعریف صالحیت
جدید نرویم و جایگاه آن را تعریف کنیم.
در ادامــه جلســه هر یــک از اعضــای هیات رئیســه و مدیــران حاضر در
جلســه ،نظــرات و راهکارهــای خــود را ارائــه کردند و در پایــان مهندس
خرم اظهارداشــت :یک زمانی را باید تعیین کرد که موضوع صالحیت
مطالعه شود ،زیرا هر چه جلو برویم ،جزئیتر میشود.
وی با بیان اینکه در مبحث  ۲۲مســایل بســیار گسترده ،متنوع و پیچیده
است و نیاز است تا مشاور گرفته شود ،تاکید کرد :طرح جامع مبحث ۲۲
باید تهیه شود ،زیرا سیاست باید مشخص باشد ،ضمن اینکه گام بعدی
که باید مشاور انجام دهد ،اگر قانون نیست ،موضوع تدوین قانون است
و مقرراتی که الزم اســت برای آن در نظر گرفته شــود .به گفته مهندس
خــرم ،طراحی ســاختار ،طراحی سیســتم و طراحی فرآیندهــا و نیروی
انســانی (کادرســازی برای انجام کار و ســازماندهی) از دیگر موضوعاتی
هستند که باید در این مقررات در نظر گرفته شوند.
در پایان جلسه مقرر شد این جلسات تداوم یابد و در جلسه آتی با حضور
دکتر محمودزاده معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دو
موضوع شــبکه نــوآوری صنعت ســاختمان و تفاهم نامه بازرســی آبفا
بررسی شود.

گزارشی از مطالبات
روسای سازمان استانها

در پنج جلسه
شورای منطقهای
چه گذشت؟

برگزاری اولین جلسه شورای منطقهای رؤسای سازمانهای نظام مهندسی؛

مهندس خرم :در استانها با دنيايى
از پيشنهادات مواجه شدم

اولیــن جلســه منطقــه ای شــورای روســای
نظام مهندســی ساختمان اســتانها به ریاست
مهنــدس خــرم برگزار شــد .بــه گــزارش روابط
عمومــی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان،
اولین جلســه منطقه ای شــورای روســای نظام
مهندســی ســاختمان اســتانها بــه ریاســت
مهنــدس احمد خــرم در محل شــورای مرکزی
برگــزار شــد .رییــس ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان،تشکیلاینجلسهراپیروجلسهقبلی
شورای روسای استانها مبنی بر برگزاری منطقه
ای جلســات و بــا هــدف فراهــم شــدن فرصت
زمانــی بیشــتر بــرای طرح مســایل و مشــکالت
استانها عنوان کرد .وی اعالم کرد :دفتر نظارت
بر عملکرد اســتانهای سازمان نظام مهندسی
ســاختمان متولی برگزاری این جلسات خواهد
بود .رییس ســازمان نظام مهندســی ساختمان
در ادامه خواستار همکاری ،تعامل و تفاهم دفتر
نظــارت بر عملکرد اســتانهای ســازمان نظام
مهندسی ســاختمان با استانها برای شناسایی
نقاط ضعف و قوت و تســریع در حل مشــکالت
شد.
ارزیابیهابراساسقانونباشد
مهنــدس خــرم اظهارداشــت :رؤســاى
ســازمانهاى نظام مهندســى در استانها كمك
كنند تا ارزيابىها براساس قانون انجام شود.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه در اصالح قانــون بايد
حضور رئيس نظام مهندســى كشور تمام وقت
دیده شود ،اظهارداشت :در حال حاضر ساختار
مصوب ســازمان نظام مهندســی ساختمان در
راستاى ماموريتهاى این سازمان نیست.
به گفته مهنــدس خرم ،يكى از آســيبهاى
ســازمان در گذشــته ادغــام ســازمان و شــوراى
مركزى بوده است.
رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
بــا بیان اینکــه در حال حاضــر ارتباط با شــوراى
انتظامى فعال تر شده اســت ،خاطرنشان کرد:
همــه چيز بايــد در جايگاه قانونى خــودش قرار
بگیــرد ,ضمن اینکــه خدمات مطلــوب بايد به
مــردم بدهيم .مهندس خرم با اشــاره
بــه اینکــه ما نبايــد از یکدیگــر بى خبر
باشــيم ،گفت :در  ٦استانى كه قبل
از كرونا ســفر داشتم ،با
دنيايــى از پيشــنهادات
مواجه شدم.

رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
اعالم کرد :بــا رايزنىهاى انجام شــده ،به زودى
شــهركهاى مهندســى در اطــراف كالنشــهرها
براى مهندسين خانه اولى ساخته خواهد شد.
وی ،تعامل و تفاهم با وزارت راه و شهرسازی
را يك فرصت دانست و گفت :خوشبختانه هم
اکنون تعامل بسيار خوبى با وزير و معاونت امور
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برقرار
شده است.
رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
همچنین خبر داد :انشــااهلل ســفرهاى اســتانى
آغــاز خواهــد شــد .در ابتــدای اين جلســه دکتر
محمدرضــا جواهــری ،رییــس دفتر نظــارت بر
عملکرد اســتانها اظهارداشــت :اولین جلســه
منطقــه ای شــورای روســای نظــام مهندســی
اســتانها را بــا دعــوت از اســتانهای نزدیک به
تهــران آغــاز کردیــم ،ضمن اینکــه بنا بــر تاکید
ریاست سازمان ،این جلسات به صورت مستمر
برگزار خواهد شد.
درخواستروسایسازمانها
در ایــن جلســه کــه روســای نظام مهندســی
ساختمان اســتانهای تهران ،البرز ،قم ،قزوین،
گیالن ،مازندران و اردبیل حضور داشتند ،درباره
مباحث مختلف بحث و بررســی شــد .اعضای
حاضر در جلســه خواستار رسیدگی به مشکالت
مربوط به موضوع تعارض منافع ،اصالح نظام
نامه مالی مالیاتی ســازمان ،اصالح شــیوه نامه
اداره مجامــع عمومی با توجه به شــرایط کرونا,
ابالغ چارچوب ارزیابی از اســتانها و حل مشــکل
شناسه ملی شدند.
تعیینتکلیفتعرفهخدماتمهندسیسال
،۹۹تعیینپروتکلمکاتباتسازمانباوزارتخانه
و ادارات کل راه و شهرســازی ،تعییــن تکلیــف
کارگــروه ســنجش بــرای انتخابــات گروههــای
تخصصی ,تجدید نظر در ضوابط شــرکتهای
حقوقــی ،جلوگیــری از موضوع دو نقشــه ای در
پروژه ،توســعه تعامالت سازنده با دستگاههای
مرتبــط بــا نظــام مهندســی و تســریع در حــل
مشــکالت تأمین اجتماعی ( بیمه مهندسین )
از دیگر درخواستهای اعضا در این جلسه بود.
همچنیــن در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه
اقدامات عملی برای افزایش نقش مهندســین
در دســتور توقف پروژههایی که خالف ضوابط و
مقررات ساخته می شوند ،ضروری است.

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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برگزاری دومین جلسه شورای منطقهای رؤسای سازمانهای نظام مهندسی؛

مطالبات روسای استانها از شورای مرکزی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

6

دومیــن جلســه شــورای منطقــهای رؤســای
ســازمانهای نظام مهندســی با حضــور رئیس
سازمان در محل شورای مرکزی برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان ،دومیــن جلســه شــورای
منطقهای رؤسای سازمانهای نظام مهندسی با
حضور مهندس خرم ریاست سازمان و رؤسای
اســتانهای خراسان شمالی ،خراســان رضوی،
گلستان ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
به صورت حضوری و ویدئوکنفرانســی در محل
شورای مرکزی برگزار شد .مهندس احمد خرم،
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در
این جلســه ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی از
حضور به وقت رؤســای اســتانها تشکر کرد وی
با برشمردن تعدادی از آسیبهایی که موجب
تنزل جایگاه اجتماعی جامعه مهندســی شــده
اســت ،خواســتار شناســایی ابعاد مختلــف این
آســیبها و ارائه راهکار و پیشنهادات الزم برای
کاهش و برطرف کردن این آسیبها شد.
وی بــا ارائه گزارشــی از اقدامات انجام شــده
در ماههای اخیر مســئولیت خود بــه ذکر نکاتی
در خصوص صندوق سازمان ،دفتر امور استان،
پژوهشــکده در حــال تاســیس ســازمان ،تعامل
بــا وزارت راه و شهرســازی و دیگــر دســتگاههای
مرتبط با این سازمان پرداخت.
مهندس خرم تصریح کرد :جلسات رؤسای
نظــام مهندســی اســتانها را با شــورای رؤســا و
به شکل جلســات منطقهای ،جلســات کشوری
و جلســات مشــترک بــا شــورای مرکــزی برگزار
خواهیم کــرد .رئیس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان اظهارداشت :جلســات منطقهای با
دعوت از  ۶یا  ۷اســتان و با حضور مدیران ارشد
ســازمان در حال برگزاری است و قصد داریم تا
رؤسا با داشــتن فرصت زمانی مناسب به طرح
مســائل و مشکالت اســتان خود و ارائه راهکارها
و پیشــنهادات مورد نظرشــان بپردازند و سپس
اقدامــات متناســب با آن در ســازمان و یا وزارت
راه و شهرســازی و دیگــر دســتگاههای مرتبط را
انجــام دهیم .مهندس خرم در ادامه با آســیب
شناســی مســائل و مشــکالتی که ســازمان نظام
مهندســی در گذشــته با آن درگیر بوده است ،از
پنج آسیب عمده در این خصوص سخن گفت.
وی ،تمام وقت نبودن رئیس شورای مرکزی
که رئیس سازمان نظام کشور هم است ،نداشتن
برنامــه عملیاتــی در چنــد دوره اول ســازمان،
تداخل مســائل شــورای مرکزی و سازمان نظام
مهندســی با توجه به اینکه شأن شورای مرکزی
سیاست گذاری و شأن سازمان نظام مهندسی،
اداری و اجرایی اســت ،عدم ارتباط مناسب بین
ســازمان و دســتگاههای ذیربط همچون وزارت
راه و شهرســازی و شــهرداریها و همچنیــن
وابســتگی مالی شــورای مرکزی و سازمان نظام
مهندســی کشــور بــه اســتانها را پنــج آســیب
عمــده ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در
گذشــته عنــوان کرد .مهنــدس خرم با اشــاره به
تعریــف  ۸۰پــروژه در ســازمان نظام مهندســی
ساختمان از جمله تاسیس پژوهشکده ،تجدید
بنای ساختمان فعلی شورای مرکزی و تاسیس
شــهرک مهندســین ،تاکید کــرد :کلیــه اقدامات
اقتصــادی در صنــدوق مشــترک انجــام خواهد

گرفــت ،ضمــن اینکه امیــدوارم در ســال آینده،
جریــان تامیــن مالی شــورای مرکزی و ســازمان
استانها برعکس شود.
احداث شهرکهای مهندسی
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
همچنیــن از احــداث شــهرکهاى مهندســى با
حمایت دولت از نظام مهندسى و با دستور وزیر
راه و شهرسازى خبر داد و گفت :از حمایتهاى
شــجاعانه مهندس اســامى ،وزیر محترم راه و
شهرسازى تشکر مى کنم.
در ادامه جلســه دکتر جواهــری ،رئیس دفتر
امور اســتانها ضمن بیان اقدامات انجام شــده
توسط دفتر استانها طی مدت کوتاه راه اندازی
بــه بیــان اهــداف و برنامههــای دفتــر در بخش
نظارت بر عملکرد استانها پرداخت و خواستار
ارتبــاط نزدیکتــر رؤســا بــرای شناســایی و حل
مسائل و مشکالت نظام مهندسی استانها شد.
بــه گفتــه وی ،کلیــه اســتانها در  ۵منطقــه
تقسیم بندی شده و هر جلسه با حضور  ۶استان
و به صورت هفتگی تشکیل خواهد شد.
وی ،کاهــش اختالفــات داخلی و اشــاعه آن
بــه بیــرون ســازمانها و کاهــش ورود و دغدغــه
دســتگاهها و نهادهای نظارتی ،جلب رضایت و
اعتماد عمومی ،وحدت رویه و یکپارچه ســازی
در بعضی موارد را از جمله اهداف تشــکیل این
دفتر دانست.
جواهــری تصریــح کرد :روســا و هیات مدیره
اســتانها بــا دغدغــه و دلســوزی در حــال کار و

فعالیت هســتند ،لیکــن عدم رعایت پــارهای از
مــوارد قانونــی و یا رقابــت در بعضی اســتانها
موجب ایجاد اختالف شــده و متاســفانه قبل از
اینکــه موضوع به صــورت داخلی حــل و فصل
شــود ،به بیرون کشــیده شــده و نه تنها زحمات
همکاران را خدشــه دار میکند ،بلکه به جایگاه
ســازمانها و حتی جامعه مهندســی نیز ضربه
میزنــد .در این جلســه رؤســای ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان اســتانهای خراســان
شــمالی (دکتــر رمضانــی) ،خراســان رضــوی
(مهندس شــرکا) ،گلســتان (مهنــدس ابراهیم
پــور) ،خراســان جنوبــی (مهنــدس عباســی) و
سیســتان و بلوچســتان (مهنــدس نرماشــیری)
بــه صورت حضــوری و ویدئوکنفرانســی به بیان
مشکالت خود پرداختند .برخی اعضای حاضر
در جلســه خواســتار پیگیــری تعویــق در ارســال
اظهارنامههای مالیاتی به دلیل مشکالت پیش
آمده در سازمانها به علت بیماری کرونا شدند.
ماجرای تعارض منافع
آنــان همچنیــن درخواســت تســریع در حل
مشکالت ناشی از ابهامات در بخشنامه تعارض
منافــع و پیگیــری موضــوع داوری بنــد ت .ماده
 ۱۱۴کــه در کاهــش پروندهها بســیار موثر اســت،
داشتند.
امضــای ناظران روی نقشــهها و مســئولیتی
که در آینده میتواند موجب دردســر برای آنان
شــود ،از جملــه موضوعــات مــورد درخواســت
اعضــای حاضــر در جلســه بــرای حــل آن بــود.

جلسات منطقهای با حضور مدیران ارشــد سازمان در حال
برگــزاری اســت و قصد داریم تا رؤســا با داشــتن فرصت
زمانی مناســب به طرح مســائل و مشکالت اســتان خود و
ارائــه راهکارها و پیشــنهادات مــورد نظرشــان بپردازند و
سپس اقدامات متناســب با آن در ســازمان و یا وزارت راه
و شهرســازی و دیگر دســتگاههای مرتبــط را انجام دهیم
کلیه اســتانها در  ۵منطقه تقسیم بندی شــده و هر جلسه با
حضور  ۶اســتان و به صورت هفتگی تشــکیل خواهد شــد

پیگیری و ساماندهی درخصوص مسائلی ،چون
شناســنامه فنــی و ملکی -ضوابط شهرســازی-
تمــام وقــت بودن مجــری ذیصالح -مــرز نفوذ
دخالــت ادارات کل راه و شهرســازی در امورات
ســازمانها -عــدم هماهنگــی بخشــنامههای
شــورای مرکــزی و وزارت راه و شهرســازی -ســر
و ســامان دادن بــه شــورای انتظامــی و شــورای
هم عرض -مشــکالت بوجــود آمده در موضوع
تعویــض مهنــدس در بحــث توســعه بنــا و یــا
اصالح پروانه) از دیگر درخواســتهای اعضا در
جلسه بود.
اعضای حاضر در جلســه همچنین خواستار
رسیدگی به مشکالت بوجود آمده بین سازمان و
اداره تعزیرات ،ساماندهی ارجاع کار پروژههای
کوچک ،پیگیری دستورالعمل ارزیابی بهسازی
و لــرزه ای ،اصــاح قانــون نظــام مهندســی و
مشــارکت کلیه اســتانها ،انجام طراحی نقشهها
در خارج از سازمان شدند.
آنــان همچنیــن پیگیــری جــدی شــورای
مرکزی درباره موضوعاتــی ،چون کمبود تعداد
مهندســین در شــهرهای کوچــک ،مالیــات
ســازمانها ،بودجه سازمانها و برگزاری مجمع
عمومی سازمانها و نظارت عالی را درخواست
کردنــد .در ادامــه مهنــدس خــرم در پاســخ به
درخواســت اعضــای حاضر در جلســه با اشــاره
به عملکــرد مطلوب دفتر نظــارت بر عملکرد،
فعال نمودن این دفتر را از جمله اقدامات مهم
ســازمان برشــمرد که کمک و یاری روسای کلیه
استانها را میطلبد.
مقابله با برخوردهای قهری
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
تاکید کرد :ضروری اســت به شدت با جوسازی،
شایعه پراکنی و برخوردهای قهری مقابله شود،
همچنیــن ضمن مقابلــه با پرونده ســازی ،رای
هیچ پروندهای به صورت غیابی صادر نشود.
مهندس خــرم ،از اعضای حاضر در جلســه
خواســت که کمک فکرى بدهند و هر تصمیمى
گرفته مى شود ،بى امان پیگیر باشند.
وی همچنیــن طوالنــی بــودن رونــد بررســی
پروندههــا در شــورای انتظامــی را از جملــه
معضــات ســازمان دانســت و درخصــوص
موضــوع ابــاغ تعرفه ،بــه برگزاری جلســات با
وزارت راه و شهرســازی اشــاره کــرد و از ابــاغ
آن در آینــدهای نزدیــک خبــر داد و گفــت:
درخصــوص دخالتهــای ادارات کل راه و
شهرســازی ،پیشنهاد ســازمان ،تعریف پروتکل
(روابط ،مکاتبات و سطح مکاتبات) است که به
وزارتخانه ارائه شده است.
وی تصریح کرد :در موضوع تعارض منافع،
مکاتباتــی طی چندین نامه انجام شــده اســت،
ضمن اینکــه امیدوارم در آینــدهای نزدیک این
مسئله حل شود.
مهندس خرم در پایان جلسه با جمع بندی
مطالب مطرح شــده توســط رؤســای اســتانها
از پیگیریهــای انجــام شــده در زمینــه تعرفــه
ســال جدیــد ،موضوع تعارض منافــع و مالیات
بــر فعالیتهای مهندســی خبــر داد و در ادامه
توضیحاتــی درخصــوص حــل مشــکالت بیمه
تامین اجتماعی توســط کمیته حقوقی شــورای
مرکزی و ماده  ۳۵و نظارت عالیه ارائه کرد.

برگزاری سومین جلسه شورای منطقهای رؤسای سازمانهای نظام مهندسی؛
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ســومین جلسه شــورای منطقهای رؤســای سازمانهای
نظــام مهندســی بــا حضــور مهنــدس خــرم و رؤســای
اســتانهای آذربایجان شــرقی ،آذربایجــان غربی ،زنجان،
کردســتان ،همدان و کرمانشاه برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سومین جلسه
شــورای منطقــهای رؤســای ســازمانهای نظام مهندســی
با حضور مهندس احمد خرم ریاســت ســازمان و رؤســای
اســتانهای آذربایجان شــرقی ،آذربایجــان غربی ،زنجان،
کردســتان ،همــدان و کرمانشــاه در محــل شــورای مرکزی
برگزار شد.
مهنــدس خــرم در ادامــه با آســیب شناســی مســائل و
مشــکالتی کــه ســازمان نظــام مهندســی در گذشــته با آن
درگیــر بــوده اســت ،از  22آســیب عمده در ایــن خصوص
سخن گفت.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ،پــاره وقت
بــودن حضور رییس ســازمان در گذشــته ،تداخــل وظایف
شــورای مرکــزی و ســازمان نظــام مهندســی ،مدیریــت
وظیفــه گــرا و مدیریــت رفــع تکلیفــی حاکــم بــر ســازمان
بجاى مدیریــت نتیجه گرا ،ملوک الطوایفی بودن (دســته
بندیهــای مختلــف) عدم اتفــاق نظر به جای انســجام و
همدلی ،وابســتگی منابع درآمدی ســازمان به اســتانها را
از جمله مشــکالت و آسیبهای ســازمان در گذشته عنوان
کرد.
بــه گفتــه وی ،ارتباط ضعیف بــا وزارت خانههــای راه و
شهرســازی و کشور ،شهرداری و شورای شهر و دستگاههای
ذیربــط امور مســکن و شهرســازی ،عــدم دفــاع از جامعه
مهندسی ،نداشــتن ساختار و سیستم و آی تی بیس کردن
مسائل ،مشخص نبودن سلسه مراتب (در ارکان سازمان)،
ضعــف قانــون ،آئین نامههــا و بخش نامه ،عــدم برخورد
بــا مفاســد ،عــدم وجــود سلســه مراتــب ادارى و اجرایى و
فریاد اســتقالل ســردادن همــه ارکان على رغــم صراحت
آئیــن نامــه اجرایــى در مــاده  ،١١٦مغایرت دســتورالعمل
بخشــنامهها ،نظــام نامهها بــا قانون و آئین نامــه اجرایى،
تعطیــل بودن نظــارت علی رغم تاکید قانــون و آئین نامه
اجرایــی ،دخالت بیش از حد دولت و وزارتخانه در تمامی
امور مربوط به ســازمان بویژه در امــور تصدی گری و برون
ســپاری حرفهای امور حاکمیتی که توســط سازمان قابل
انجام اســت ،از دیگر مشــکالت و آســیبهای ســازمان در
گذشته بوده است.
وی ،برخورد نامناســب و غیر منصفانه شوراى انتظامى
بــا اعضا بــه ویژه اعضاى هیــات مدیره و شــوراى مرکزى و
ســو اســتفاده افراد فاســد ،عدم اصالح مداوم سیاستها،
ســاختارها ،سیســتم ،فرآیند و نیروى انســانى ،بــى تفاوتى
نســبت بــه تخلفــات و فســاد در سیســتم و روشــن نشــدن
مــوارد ســکوت و ابهام در آئین نامــه اجرایى و همچنان در
ابهام باقى ماندن موارد را از دیگر مشــکالت و آســیبهای
سازمان نظام مهندسی ساختمان در گذشته اعالم کرد.
وی بــا یــادآوری اینکــه ســازمانهای نظــام مهندســی
و اســتانها؛ رکــن اجرایــی ،شــورای انتظامی؛ رکــن نظارتی
و هیئــت عمومــی و شــورای مرکــزی؛ رکــن تصمیمگیــری
هســتند ،اظهارداشــت :این تداخل وظایف شورای مرکزی
را از پرداختن به  ۲۵۰محور کاری خود بازداشته است.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد:
تنهــا در مبحــث دو مقــررات ملــی ســاختمان ۹۹ ،محــور
فعالیت برای استانها و  ۷محور کاری برای سازمان نظام
مهندسی کشور در نظر گرفته شده است.
مهندس خرم در ادامه جلســه توضیحاتی در خصوص
تشــکیل ســتاد اجرایــی مبحث  ۲۲در ســازمان ارائــه کرد و
بــا اشــاره به تالشهــای مدیــر اجرایی پــروژه مبحــث ،۲۲
اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اجرایی شــدن ایــن مبحث،

زمینه اشــتغال حداقــل  ۱۰۰هزار نفر از مهندســین فراهم
شود .وی خواســتار حاکمیت مدیریت نتیجه گرا بر شورای
مرکــزی به جای مدیریت وظیفه گرا شــد و اظهار داشــت:
مدیریــت وظیفــه گــرا ،مدیریت رفــع تکلیفی اســت ،قابل
انــدازه گیــری نبــوده و تشــکیل کمیســیون و کارگــروه در
آن مطــرح اســت در حالی کــه مدیریــت نتیجه گــرا ،قابل
اندازهگیری است و هر محور کاری را در قالب طرح و پروژه
درنظر میگیرد.
مهندس خرم تاکید کرد :وابستگی مالی شورای مرکزی
و ســازمان نظام مهندسی کشور به استانها ،اقتدار شورای
مرکزی را زیر سوال برده و یک آسیب جدی است.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ،نداشــتن ســامانه
اطالعرســانی درســت ،نداشــتن برنام ه بازرسی تخصصی
و نداشــتن برنامــه رفاهــی برای اعضــا را از دیگــر چالش و
مشکالت در گذشته عنوان کرد.
بــه گفتــه وی ،قرارداد کارگــزاری بیمه منعقد و شــرکت
کارگزاری بیمه در استان تهران و فاز اول به صورت پایلوت
اجرایی شــده اســت ،ضمــن اینکه در تالش هســتیم بیمه
تضمین کیفیت ،بیمه مســئولیت و بیمه تکمیلی اعضا در
کنار بیمه تامین اجتماعی شــکل گرفته و یک درآمد پایدار
برای سازمان ایجاد شود.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خاطرنشان
کــرد :بــا توجه به اینکــه در قانون نظام مهندســی صندوق
مشــترک بــرای فعالیتهــای اقتصــادی و تامیــن منابــع
در نظــر گرفته شــده اســت ،کلیــه فعالیتهــای اقتصادی
در صنــدوق مشــترک انجــام میشــود و هیــچ تداخلی در
فعالیت سازمان ایجاد نخواهد کرد.
حل مشکل شناسه ملی سازمان
در ادامــه رؤســای اســتانهای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجــان غربی ،زنجان ،کردســتان ،کرمانشــاه و همدان
در ســومین جلسه شــورای منطقهای رؤســای سازمانهای
نظام مهندســی ,درخواستهایی از مهندس خرم ،رییس
سازمان داشتند.
رؤســای ســازمانهای نظام مهندسی اســتانها در این
جلســه بــا بیان مشــکالتی که این ســازمانها بــا آن مواجه
هستند ،درخواســتهایی از مهندس خرم ،رییس سازمان
و اعضای شورای مرکزی داشتند.
برخــی اعضــای حاضــر در جلســه بــر ابالغ شــیوه نامه
ارجــاع نظــارت توســط شــورای مرکــزی تاکیــد کردنــد و
حــل مشــکالت مربــوط بــه اخــذ شناســه ملــی و مســدود
شــدن حســابهای ســازمان ،تعــارض منافــع و خدمــات
آزمایشگاهی را خواستار شدند.

حل مشــکالت مربوط به مجریان ســاختمانی ,مالیات
بــر ارزش افــزوده دفاتــر حقوقــی مالیــات ســازمان در
موضوعــات آموزشــی ،پراکندگــی تعرفههــا و بازنگــری در
تعرفــه مجریان ذیصالح و بیمه تامیــن اجتماعی اعضا از
دیگر درخواســتهای برخی روسای سازمانهای استانها
در جلسه بود.
برخی روســای ســازمانهای اســتانها در این جلســه با
تاکید بر شــش ضرورت برگزاری آزمــون ماده  ،۲۷پیگیری
مبحث  ۱۹و  ،۲۱ساماندهی نظام نامهها ،تشکیل کارگزاری
طــرح اقدام ملــی و تعییــن تکلیــف تعرفه ســال جدید را
خواستار شدند.
ظرفیت اشــتغال مهندســین ،امضای نقشــهها توســط
مهندســان خارج از استان و چگونگی اثبات محل سکونت
آنــان در اســتان و ضــرورت ایجــاد اســتارتاپهای صنعت
ســاختمان از دیگــر موضوعاتــی بودنــد کــه برخی روســای
ســازمانهای اســتانها در جلســه درخواســت رســیدگی
داشتند .در ادامه جلسه مهندس خرم با ارائه توضیحاتی
در خصــوص مالیــات مهندســین ،اظهارداشــت :درصــد
هزینههــا بــرای ارائــه بــه ســازمان امــور مالیاتــی تعییــن
شده است.
وی همچنیــن با ارائه توضیحاتــی در خصوص مالیات
ســازمانها ،گفت :نامهای در این خصوص برای ارسال به
سازمان امور مالیاتی تهیه شده است و در آن تاکید شده که
ســازمان نظام مهندســی یک  NGOاســت نه یک دستگاه
اقتصادی.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان درخصوص
تعرفــه خدمــات مهندســی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه ابالغیــه
اســفندماه  98شــورای مرکــزی کامــا قانونــی بوده اســت،
افــزود :متاســفانه بــا شــیطنت برخــی در فضــای مجازی،
مشــکالتی به وجود آمد که با پیگیریهای شــورای مرکزی,
توسط وزیر ابالغ شد.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان ،ایجاد خانه
مهنــدس در هــر اســتان را از اقدامــات پیــش رو دانســت و
اظهارداشــت :هر استانی در این زمینه موفق تر عمل کند،
رئیس و هیات رئیسه آن استان تشویق خواهند شد.
مهنــدس خرم در پایان جلســه با جمــع بندی مطالب
مطرح شــده توسط رؤسای اســتانها از پیگیریهای انجام
شــده در زمینــه تعرفــه ســال جدیــد ،موضــوع تعــارض
منافــع و مالیــات بــر فعالیتهــای مهندســی خبــر داد و
در ادامــه توضیحاتــی درخصــوص حــل مشــکالت بیمــه
تامیــن اجتماعــی توســط کمیتــه حقوقــی شــورای مرکزی
ارائه کرد.
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برگزاری چهارمین جلسه شورای منطقهای رؤسای استانها؛

درخواستهای  ۶گانه استانها از رئیس نظام مهندسی

چهارمیــن جلســه شــورای منطقــهای
رؤســای ســازمانهای نظــام مهندســی بــا
حضــور مهندس خــرم و مهنــدس صیادی،
کوهــی کمالی ،یزدان پناه ،ماهــرو بختیاری و
ثاقبی رؤسای استانهای ایالم ،چهارمحال و
بختیــاری ،کهگیلویه و بویر احمد ،لرســتان و
مرکزی برگزار شد.
مهنــدس خــرم در ابتــدای ایــن جلســه
با اشــاره بــه اینکه تاکنــون حدود  ۴۲مشــکل
مربوط به اســتانها رصد و به وزارتخانه اعالم
شــده اســت ،توضیحاتی در زمینه ســفرهای
اســتانی ارائــه و تاکید کرد طی ســه هفته قبل
از شروع کرونا از  ۶استان کشور بازدید صورت
گرفــت .وی بــا یــادآوری اینکه ســازمانهای
نظــام مهندســی و اســتانها؛ رکــن اجرایــی،
شــورای انتظامــی؛ رکــن نظارتــی و هیئــت
عمومی و شورای مرکزی؛ رکن تصمیمگیری
هســتند ،اظهارداشــت :ایــن تداخــل وظایف
شــورای مرکــزی را از پرداختن بــه  250محور

کاری خود بازداشــته اســت .در ادامه جلســه
مهندس صیــادی ،کوهی کمالی ،یزدان پناه،
ماهــرو بختیاری و ثاقبی رؤســای اســتانهای
ایــام ،چهارمحــال و بختیــاری ،کهگیلویــه
و بویــر احمــد ،لرســتان و مرکــزی بــا بیــان
مشــکالتی کــه این ســازمانها با آنهــا مواجه

هستند ،درخواســتهایی از رییس سازمان و
اعضای شورای مرکزی داشتند.
برخــی اعضــای حاضــر در جلســه حــل
عــدم تصویــب بودجــه ســازمانها ،نظارت
عالیــه مــاده  ،35تعــارض منافــع ،معضل
دو نقشــهایها و راه انــدازى مبحــث  ۲۲را

خواستار شــدند .برخی روسای سازمانهای
اســتانها در این جلســه بــا تاکید بــر وحدت
رویه در خدمات مهندســی اســتانها ،تعیین
تکلیــف تفاهــم نامــه وزارت راه و بنیــاد
مســکن در حــوزه نظــارت روســتایی ،اصالح
دســتورالعمل مجریــان ،اصــاح تعرفــه
خدمات بین رشــته ای مهندسان را خواستار
شدند .حل مشکالت مربوط به رکود ساخت
و ســاز و کاهــش بــازار کار مهندســین ،عــدم
استفاده از پتانسل نظام مهندسی در ادارات
و ســازمانهای دیگــر ,پاییــن بــودن تعرفــه
خدمــات مهندســی ,بازنگری در شناســنامه
فنــی و ملکی از دیگر درخواســتهای برخی
روسای ســازمانهای استانها در جلسه بود.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
در پایــان جلســه بــا جمــع بنــدی مطالــب
مطــرح شــده توســط رؤســای اســتانها از
پیگیریهــای انجام شــده در خصــوص اکثر
این درخواستها خبر داد.

برگزاری پنجمین جلسه شورای منطقهای رؤسای استانها؛

 ۴اقدام شورای مرکزی در دوره جدید

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

8

پنجمین جلسه شورای منطقهای رؤسای
ســازمانهای نظــام مهندســی بــا حضــور
مهنــدس خرم و عســکری ،ســنایی دشــتی،
خســروی ،ســیف زاده ،رضایــی و ســاالری
رؤســای اســتانهای اصفهــان ،بوشــهر،
ســمنان ،فــارس ،هرمــزگان ،یــزد برگــزار
شــد .مهندس خــرم در ابتدای این جلســه
با اشــاره به تشــکیل  ۴نوع جلســه در شورای
مرکزی شامل جلســات منطقهای ،جلسات
روسای سازمانها ،جلسات فصلی با حضور
روسای ســازمانها و اعضای شورای مرکزی
و جلســات اســتانی ،توضیحاتــی در زمینــه
سفرهای استانی ارائه کرد.
وی اعــام کــرد :ادامــه ایــن بازدیدهــا
بهزودی با ســفر به اســتان یزد آغاز میشود
تا از نزدیک تبادل نظرهای الزم انجام شود.
رییــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان ،با اشــاره بــه حدود  22آســیب و
مشکلی که این سازمان در دورههای گذشته
با آنها روبرو بوده اســت ،اظهار داشــت :این
آســیبها و مشکالت در اثر کم توجهی و بی
توجهی به قانــون و آیین نامه صورت گرفته
است.
عدم پاســخگویی بــه نیازهای  ٥٥٠هزار
عضــو را یکــی از آســیبهای ایــن ســازمان
در گذشــته اعــام کــرد و اظهارداشــت :باید
بپذیریــم در گذشــته در موضوعاتــی چــون
معیشــت ،امنیت شــغلی ،احترام و محبت
بــه اعضا ،شــان اجتماعی ،خودشــکوفایی و
افزایــش دانــش و معرفت اعضــا ،کم کاری
شده است.
مهنــدس خــرم ،ابــاغ تعرفــه خدمات
مهندســی ،بیمه اعضا ،مالیات مهندسین و
شناســه ســازمان را از جمله اقداماتی عنوان
کرد که در دوره جدید پیگیری شده است.

پیگیری طرح اقدام ملی
وی تصریــح کــرد :موضوعاتــی مثــل
تعــارض منافــع ،طرح اقدام ملی مســکن و
پذیرش کارگــزاری ســازمانهای نظام برای
اجرای برنامه مســکن از جملــه موضوعاتی
هســتند که پیگیــری خواهیم کرد تــا اجرایی
شوند.
در همیــن حال ،دکتر جواهــری تفتی در
ایــن جلســه توضیحاتی درخصــوص دالیل
تشــکیل جلسات شــورای منطقه ای روسای
اســتانها ارائــه و خاطرنشــان کــرد :کلیــه
اســتانها در  ١٠منطقه تقســیم بندی شــده و
هر جلســه بــا حضور دو منطقــه و به صورت
هفتگی تشکیل خواهد شد.
وی در ادامــه توضیحاتــی درخصــوص
دفتــر نظــارت بــر عملکــرد اســتانها کــه بــا
نظر و تاکید ریاســت ســازمان تشــکیل شده،
ارائــه کرد و گفــت :از جمله اهداف تشــکیل
ایــن دفتر کــه به منظــور پایش و نظــارت بر
عملکرد استانها تشکیل شده ،کاهش تنشها
و اختالفــات داخلــی و اشــاعه آن بــه بیرون
ســازمان اســتان ،کاهــش ورود و دغدغــه

دستگاهها و نهادهای نظارتی است.
در ادامــه جلســه مهنــدس عســکری،
سنایی دشتی ،خسروی ،سیف زاده ،رضایی
و ســاالری رؤســای اســتانهای اصفهــان،
بوشــهر ،ســمنان ،فارس ،هرمــزگان و یزد با
بیــان مشــکالتی که ایــن ســازمانها بــا آنها
مواجــه هســتند ،درخواســتهایی از رییــس
ســازمان و اعضای شــورای مرکزی داشــتند.
برخــی اعضــای حاضــر در جلســه حــل
مشکالت ناشی از بخشنامههای وزارت راه و
شهرسازی ،تعارض منافع و مصونیت روسا
و اعضای هیات مدیره در دوران مسئولیت را
خواستار شــدند .برخی روسای سازمانهای
اســتانها در این جلســه با تاکید بر ضرورت
تهیــه چــارت تشــکیالت ســازمانها ،تعیین
حدود وظایف رئیس سازمان ،رفع مشکالت
بیمــه تامیــن اجتماعــی اعضا ،ســاماندهی
نظــام نامهها و ضرورت بازبینــی و بازنگری
آنهــا ،تغییر تعرفــه خدمات نظــارت از متر
مربعــی به مدت زمان و اصالح و رفع ابهام
در تعریف دوره نظارت را خواســتار شــدند.
بازنگــری در آمــوزش مهندســین ،تعریــف

ســاختار بــه منظــور حــل اختالفــات ارکان
داخلــی ســازمانها ،پیگیــری درخصــوص
شــبکه نوآوری صنعــت ســاختمان ،تعامل
بــا وزارت کشــور بــرای حــل مســائل بیــن
شهرداری و نظام مهندسی ،واگذاری صدور
پروانه ســاختمانی در خارج از حریم شهرها
بــه ســازمان ،بازنگری مبحــث دوم ,پایلوت
شــدن هرمزگان در موضوع شناســنامه فنی
و ملکــی و حــل موضوعــات مغفــول مانده
ماننــد صالحیتهای تخریب ،گودبرداری و
نگهداری ساختمان از دیگر درخواستهای
برخــی روســای ســازمانهای اســتانها در
جلسه بود.
رفع مشکل برگزاری مجامع
برخــی روســای ســازمانهای اســتانها
در ایــن جلســه بــر ابــاغ شــیوه نامــه ارجاع
نظارت توسط شورای مرکزی ،متمرکزشدن
خدمــات ســازمان در حوزههــای آبفــا-
ژئوتکنیــک و گاز ،برگــزاری آزمــون مــاده27
و تســریع در پاســخگویی بــه مکاتبــات
اســتانها تاکیــد کردنــد و در ادامــه پیگیــری
درخصــوص واقعــی شــدن تعرفــه ،تعیین
تکلیــف شناســنامههای فنــی -ملکی صادر
شــده برای پروژههای بدون مجری ،پیگیری
درخصــوص طرح پایلوت آموزشــی اســتان
فارس ،رفع مشکل برگزاری مجمع عمومی
و عــدم تصویــب بودجــه ســازمانها ،حــل
معضل دو نقشــه ای و تعیین تکلیف مدت
زمــان مســئولیت مهندســان ناظــر در برابر
ســاختمانها را خواســتار شــدند .رئیــس
ســازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان
جلســه با جمــع بندی مطالب مطرح شــده
توسط رؤسای استانها از پیگیریهای انجام
شــده در خصــوص اکثــر ایــن درخواســتها
خبر داد.

با سفر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به همدان صورت گرفت:

آغاز دور جدید سفرهای استانی

گزارشی از سفرهای استانی
مهنــدس احمــد خرم رییس ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان کشــور ،قبــل از شــیوع
کرونــا در کشــور بــه اســتانهای اصفهــان،
بوشهر ،گلســتان ،البرز و قزوین سفر کرد ولی
در ســالجای ایــن ســفرها به منظــور رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی تــا تیرماه بــه تعویق
افتاد.
در روزهای نخســتین تیرمــاه ،مهندس خرم
دور جدیــد ســفر اســتانی خــود را بــا ســفر به
استان همدان آغاز کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان کشــور ،مهنــدس
احمــد خرم رییس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در نخستین سفر اســتانی خود در
سال  99به استان همدان رفت.
وی در ایــن ســفر دو روزه ،ابتــدا از کارخانــه
تولیــد سیســتمهای گرمایــش و پــروژه در
حــال احداث اتاق بازرگانــی همدان بازدید و
ســپس در جمع فعاالن اقتصادی این استان
سخنرانی کرد.
دیدار با استاندار همدان و برگزاری جلسهای
با حضور اعضای هیات مدیره سازمان نظام

مهندســی ســاختمان ایــن اســتان ،از دیگــر
برنامههای نخســتین سفر اســتانی مهندسی
خرم به همدان بود.
رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان در
ایــن ســفر اســتانی در جمع فعــال اقتصادی
ســخنرانی کــرد .وی در ایــن نشســت کــه بــا
حضــور اعضــای اتــاق بازرگانــی ،معــاون
عمرانی استانداری ،مدیرکل راه و شهرسازی
اســتان ،رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان همدان برگزار شد ،گفت:
موتــور رونق در کشــورهای توســعه یافته و در
حال توسعه ،ساخت و ساز است.
وی توضیــح داد :در دوران شــیوع بیمــاری
کرونــا ،ایــن کشــورها وقتــی میخواســتند از
قرنطینه خارج شــوند ،بخش ســاخت و ســاز
را فعــال کردند ،اما اقتصاد کشــور ما  ۶ســال
اســت کــه در دوران رکود به ســر میبــرد ،اما
هنوز متوجه نیستیم برای خروج از رکود باید
به ساخت و ساز بپردازیم.
به گفته مهندس خرم ،در سال گذشته سهم
بخش مسکن از تسهیالت بانکی  ۶،۸درصد
بــود که این ســهم حداقل باید بــه  ۲۰درصد
افزایش یابد.

دیدار مهندس خرم با استاندار همدان
در ادامه مهندس خرم با مهندس شــاهرخی،
اســتاندار همدان دیدار و گفتگو کرد و سپس در
جلســه طــرح ویژه منطقــه نمونه بیــن المللی
گردشــگری علیصدر و بررسی ســایر طرحهای
عمرانــی زیر بنایی در اســتانداری شــرکت کرد.
مهندس خرم ضمن تشــکر از توجه مســئوالن
اســتان همدان بــه موضوع گردشــگری ،یادآور
شــد :متاســفانه مــا مدیــران دیــر تصمیــم
میگیریــم ،ایــن درحالــی اســت کــه اهمیــت
ســرعت دادن به پروژهها بــا تبعیت از ضوابط
میراث فرهنگی باید در دستور کار باشد.
وی خطــاب به مســووالن اســتانی تاکید کرد:
محورهــای گردشــگری را تعریــف کنیــد و
اســتانهایی که در فصول مختلف میتوانند
از منطقــه بهرهمند شــوند ،امکانات رفاهی و
تفریحــی تدارک دیده شــود .در همین حال،
بــا برنامه ریزی ،تبلیغــات موثر کنید و ردیف
بودجه و اعتبارات درنظر بگیرید.
در ادامــه مهنــدس خــرم در جلســه بررســی
طــرح ویــژه منطقــه نمونــه بیــن المللــی
گردشــگری علیصــدر و ســایر طرحهــای
عمرانی و زیربنایی حضور یافت.

دیدار با اعضای نظام مهندسی همدان
ســپس مهندس خــرم در جلســهای با اعضای
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان همدان شرکت کرد و گفت :مهندسان را
نمیتوان از حقوق مکتســبه محروم کنیم .وی
بــا تاکید بر اینکه درخصــوص قانون ،گردنمان
از مــو باریکتــر اســت ،اصــاح سیاســتها،
قوانین و مقررات ،ســاختار ،سیستم ،فرآیندها
و نیروی انســانی را از راهکارهای مبارزه با فساد
در نظام مهندســی عنوان کرد و اظهارداشــت:
در راســتای اصالح سیســتم میتوان نسبت به
راه انــدازی ســامانه یکپارچه جامــع اقدام کرد.
مهنــدس خــرم معتقد اســت دولــت ،امورات
را برون ســپاری کند و نظام مهندســی آمادگی
دارد بخشی از این مسئولیت را به عهده بگیرد
و بــا نظارت وزارتخانه پیــش برود وی میگوید
ســازمان نظــام مهندســی ســالمتر از عوامــل
بیرونی میتواند کارها را انجام دهد .مهندس
خرم همچنین از تشــکیل شــورای مشــورتی و
راهبردی در حوزه ریاست سازمان با عضویت
چهــار نفــر از افــراد خبره و باســابقه خبــر داد
و گفــت :اگــر کار بــرای مــردم باشــد ،ماندنــی
است.
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برگزاری موفق اولین دوره آموزشی مجازی در نظام مهندسی
مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان اعالم
کرد :اولین دوره آموزشی مجازی با سامانه جدید سازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور با موفقیت برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان ،محمد حسام الدین قیاسی گفت :اولین دوره
آمــوزش مجــازی بــا حضــور  ١٩٠نفــر از اعضاى ســازمان
نظام مهندســى ساختمان استان همدان از طريق سامانه
جديــد ســازمان نظــام مهندســى ســاختمان بــا موضــوع
دوره پیوســت ششــم اســتاندارد  ٢٨٠٠زلزلــه ایــران بــا
تدریــس دکتر کوروش غفاری و مهندس ابوالفضل آجرلو
برگزار شد.
مدیــر آمــوزش ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
افــزود :دورههــای آموزشــی گروههــای هفتگانــه نظــام
مهندســی بــه زودی به صورت آنالین در ســامانه آموزش
مجازی سازمان نظام مهندسی برگزار خواهد شد.

قیاســی در ادامــه از برگــزاری دورههــای
آموزشــی اختیــاری و اجبــاری در ســامانه
آموزشی این سازمان خبر داد و اظهار داشت:
همزمــان بــا شــیوع کرونــا ،ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان بــه منظور توســعه امر
آمــوزش و جلوگیــری از وقفه در ایــن حوزه با
هماهنگی معاونت امور مســکن و ساختمان
وزارت راه و شهرســازی اقــدام بــه ایجــاد
ســامانه یکپارچه دورههای آموزشــی مجازی
بــا محوریت موضوعــات مرتبط بــا گروههای
هفتگانه نظام مهندسی کرده است.
بــه گقتــه وی ،ایــن دورههــا شــامل دورههای آموزشــی
اجبــاری و غیــر اجبــاری اســت .قیاســی همچنیــن اعــام
کرد :به منظور یکپارچه ســازی و وحــدت رویه در برگزاری
دورههای آموزشــی به شــکل سراســری در تمام استانهای

کشور ،سامانه ای به این منظور راه اندازی شده
اســت .دورههــای اختیــاری بــا موضوعــات
مختلــف بــر اســاس نیــاز متقاضیــان برگــزار
خواهد شــد و تمامی اعضا سازمان می توانند
بــا مراجعــه بــه ســامانه آنالیــن از تدریــس
دورههای مورد نظر بهره مند شــدند .قیاسی
تصریــح کــرد :اســاتید مســلط بــه تدریــس
دورههــای مــورد نظــر در ایــن ســامانه مــی
تواننــد در تعامــل بــا این ســازمان نیــز اعالم
همکاری برای تدریــس دورههای مختلف در
ســرفصلهای مختلف را کنند .استفاده از این
ســامانه برای ســازمانهای نظام مهندســی کلیه اســتانها
اســت و امــروز اولیــن دوره آموزشــی اعضا ســازمان نظام
مهندسی ساختمان استان همدان با موفقیت به کار خود
پایان داد.

9

گفتگوی مشروح با رئیس سازمان نظام مهندسی

لزوم بازنگری ساالنه مقررات ملی ساختمان
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خواستار بازنگری
ســاالنه مقــررات ملــی ســاختمان همزمــان بــا پیشــرفت
تکنولــوژی شــد .مهنــدس احمــد خــرم در گفتگــو بــا پایگاه
اطالع رســانی نظام مهندســی ســاختمان ،در پاسخ به این
پرســش که اکنون ســاخت و ســاز در ایران در چــه مرحلهای
از نســلهای شــش گانــه قــرار دارد؟ گفت :ما االن در نســل
ششــم زندگــی میکنیــم ،یعنــی هنــوز بــه مرحلــه صنعتی
ســازی نرســیده ایــم ،ضمــن اینکــه مراحــل نســل پنجــم
شــامل هوشمند ســازی تولید ،انتقال ،نصب ،بهره برداری،
نگهداری و مرمت است.
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در مرحله پیشاصنعتی قرار داریم
مهنــدس خــرم تاکیــد کــرد :هــم اکنــون مــا در مرحلــه
پیشــاصنعتی قرار داریم و بایــد خیلی تالش کنیم و دولت،
مجلــس بــه خصــوص کمیســیون عمــران ،شــهرداری و
سازمانهای مهندسی نقش موثری در این خصوص دارند.
وی اظهارداشــت :متاسفانه در  ۲۴ســال گذشته که مقررات
ملی ســاختمان حاکم بوده ،نتوانســته ایم مقــررات ملی را
جابیاندازیــم و بــا تخلف برخــورد قاطع شــود ،ضمن اینکه
باید مقررات را اصالح کرد .برهمین اساس ،مناسب نیست
در دنیایی که با سرعت خیره کننده تولید دانش و تکنولوژی
میکند ،مقررات ملی ســاختمان ما  ۲۴سال دست نخورده
باقی مانده است.
لزوم بازنگری ساالنه مقررات ملی ساختمان
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خواستار بازنگری
ســاالنه مقــررات ملــی ســاختمان همزمــان بــا پیشــرفت
تکنولــوژی شــد و گفــت :در ســاخت و ســاز ســبز و یــا تولیــد
ســاختمان هوشــمند چند فاکتور داریم که باید ابزار و بســتر
کار فراهم شود.
مهنــدس خــرم تاکیــد کــرد :اقــدام نخســت اینکــه دولــت
خودش را از امور تصدی گری کنار بکشــد و امور را به بخش
خصوصی بســپارد ،البته تقویت و توسعه بخش خصوصی
و حمایــت همــه جانبــه مادی و معنــوی باید در دســتور کار
دولــت قــرار گیــرد .حمایت مادی هــم به این معنا نیســت
کــه دولت بیاید و هزینــه کند بلکه دولت بایــد با ایجاد خط
اعتباری ،در آن فقط ســپرده گذاری کنــد تا قدرت پرداخت
تسهیالت چند برابر شود.
دولت زمینه سود توسعه گران و سازندگان را فراهم کند
وی اظهارداشت :دومین کار دولت این است که زمینه بهره
و ســود توســعه گران و ســازندگان را فراهم کند ،زیرا اگر این
اتفاق نیفتد ،دیگر کســی ســراغ ســازندگی نمــیرود ،ضمن
اینکــه دولت در طرح بازآفرینی و طرح اقدام ملی مســکن،
طــوری اقدام میکند که ســازندگان به زیر ســود حداقل هم
نمیرســند .ســود  ۴تا  ۵درصدی ســازندگان در شرایطی که
تورم بسیار باالیی داریم ،نوعی ضرر محسوب میشود.
رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان با تاکید بر اینکه
دولــت باید حمایت همــه جانبه از بخــش خصوصی کند و
خودش هم دخالت نکند ،گفت :این سازمان اعالم آمادگی
کرده تا کارگزاری طرح اقدام ملی مسکن را به عهده بگیرد.
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میلیونها هکتار مراتع و جنگلهای کشور از بین رفت
وزیــر اســبق راه با اشــاره به مســایل محیط زیســتی به بیان
انتقــادات ،اقدامــات ،پیشــنهادات و راهکارهــای اجرایی در
این خصوص پرداخت.
وی بــا تاکید بر اینکه در ابتدا باید آســیب شناســی در زمینه

امکانات زیســت محیطــی و حفاظتهایی که باید از محیط
زیســت داشــتیم و نداشــتیم ،داشــته باشــیم ،اظهارداشت:
باید مشــخص شود از ابتدای انقالب تاکنون در این باره چه
کارهایی انجام داده ایم و چه کارهایی انجام نداده ایم؟
مهنــدس خــرم توضیــح داد :در ســالیان گذشــته بایــد
محورهــای توســعه از جمله زیربناهــا ،خدمــات و امکانات
زیســت محیطی روبه بهبــودی میرفت ،ولــی امروز مواجه
هســتیم با اینکه میلیونها هکتار مراتع و جنگلهای کشــور
از بین رفته است.
وزیر اســبق راه تصریح کرد :ســرعت انهــدام منابع طبیعی
و جنگلهــا از یــک ســو و برداشــت بــی رویــه و غیرمجــاز از
منابع آبی از سوی دیگر ،منابع کشور را به وضعیت بحرانی
تبدیــل کــرده اســت .وی در ادامه ایــن پرســش را طرح کرد
کــه بایــد مشــخص کنیــم در ســالیان گذشــته چه میــزان از
مراتع و جنگلهای کشــور نابود و چقدر ســفرههای آبهای
زیرزمینی با برداشــت بی رویه ،بــه وضعیت بحرانی تبدیل
شــده انــد؟ همچنین چــه میــزان در اســتفاده بهینــه از آب
تــاش و چقــدر در تغذیــه از ســفرها زیرزمینــی طــرح اجرا
کردیــم و روان آبهــا را تا چه حدودی ســاماندهی کردیم؟
مهنــدس خــرم بــا یــادآوری اینکــه ایران ،کشــوری خشــک
اســت کــه آب حکم طال بــرای آن دارد ،در ایــن میان گفت:
بایــد به راندمان آبیاری به طور جدی بیندیشــیم .وی اعالم
کــرد در کشــورهای پیشــرفته ،از هر متر مکعــب آب ۵ ،تا ۷

متاسفانه در ۲۴سال گذشته
که مقررات ملی ساختمان
حاکم بوده ،نتوانسته ایم
مقرراتملیراجابیاندازیم
و با تخلف برخورد قاطع
شود

کیلوگــرم محصــول تولیــد میکننــد ،این در حالی اســت که
ایــن شــاخص در ایــران زیــر یــک کیلوگــرم اســت .البتــه در
استانهای اصفهان و یزد که راندمان باالیی دارند ،راندمان
تولیــد محصــول از هــر متــر مکعــب آب حــدود  ۲کیلوگرم
است ،اما در سایر نقاط کشور ،این شاخص زیر یک کیلوگرم
است.
خاطرهای جالب از استانداری همدان
مهنــدس خــرم ،روشهــای غلــط آبیــاری و اســتفاده از
منابــع آبــی را دلیــل راندمــان پاییــن در تولیــد محصــول از
هــر متــر مکعــب آب عنــوان کــرد و اظهارداشــت :ما کشــور
خشــکی هســتیم که انتظار از کشــور خشــک این است که در
راســتای آبیاری تحت فشــار ،یکپارچه سازی اراضی و کشت
گلخانهای گام جدی بردارد ،ضمن اینکه این روشها ،ما را
از برداشت بی رویه و غیر مجاز از منابع آبی بی نیاز میکند،
تولیــد محصول چنــد برابر میشــود و راندمان آبیــاری از ۵
کیلوگرم به ازای هر متر مکعب میگذرد.
اســتاندار اســبق همدان در ادامه خاطــرهای تعریف کرد که
خــودش در عرصــه عمل ،به نــکات گفته شــده در این باره
عمل کرده و نتایج خوبی هم گرفته است.
مهنــدس خــرم یادآورشــد :زمانــی کــه در اســتان همــدان
مســوولیت داشــتم ،زمینهای کشــاورزی را یکپارچه سازی
کردیــم ،آبیــاری قطــرهای و بارانــی و آبیــاری تحــت فشــار
را ترویــج دادیــم و از زمینهــای  ۵۰تــا  ۱۰۰هکتــار بــه یــک
زمیــن یکپارچــه  ۱۲هــزار هکتــار رســیدیم .ایــن عملکرد به
نحــوی بود که اســتان همان در  ۴ســال متوالــی در یکپارچه
ســازی اراضــی و آبیــاری تحــت فشــار ،رتبــه اول کشــوری را
کسب کرد.
وی ،با اشــاره به اینکه راهکارهایش در این زمینه رهکارهای
اجرایی هســتند و نه صرفا ایده و انجام نشــدنی ،تاکید کرد:
مــا بایــد با طرحهای گســترده آبخیزداری و آبخــوان داری و
همچنین کنترل منابع آبی ،موجودی آب را که در وضعیت
تهدید است ،به نقطه قوت و فرصت تبدیل کنیم.
وزیر اســبق راه بــا بیان اینکه ســازمان جهانی هواشناســی و
اقلیم ،حقابه طبیعت را در ایران  ۴۰درصد نزوالت آسمانی
قرار داده است ،گفت :ما تمام این سهم را به مردم فروخته
ایم؛ یعنی اینکه مراتع را به زمین کشــاورزی تبدیل کردند و

چاه غیرمجاز زدند و االن فعال هستند.
بــه گفتــه مهنــدس خرم ،مــا یکهــزار و  ۵۰۰تاالب در کشــور
داریــم کــه  ۱۵۰تاالب ثبت بین المللی اســت ،این در حالی
است که اکثر این تاالبها تا حدود  ۲سال پیش خشک شده
بودنــد ،نظیر گاو خونــی ،هورالعظیم ،شــادگان و ارومیه که
بزرگترین تاالب کشور است .وی با اشاره به اینکه  ۴۰درصد
ســهم طبیعــت کــه ســهم تاالبهــا و دشتهاســت ،نابود
کردیم ،خاطرنشــان کرد :دشــتها بیالن منفی دارند و اکثر
تاالبها هم خشک هستند .البته پارسال و امسال که بارندگی
خــوب بــوده ،مقداری تاالبها احیا شــدند ،ولــی چند وقتی
بگــذارد دوباره به میانگین درازمدت که خشــک بود ،برمی
گردیم ،چون برداشت غیرمجاز از آبها میشود .مهندس
خــرم نتیجه گیری کرد  ۴۰درصد ســهم طبیعــت را باید به
طبیعــت اختصاص دهیم ،در غیر ایــن صورت با ریزگردها
و تغییــرات اقلیمــی به ســمت خشــک شــدن بیشــتر پیش
خواهیم رفت.
ارتباط بین ساخت و ساز و مسایل زیست محیطی
در ادامــه از مهنــدس خــرم ســوال شــد چــه ارتباطــی بیــن
ساخت و ساز و مسایل زیست محیطی میتوان برقرار کرد؟
که رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان پاســخ داد:
ساخت و ساز از نسل اول تا نسل ششم که اکنون دنیا در این

دولت زمینه سود توسعه
گران و سازندگان را
فراهمکند
اختصاصخطاعتباری
ویژه مسکن توسط دولت
هیچ گونه انگیزه مالی
و سیاسی در شورای
مرکزی و سازمان ندارم

نسل قرار گرفته ،تعریف میشود .یکی از فاکتورهای نوبه نو
شدن نسلها ،توجه به مسایل زیست محیطی است.
وی ،ایزوالســیون ســاختمان ،اســتفاده از انرژیهــای نــو در
طراحــی ســاختمان ،افزایــش راندمــان امکانــات حرارتی و
برودتی ،عدم اســتفاده از گازهای گلخانهای در سیستمهای
خنک کننده و بردن نســلهای ســاخت و ساز به نسل ششم
که نســل ســاختمان ســبز یا ســاختمان انــرژی صفــر نامید
میشــود ،اقداماتــی هســتند کــه بایــد در راســتای مســایل
زیســت محیطی بــه آنها توجه کرد ،ضمــن اینکه منظور از
ســاختمان انرژی صفر این اســت کــه آب مصرفی بازیافت
میشــود ،اتالف انرژی به صفر میرسد و از انرژیهای پاک
استفاده میشود.
خانه مهندس در تمام استانها ساخته می شود
مهندس خرم با اشــاره به اینکه برنامه داریم در هر اســتان
خانه مهندس با متراژ بالغ بر  ٣هکتار زمین و مجموعههاى
تفریــح ،ورزشــى و اقامتــى بســازیم ،تاکیــد کــرد که بــا بهره
بردارى این مجموعه توســط نظام مهندسى ،امکانات ویژه
به مهندســان ارائــه و از درآمد براى انجام امورات ســازمان
بهــره گیــرى شــود .وى بــا اشــاره بــه فعالیتهــاى صندوق
مشــترک ،ابــراز امیــدوارى کــرد در آینــده نزدیــک شــاهد
تحوالت مهم در سازمان نظام مهندسى خواهیم بود.

تاکید بر سالمت اداری و سازمانی
رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان ،سالمت اداری و
ســازمانی را مورد اشــاره قرار داد و تصریح کــرد :در این باره
با کســی تعارفی نخواهم داشت ،ضمن اینکه با سالمت کار
و زندگی کنیم.
وی با تاکید اینکه در گذشته آنقدر فرصت سوزی شده است
کــه دیگر حق خطا کردن نداریم ،اظهارداشــت :در گذشــته
چقــدر چــوب غیرشــفاف حرکــت کــردن را خــورده ایم؟ در
عیــن حال ،ما حق توجه کردن به امیال و مقاصد سیاســی،
شخصی و مالی را نداریم.
به گفته رییس ســازمان نظام مهندســی ساختمان ،انصاف
و عدالــت بایــد مبنــای کار قرار گیــرد ،ضمن اینکه شــخصا
میگویم هیچ گونه انگیزه مالی و سیاسی در شورای مرکزی
و سازمان ندارم.
اختصاص خط اعتباری ویژه توسط دولت
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان ،اختصاص خط
اعتبــاری ویــژه توســط دولــت را کلیــد موفقیت در نوســازی
بافــت فرســوده دانســت و گفــت :بانــک مســکن نمیتواند
ایــن مشــکل را حل کنیــد ،زیــرا این بانــک تا  ۱۰ســال آینده
پاسخگوی تعهدات فعلی خود نیست.
از مهندسی خرم سئوال شد که راهکار شما برای بازآفرینی
موفــق در بافتهای فرســوده و اســتفاده از تجــارب جهانی
چیســت؟ که وی پاسخ داد :متاســفانه تاکنون در بافتهای
فرسوده ،درجاسازی شده است نه بازآفرینی.
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور افــزود:
در حــال حاضــر محــات قدیــم و فرســوده در عشــق آبــاد
ترکمنســتان ،اســتانبول ترکیــه ،لیســبون پرتغال ،بارســلون
اسپانیا ،لیون و پاریس فرانسه همه بازآفرینی شده اند ،ولی
جاسازی نشده اند.
خرم ،درجاسازی را سم مهلک برای نوسازی بافت فرسوده
دانســت و در پاســخ بــه این پرســش کــه درجاســازی به چه
معناست؟ اظهارداشت :درجاســازی یعنی اینکه تنها چند
قطعــه را تجمیــع و ســپس آنها را بســازیم ،ایــن در حالی
اســت کــه کل محلــه بافــت فرســوده را باید براســاس طرح
تفضیلــی و جامــع ،بازآفرینــی کنیــم و تمام امکانــات الزم
همچون آب ،برق ،گاز ،مدرســه ،بیمارستان و ...را به میزان
الزم در این مناطق ببینیم.
وی تصریــح کرد :درواقع ،وقتی محلــه قدیمی را بازآفرینی
میکنیم ،قطعا جمعیت دو برابر میشــود و همه امکانات
الزم را بــرای این میزان جمعیت بایــد ببینیم؛ وگرنه مردم
برای زندگی در آینده در این مناطق دچار مشکل و گرفتاری
خواهند شــد .رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با
اعــام اینکه متاســفانه هم اکنون  ۴۵درصد بافت فرســوده
درجاســازی شــده اســت ،تاکیــد کــرد :درجاســازی قطعا در
آینده برای مردم ،دولت و شهرداری ،فاجعه آفرین خواهد
بود .در ادامه از مهندس خرم سوال شد که از راهکار اجرایی
در این باره بگویید؟ که وی پاســخ داد :دولت هم مثل سایر
کشــورها بایــد یک ردیف ویژه تســهیالتی برای حل مشــکل
مسکن در این مناطق درنظر بگیرد.
وی توضیــح داد :درواقع ،دولت به طــور مثال ،یک میلیون
دالر در ســال برای این موضوع نه هزینه بلکه سپرده گذاری
میکنــد کــه بانــک هــم میتواند تــا  ۴برابــر این رقــم ،خط
اعتباری اختصاص دهد.
خرم تاکید کرد :اگر دولت به این صورت وارد میدان نشــود،
مشــکل به صورت ریشــهای حل نخواهد شــد ،ضمن اینکه
در ســالیان گذشته دولتهای مختلف در این باره کوتاهی و
مردم را دچار مشکل کردند.
رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان ،اختصاص خط
اعتبــاری ویــژه توســط دولــت را کلیــد موفقیت در نوســازی
بافــت فرســوده دانســت و گفــت :بانــک مســکن نمیتواند
مشکل را حل کنید ،زیرا این بانک تا  ۱۰سال آینده پاسخگوی
تعهدات فعلی خود نیســت ،ضمن اینکه دولت با ســپرده
گــذاری  ۵۰۰میلیــون دالری برای این موضــوع نیز میتواند
کار را آغــاز کــرد؛ وگرنــه راهکارهــای دیگر ،تنهــا راهکارهای
موقتی و درمان تسکینی است نه درمان اساسی.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل
صندوق مشترک نظام مهندسی استانها؛

منتظر تحول در صندوق مشترک
نظاممهندسیاستانهاباشید

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به انتخاب
مهندس حسن حاجعلی فرد به عنوان مدیرعامل صندوق
مشترک نظام مهندسی استانها ،تاکید کرد منتظر تحول در
این صندوق باشید .به گزارش روابط عمومی سازمان نظام
مهندسی ساختمان ،مهندس احمد خرم در مراسم تکریم
مهنــدس مجیــد اســماعیلیان مدیرعامل ســابق و معارفه
مهندس حســن حاجعلــی فرد مدیرعامــل جدید صندوق
مشترک نظام مهندسی استانها ،گفت :توقع بنده و شورای
مرکزی تحول در این صندوق ایجاد و منابع به سازمانهای
استانها سرازیر شود تا ماموریتهایشان را انجام دهند .وی
ابــراز امیــدواری کرد تا پایان ســال منابع تحقــق برنامهها از
محل پذیره نویســی و پیش فروش برخــی پروژهها از جمله
پروژه شهرک غرب تامین شود ،ضمن اینکه در دو تا سه ماه
آینده منتظر اتفاقات جدیدی در تامین مالی باشید.
رییس سازمان نظام مهندســی ساختمان با بیان اینکه هم
اکنــون فاقــد اطالعات جامع از زمین و ســاختمان در کشــور
هســتیم ،اظهارداشت :متاســفانه قیمتها در نوسان شدید
است و پایداری در قیمتها نمیبینیم.
مهنــدس خــرم ،مدیرعامل جدید صندوق مشــترک نظام
مهندســی اســتانها را مدیــری ،کاربلــد و توانمنــد دانســت
و گفــت :مهنــدس حاجعلی فــرد جــزو  ۲۰درصــد مدیران
توانمند و موفق با قدرت تصمیم گیری باال است و ارتباطات
بیــن المللی بســیار خوبــی هــم دارد .رییس ســازمان نظام
مهندسی ساختمان از زحمات مهندس مجید اسماعیلیان

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

مدیرعامل سابق صندوق مشترک نظام مهندسی استانها
قدردانی کرد« .حسن حاجعلی فرد» در حال حاضر مشاور
عالی رئیس ســازمان و عضو شــورای مشــورتی و راهبردی و
مســئول کمیته فن آوری اطالعات ســازمان نظام مهندسی
ساختمان است.
اهم سوابق کاری و اجرایی حاجعلی فرد
مجــری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) از ســال  ۱۳۸۱تا
سال ۱۳۸۳
مدیر اجرایی طرح جامع حمل ونقل کشور از سال ۱۳۸۱
تا سال ۱۳۸۳
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از سال  ۱۳۸۲تا سال ۱۳۸۳
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت کالسیمین
از سال  ۱۳۷۶تا سال ۱۳۸۱
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شــرکت ایرالکو از
سال  ۱۳۷۵تا سال ۱۳۷۶
معاون ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور و رئیس
مرکز آمار ایران از سال  ۱۳۷۲تا سال ۱۳۷۵
مدیر دفتر اقتصاد کالن ســازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور از سال  ۱۳۶۹تا سال ۱۳۷۲
معاون حمل ونقل جادهای وزیر راه و ترابری سال ۱۳۶۹
معــاون برنامــه ریزی وزیــر راه و ترابری از ســال  ۱۳۶۶تا
سال ۱۳۶۹
بخشدار میرجاوه و فرماندار خاش از سال  ۱۳۶۱تا سال ۱۳۶۳
بخشدار جواد آباد ورامین از سال  ۱۳۵۹تا سال ۱۳۶۰
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تغییرات جامعه ایران در دوران پساکرونا
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تبدیــل تهدیدهــای کرونا بــه فرصت ،در
گــروی اصــاح ســاختارهای اقتصــادی
یادداشت اســت که بــا اســتقرار دولــت الکترونیک
و اقدامــات مهــم دیگــری چون توســعه
روســتاها ،مدیریت مهاجــرت معکوس،
تمرکززدایی و هماهنگ سازی نهادهای
مهندس بهمن حمایتی برای کمک به مشــاغل آســیب
مومنی مقدم دیده ،میتوان تجربیات این دوران را در
مدیر اجرایی پساکرونا به فرصت تبدیل کرد.
سازمان نظام
***
مهندسی ساختمان
خیلــی از اتفاقاتــی کــه در دوران شــیوع
کرونا در حال اتفاق است ،در دوران قبل
از شــیوع این بیماری ،شــاید بــه ماهها تحقیق و بررســی نیاز
داشــت تا اجرایی شــود ،اما در شــرایط حاد و بحرانی حاضر،
خیلــی به ســرعت در حــال انجــام و پذیرش توســط تمامی
شــهروندان جهان است .بســیاری از تکنولوژیهایی که برای
کنتــرل و بهبــود وضــع کنونــی در حال بــه کارگیری اســت؛ از
جملــه انــدازه گیری دما و فشــار خــون افــراد از طریق لمس
تلفن همــراه ،در کنار مفید بودن آنها میتواند فاجعهای را
در پیش روی افراد قرار دهد .فاجعه از آن جهت که سیستم
بــا اندازه گیری دما و فشــار خــون افراد در لمــس گزینههای
مختلف نمایشی که سیستم قادر به دیدن آن است؛ از جمله
متــن ،اخبــار و به طــور کلــی موضــوع انتخابی توســط کاربر،
میتوانــد روحیه فــرد و تمام جامعه را متوجه شــود و بتواند
افــراد را بــا اطالعاتی که در اختیارشــان قــرار میدهد ،کنترل
کرده و افراد جامعه و جهان را به ســمتی که خود میل دارد،
بکشــاند .برای غلبه بر هر مشــکل در جهان که مشکل کنونی
نیز از این حیث جدا نیســت ،اعتماد است .با داشتن اعتماد
اســت که میتــوان پذیرش و عــدم پذیرش هــر موضوعی را
مشــخص کرد .با اعتماد اســت که کشــوری در شرایط حاضر
میتواند به کشور ضعیفتر کمک کند و این اعتماد را داشته
باشد تا در شرایط حاد آینده ،کشورهای قدرتمندتر به کمک
خواهنــد آمــد .با اعتماد بــه آمار و اطالعات کشــورهای دیگر
اســت که کشــور دیگری به دنبال اقدامات انجام شده توسط
کشــور بــا آمار بهتــر برای مهــار و کنتــرل آن مشــکل میرود.
بــا اعتمــاد بــه دولــت و علــم اســت کــه افــراد میتواننــد به
خواســتههای دولت و کشــور در شــرایط حاد و بحرانی کنونی
عمل کرده و خیلی سریع بر هر مشکلی فائق آمد.
تغییراتجامعهایراندردورانپساکرونا
در حــال حاضــر مهمتریــن پرسشــی که مطــرح اســت ،اینکه
جامعه ایران در دوران پســاکرونا با چه تغییرات اساســی روبرو
خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش گفت ،نخست آنکه قطعا
دولــت معتدلتــر و یکی از مســائل اصلی آن خدمت رســانی
خواهد بود.
در همین حال ،روابط اجتماعی دســتخوش تغییراتی خواهد
شد ،ضمن اینکه سبک زندگی در تمامی زمینهها به خصوص
در حــوزه غذایــی تغییــر بنیــادی خواهــد کــرد .مهارتهــای
اجتماعی خانگی و خانوادگی افزایش خواهند یافت .در دوران
پســاکرونا ،قطعا روابط اجتماعی قویتر خواهد شــد ،مشاغل
بومی و رفع نیازهای محلی گسترش مییابد و مشاغل وابسته
بــه بازار جهانی کاهش خواهند یافت .در آخر آنکه به احتمال
زیاد مهاجرت از حالت انفرادی به گروهی تبدیل میشود.
حقوق و مدیریت دوران پساکرونا
دوران سخت کرونایی به هر شکل پایان خواهد یافت ،اما اتمام
ایــن دوران ،مشــکالت بســیاری بر جــای خواهد گذاشــت ،زیرا
همان طور که میدانیم ،چنین بحرانهایی با این حجم از آثار
مخرب ،مســائل و مشکالت بســیاری را به دنبال خود خواهند
گذاشت.
بخشــی از ایــن بحرانها به فشــارهای روانــی و عاطفی مربوط
میشود که تأثیرات مخربی بر شهروندان به ویژه خانوادههای
قربانیان این ویروس منحوس خواهد گذاشت.
مشکالت حقوقی ناشی از عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی
اعم از مالی و غیر مالی و احتماال برخی دعاوی خانوادگی ناشی
از فشــارروانی حاکم بر خانوادهها در این شرایط سخت خواهد
بود .مدیریت این مشکالت به اضافه حجم کارهای روی زمین

مانــده قبلی ناشــی از توقف یا کاهــش فعالیتهای چندماهه
جمع شــده ،مســتلزم برنامه ریــزی و تدبیر پیش بینی اســت.
در این راســتا ،به منظور ســامان دهی و رفع مشکالت کرونایی،
اولیــن تکلیــف متوجه دولــت و نهادهای اجرایی اســت و الزم
اســت در چارچوب اختیارات قانونی ،دولت لوایح پیشــنهادی
خــود در این بــاره را برای اخــذ مجوزهای قانونی مــورد نیاز به
مجلس شورای اسالمی تقدیم کند .در عین حال ،مجلس نیز
با تشــکیل کارگروه ویــژهای برای مدیریت دوران پســاکرونایی،
اعطــای مجوزها و حمایتهای الزم و یــا امتیازهای ضروری را
در قالب قانون بررسی و در نهایت آن را تصویب کند.
با این حال ،سایر نهادهای اجرایی و قضایی نیز ضروری است
تدابیــر و برنامــه ریزیهای مناســب را در اســرع وقت طراحی
کنند و کامالً مهیا و آماده مدیریت دوران پســاکرونایی باشــند.
ایــن نکته را هــم نباید فراموش کنیم که بــرای مدیریت دوران
پســاکرونایی باید از مشــارکت عمــوم مردم ،که یکــی از اجزای
الینفک در مدیریت بحران در جوامع بشر است ،استفاده کرد.
درسهای بزرگ کویید۱۹
حــال بــه درسهــای بزرگی کــه در زمان شــیوع بیمــاری کرونا
آموختیم ،اشاره میکنیم.
اقتصــاد جهانی میتواند تحت تاثیر یک مولفه غیر سیاســی
زیر و رو شود.
کرونا هشــدار برای انجام همکاری اســت نــه رد آن (توضیح
آنکه وقوع یک بحران بهداشــتی در اســتان یک کشور میتواند
به یک بحران جهانی تبدیل شود).
یکجانبــه گرایــی و خودرائــی و دنبــال خواســتهها و مطامــع
شخصی در حکومت داری و سیاست بین الملل جایی ندارد.
پارادایم مسلط روابط بین الملل ،پارادایم همکاری و منازعه
خواهد بود.
دنیای رقابت و همکاری با هم جریان دارند.
گفتمــان تعامل میان دولتهــا برای مبارزه بــا کرونا پررنگ
میشــود .دســت کــم دولتهــا در حــق بــر ســامت به ســوی
همگرایی گام خواهند برداشت.
نظــام بیــن الملــل نیازمنــد بازیگرانی اســت که همــکاری را
انتخاب کنند .منازعه کشورها را در مقطعی با بن بست مواجه
میکند.
شــماری از رهبــران دنیا انتخابشــان فقط منازعه بــود .اکنون
آنها بازنده این انتخاب هستند.
کرونا یادآور این جمله است کهای انسانها همه شما در روی
یک کره خاکی زندگی میکنید.
اگر کشــورها نتوانستند در امنیت نظامی ،منطقهای و جهانی
همکاری مناسبی را شــروع کنند ،میتوانند در مسائلی که درد
مشترک همگانی است ،همکاری کنند.
شیوع کووید  ۱۹بیان گر ضرورت همکاری است.
پساکروناومحیطزیست
کــره زمین مانند هر موجود زندهای ،یک ظرفیتهایی دارد که
اگــر آن ظرفیتها رعایت نشــود ،آن وقت ممکن اســت زمین
رفتارهایی از خودش نشان دهد که آن رفتارها شاید برای همه
آنهایی که بر روی آن زندگی میکنند ،خطرناک باشد.
در مورد ماجرای کروناویروس هم همین بوده ،یعنی وقتی که
ما انســانها به قلمــرو حیات وحش از جمله بــه خفاشها به
بهانه توســعه گردشــگری یا بهانه فعالیتهای معدنی تجاوز
کردهایم ،وقتی این خفاشها از محیط خودشان خارج شدند،
شــرایط همین که امروز هســت؛ میشــود .ما ماجرای سارس،
مرس ،ایدز و ابوال را جدی نگرفتیم و حاال درگیر کرونا شدیم.
هزینهکــردن بــرای محیطزیســت و طبیعــت در مقابل هزینه
برای خرید اسلحه با توجیه آوردن امنیت میتواند از پیامدهای
کرونا باشــد و نتیجــه آن چیزی خواهد بود که هــم اکنون با آن
روبرو هستیم.
سخنپایانی
تبدیــل تهدیدهــای کرونــا بــه فرصــت ،در گــروی اصــاح
ســاختارهای اقتصادی اســت که با اســتقرار دولت الکترونیک
و اقدامــات مهــم دیگری از قبیل :توســعه روســتاها ،مدیریت
مهاجرت معکوس ،تمرکززدایی و هماهنگ ســازی نهادهای
حمایتی برای کمک به مشاغل آسیب دیده ،میتوان تجربیات
این دوران را در پساکرونا به فرصت تبدیل کرد.

با توافق نظام مهندسی ،ثبت شرکتها و
دبیرخانه ماده  ۹آیین نامه پایگاه اشخاص حقوقی؛

مشکل اختصاص شناسه ملی
به نام نظام مهندسی حل شد

در نشســت رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
و اعضــای هیات رئیســه شــورای مرکــزی با مدیــر کل ثبت
شــرکتها و موسســات غیرتجاری و رئیس گروه هماهنگی
دبیرخانــه مــاده  ۹آییــن نامــه پایــگاه اشــخاص حقوقــی،
اختصــاص شناســه ملی بــه نام ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در کمتریــن زمــان و با کمترین مــدرک ممکن،
توافق شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان ،مهنــدس احمد خــرم ،رئیس ســازمان نظام
مهندسی ساختمان و اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی
در نشســتی بــا مهنــدس ادب مدیــر کل ثبت شــرکتها و
موسســات غیرتجاری و دکتر ایزدی رئیس گروه هماهنگی
دبیرخانــه مــاده  ۹آییــن نامــه پایــگاه اشــخاص حقوقــی،
راهکارهــای مختلف موضوع حل مشــکل شناســه ملی را
مــورد بحــث و بررســی قرار دادند .در این راســتا براســاس
تأکیــد رئیــس ســازمان ،اعضــای هیــات رئیســه و نظــرات
کارشناســی اعضای کمیته حقوقی مقرر شــد :ذیل مصوبه
هیات دولت در کمترین زمان و با کمترین مدرک ممکن،
شناســه ملی بــه نام ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
(بدون قید موسسه غیر تجاری) اختصاص یابد.
همچنین آن دسته از سازمان استانها که پیش از این
شناسه ملی با پیشوند موسسه غیر تجاری دریافت کرده
اند ،پس از پایان عملیات مزبور عنوان آنها به ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان برگردان میشــود .براساس
هماهنگی با مدیر کل اداره ثبت شــرکتها ،سازمان نظام
مهندســی اســتانها میتواننــد از تاریــخ  ۲۵مردادماه با
مراجعــه به ســازمان ثبت اســتان متبوع خود نســبت به
دریافــت شناســه ملــی اقــدام کننــد .در همین حــال ،در
اســرع وقت یک جلســه وبینار به اتفاق روســای سازمان
ثبت استانها و روسای سازمان نظام مهندسی استانها
با حضور رئیس ســازمان نظام مهندسی کشور ،مدیر کل
ثبت شــرکتها و موسســات غیر تجاری و کمیته حقوقی
برگــزار و ضمن آموزشهای الزم مشــکالت احتمالی در
خصــوص شناســه ملی ســازمان اســتانها حــل و فصل
میشود.
ابالغ بخشنامه توسط مهندس خرم
در ادامــه مهنــدس احمد خــرم ،رئیس ســازمان نظام
مهندسی ساختمان در بخشنامهای به روسای سازمانهای
کلیه اســتانها ،از رفع مشــکل اختصاص شناسه ملی به نام
ســازمان نظــام مهندســی خبــر داد .متن کامل بخشــنامه
مهندس احمد خرم به کلیه استانها به شرح ذیل است:
«با ســام ،احترامــاً پیرو مصوبه هیــأت محترم دولت و
تشکیل جلسات متعدد با معاونت محترم حقوقی رئیس
جمهــور ،مدیــران و معاونیــن وزارت راه و شهرســازی و در
نهایــت طــی آخریــن جلســه مــورخ  ۲۵مردادما ۸بــا دبیر
محترم هیئت ماده  ۹آیین نامه پایگاه اطالعات اشــخاص
حقوقی ،در خصوص حل مشــکل شناســه ملی مقرر شــد:
ضمــن همــکاری همــه جانبــه اداره کل ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ،شناســههای ملــی ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان نیــز مانند ســایر ســازمانهای
حرفــهای مشــابه از جمله ســازمان نظــام پزشــکی ،کانون
وکال و ...باکمتریــن تشــریفات ،در اســرع وقــت و به صورت
اختصاصــی  -به نام ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
صــادر گــردد .خواهشــمند اســت از تاریــخ  ۲۵مردادمــاه
ضمــن هماهنگی بــا مدیر کل ثبت اســتان نســبت به اخذ
شناســه ملــی اقــدام فرمایید .ضمناً آن دســته از اســتانها
کــه پیش از ایــن اقدام به اخذ شناســه ملــی و تحت عنوان
موسســه غیرتجــاری نمــوده اند ،پــس از اتمام ایــن فرایند
شناســه آنهــا به نام ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان تسویه میگردد».

گفتگوی پایگاه اطالع رسانی نظام مهندسی با مهندس سنائی دشتی ،عضو شورای مرکزی نظام مهندسی

الیحه تغییر قانون نظام مهندسی را به مجلس بفرستید
عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ،تغییــر قانــون نظام
مهندســی را یــک شمشــیر دو لبه دانســت
کــه بــا توجــه بــه عــدم آشــنائی تخصصــی
نماینــدگان مجلس ،باید بــه صورت الیحه
از طرف دولت به پارلمان ارائه شود.
مهنــدس علیرضــا ســنائی دشــتی در
گفتگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام
مهندسی ساختمان با اشاره به طرح جامع
توســعه مقــررات ملــی ســاختمان کــه در
دســتور کار ایــن ســازمان قرار گرفته اســت،
گفت :این طرح اگر توســعه همین مقررات
حاضر باشــد برای افزایش نفوذ آن به کلیه
نقاط کشــور باید هماهنگی منسجمی بین
وزارت راه و شهرســازی ،نظــام مهندســی
ســاختمان و وزارت کشــور انجام شــود تا از
ســرمایههای هزاران میلیاردی و بزرگترین
صنعت تولیدی کشور محافظت و مدیریت
کنــد .از ریاســت ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان بوشــهر ســؤال شــد کــه
قــرار اســت جهــت قیمــت گــذاری علمــی
ســاختمان براســاس درجه کیفی ساخت و
شناســنامه فنی و ملکی بسترســازی شــود،
چه پیشــنهاداتی در این بــاره دارید؟ که وی
در پاســخ گفت :موضوع مهم در این راستا
ترکیــب کیفیــت و بازار اســت ،زیــرا در حال
حاضر تعیین کننــده قیمت گذاری منطقه
و محــل ســاخت و ســاز اســت کــه بایــد بــه
نظــر بنده ،قیمت زمین و ســاخت و ســاز را
تفکیــک کرد تا مبانی قیمت گذاری اصولی
تر تعیین و تعریف شود.
عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ،تغییــر قانــون نظام
مهندســی را یــک شمشــیر دو لبه دانســت
کــه بــا توجــه بــه عــدم آشــنائی تخصصــی
نماینــدگان مجلس ،باید بــه صورت الیحه
از طرف دولت به پارلمان ارائه شود.
وی تاکیــد کــرد :رئیــس ســازمان نظــام
مهندسی ســاختمان و دارای حکم ریاست
از رئیس جمهــور می تواند به کمک وزارت
راه و شهرسازی الیحه مربوطه را که تکمیل
و رفع نواقص قانون فعلی باشد ،تهیه و به
مجلس ارائه کند .در ادامه پرســش و پاسخ
این گفتگو را بخوانید:
نحــوه اجرائــی شــدن شناســنامه فنــی
ملکــی صنعــت ســاختمان ،چگونــه بایــد
باشد؟
شناســنامه فنــی ملکــی از ســال  84در
اســتان بوشــهر عملیاتــی شــده اســت که با
توجــه به هــدف قانونگــذار کــه تأثیرگذاری
آن روی بهینــه ســازی ســاخت و ســاز از
ابعــاد مختلــف بــوده ،در مســیر فــوق قرار
گرفتــه اســت ،البته جهت تقویــت موضوع
بایســتی فضایــی بــرای آن ایجــاد کــرد کــه
در گلــوگاه معامــات قــرار گیــرد و تأثیــر
آن بــر قیمــت کارشناســی ملک بــه وضوح
مشخص باشــد .به عنوان مثال ،شناسنامه
در ســه رنگ مختلــف صادر شــود .طالئی،
نقــره ای و حتــی قرمــز کــه کیفیت ســاخت

و ســاز را از نظــر حداقلهــا و افزایــش آن
نشــان دهد .ضمناً کد رهگیری داشته باشد
کــه در معامــات دفترخانــه ثبــت شــود و
موضوعــات دیگــر کــه بایســتی بــا توجه به
اهمیــت آن بازنگریهائــی در نحوه اجرای
آن اختصاص یابد.
بــه منظــور افزایــش نفــوذ فنــاوری در
صنعت ساختمان چه باید کرد؟
معمــوالً نفــوذ در یــک صنعــت قابــل
ارائه بیشــتر با رعایت جنبههــای اقتصادی
متقاضیــان صــورت مــی گیــرد مگــر آنکــه
مســائلی چون ایمنی و ســرمایه ملی زمینه
ای را ایجــاب کند تــا حاکمیت وارد موضوع
شــده و دســتور العملهــای خاصی جهت
مدیریت موضــوع صادر نماید ،لذا اولویت
اول جهت افزایش ضریب نفوذ فناوری ،به
صرفه کردن و قابل توجیه بودن استفاده از
فناوریهــای نوین می باشــد ســپس به روز
کــردن مباحــث در این زمینــه و الزم االجرا
نمودن آن است.
بــه منظــور صرفه جوئی مصــرف انرژی
در صنعــت ســاختمان بایــد دســت به چه
اقداماتی بزنیم؟
ایــن ســؤال به دنبال ســؤال  2اســت چرا

کــه صرفــه جوئی بــه معنــای کــم مصرف
کردن نیســت بلکــه مصرف بهینه اســت و
ایــن بــر می گــردد به نوع ســاخت و ســاز از
قبیل رعایت مســائل شهرســازی و مصالح
مصرفی و نحوه اجرای آن و نهایتاً استفاده
از تجهیزاتــی کــه بــه روز بــوده و توســط
ســازندگان انــرژی مــورد نیــاز و برچســب
انــرژی آن بر مبنای مصــرف بهینه تعریف
شده باشد.
دربــاره شــتاب دهــی بــه تجاری ســازی
نوآوریهــای حــوزه ســاخت و ســاز چــه
پیشنهاداتی دارید؟
طبیعتــاً انگیــزه در پــی ســودآوری ارائــه
نــوآوری خواهــد بــود کــه آن هــم در پــی
افزایــش حضور متقاضیان ســاخت و ســاز
و اســتفاده از ایــن عرصــه مــی باشــد لــذا
افزایش متقاضی به معنای شتاب دهی در
تجاری سازی و نهایتاً ایجاد شرکتهایی که
سهامی عام بوده و ضمن حضور در بورس
یــا عدم حضــور در آن ،ســرمایههای اندک
را متمرکــز نمــوده و حضــور فعالــی در این
زمینه داشته باشند.
در راســتای طرح سامانه جامع یکپارچه
نظــام مهندســی کــه در دســتور کار اســت،

معمو ً
ال نفوذ در یک صنعت قابل ارائه بیشتر با رعایت
جنبههای اقتصادی متقاضیان صورت میگیرد مگر
آنکه مســائلی چون ایمنی و سرمایه ملی زمینه ای
را ایجــاب کند تا حاکمیت وارد موضوع شــده و
دســتورالعملهای خاصی جهت مدیریت موضوع
صادر نماید ،لذا اولویت اول جهت افزایش ضریب
نفوذ فناوری ،بــه صرفه کردن و قابل توجیه بودن
استفاده از فناوریهای نوین می باشد سپس به روز
کــردن مباحث در این زمینه و الزم االجرا نمودن
آن است

قــرار اســت جهــت قیمــت گــذاری علمی
ســاختمان بر اســاس درجه کیفی ساخت و
شناســنامه فنی و ملکی بسترسازی شود ،چه
پیشنهاداتی در این باره دارید؟
موضــوع مهــم در ایــن راســتا ترکیــب
کیفیت و بازار اســت ،چرا که در حال حاضر
تعیین کننده قیمت گذاری منطقه و محل
ســاخت و ساز است که بایستی به نظر بنده
قیمت زمین و ســاخت و ساز را تفکیک کرد
تــا مبانی قیمت گــذاری اصولی تر تعیین و
تعریف شود.
نظرتان دربــاره تایید صالحیت مجری
تأسیســات بــرق و مکانیــک ســاختمان
چیست؟
تأسیســات قلب ســاختمان است و پس
از شــروع بهــره بــرداری بــه صــورت لحظه
ای بهــره بــرداران بــه صــورت مســتمر در
ارتباط با آن هســتند و اهمیت آن اگر بیشتر
از مجریــان ســازه و معمــاری نباشــد کمتر
هــم نمــی باشــد و خوشــبختانه مقــداری
از ایــن ضعــف در اســتان مــا بــا بکارگیــری
مجریــان تجربی بــرق و آبفا برطرف شــده
کــه تنهــا اســتان دارای مجــری تجربــی
بــرق هســتیم و تأثیر بســیار خوبــی دراجرا
داشته است.
باید چه الزامــات ایمنــی در کارگاههای
ساختمانی رعایت شود؟
الزامــات ایمنی فقط با حضــور مجریان
رعایــت خواهــد شــد ،زیــرا هرچــه کــه
مهندســین ناظر هم اعالم کننــد یا گزارش
دهنــد بــا توجــه بــه عــدم آشــنائی مالکین
موضــوع رعایــت ایمنی عملیاتــی نخواهد
شــد و تــوان آن در حــد مالکیــن و ســرمایه
گــذاران نمــی باشــد و کلیه الزامــات ایمنی
الزم االجرا ولی بایســتی سازنده آشنا به آن
باشد.
با توجه به مدارک و سابقه شما در رشته
بــرق فکر می کنید در ایــن بخشها جای چه
چیزهای خالی است؟
حلقــه طراحی-نظارت و اجرا بایســتی
به همــراه مصالح مدیریت شــود که جای
خالی اجرا و مصالح استاندارد و آموزش را
بایســتی آسیب شناسی نمود و برنامههای
بــرای تکمیل حلقه ســاخت و ســاز در این
رشــته تدویــن کــرد و ضمن آنکــه اهمیت
موضــوع را بــرای مردم آشــکار کرد.شــاید
یکی از مواردی که مغفول مانده و در حال
حاضر آسیبهای اقتصادی نیز به جامعه
در اثر خاموشــیهای اجباری تابستان وارد
مــی کند این اســت کــه لــزوم هماهنگی با
وزارت نیــرو اهمیت خاصی پیدا می کند و
تعامل سهجانبه ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان ،وزارت راه و شهرســازی و
وزارت نیــرو مــی توانــد راهگشــایی جهت
موضوع باشــد .هماهنگی بین رشــتههای
دیگــر بــا بــرق و ایجــاد گلوگاهــی جهــت
اعمــال نظــر ناظریــن توســط وزارت
نیــرو عامــل بســیار تأثیرگــذاری خواهــد
بود.
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رعایت پروتکلهای بهداشتی در کارگاههای ساخت و ساز

مهندس مجتبی احمدزاده
عضو هیات رئیســه شورای
مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان از
تهیــه و تدویــن پروتکلــی
جامع مبتنی بر توصیه ها و
دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی
توســط ســازمان نظام مهندســی خبــر داد و
تاکید کرد :پیمانــکاران و متولیان کارگاههای
ساختمانی باید پروتکل بهداشتی مربوط به
کارگاههای ساخت و ساز را رعایت کنند.
وی اظهار داشــت  :ســازمان نظام مهندسی
در ایــن پروتــکل توصیه هــا و دســتورالعمل
هــای ایمنــی و بهداشــتی را بــرای کنتــرل و
پیشــگیری کرونا مــد نظر قرار داده تا دســت
انــدرکاران این بخش بــرای مقابله با بحران
در گارگاه های مرتبط با حوزه ساخت مسکن
رعایت کنند.
احمــدزاده با بیــان اینکه پیچیدگــی بیماری
کرونــا نه تنها در حوزه پزشــکی ،بلکه یکی از
مسائل چندســطحیو درهم تنیده در حوزه
علوم اقتصادی ،اجتماعی و انسانی به شمار
میآید ،تصریح کرد :انتخاب و ارائه بهترین

راهبــرد قابــل پذیــرش و اجــرا در کاهــش
هزینههــای ســامت ،اقتصــادی ،اجتماعی،
آموزشــی ،امنیتــی  ،مواجهــه از آســیب در
پاییــن تریــن حــد ممکــن ،نیازمند نگرشــی
جامــع ،سیســتماتیک و چنــد وجهــی مــی
باشــد ،به گونه ای که راه حل ها از منظرهای
مختلــف به این مســاله در تقابل بــا یکدیگر
قرار نگیرند.
وی خاطرنشــان کــرد :در همیــن راســتا ،
ســازمان نظــام مهندســی ضمــن تهیــه و
تدویــن پروتکلــی جامع برای اجــرا در کارگاه
های مرتبط با حوزه ســاخت مسکن ،تاکنون
خود را مکلف به اســتفاده از تمامی ظرفیت
هــای علمی ،فنی مادی و معنــوی در انجام
وظایــف قانونی و ذاتی خــود در عرصه های
اقتصادی و اجتماعی کرده است.
وی تــاش در یادگیــری قوانیــن ،وظایــف،
نــکات ایمنــی و الزامــات کارگاهــی و
همچنیــن مطالعــهو آگاهــی دربــاره روش
هــای صحیــح کار کــردن در محیــط هــای
مختلــف را منجر به رشــد فرهنگی جامعه
و جلوگیــری از بــروز خطــرات و حــوادث
حیــن کار عنــوان و تصریــح کــرد :ســازمان

نظام مهندســی گیالن نیــز در همین زمینه
گام هایی را برداشــته است.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان گیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه میزان
مشــارکت ،تعهــد و نقــش پذیــری افــراد در
تمــام بخش هــای جامعه از جمله مشــاغل
مرتبط با ســاختمان و کارفرمایــان در کنترل
و پیشــگیری از بحــران کرونا ،معیــار ارزیابی
در موفقیــت گــذر از ایــن بحــران اســت،
اظهارداشت :حســن انجام کار و برخورداری
از اخــاق حرفــه ای ضمانــت اجرایــی برای
رعایــت دســتورالعمل هــا و پروتــکل هــای
بهداشتی این حوزه است.
وی ،تامیــن ایمنــی ،آســایش ،بهداشــت،
بهــره دهی مناســب و صرفه اقتصــادی فرد
و جامعــه را از اصلــی ترین اهــداف مقررات
ملی ســاختمان عنوان و بیان کــرد :ایمنی و
حفاظت کار در حین اجرا مورد توجه در این
آیین نامه قرار گرفته است.
احمدزاده خاطر نشــان کرد :ســازنده و سایر
کارفرمایان کارگاههای ســاختمانی موظفند
بــرای تأمین ایمنی ،بهداشــت کار ،حفاظت
محیــط زیســت؛ وســایل و تجهیــزات الزم را

جزییات طرحی که شورای مرکزی با همکاری دولت در دستور کار قرار داد؛

تمام رستهها و مشاغل ساختمانی ساماندهی میشوند
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عضو هیأت رئیســه شــورای
مرکــزی نظــام مهندســی
ساختمان ایران از در دستور
کار قــرار گرفتن طرحی خبر
داد کــه درصــورت تصویب
در هیــات دولــت ،تمــام
رستهها و مشاغل ساختمانی در قالب واحدها
و اتحادیههای صنفی ساماندهی میشوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان ایران ،مهنــدس مجید
جــی افــرام ،آیین نامــه نظام صنفــی کارهای
ســاختمانی را ضــرورت همیشــگی صنعــت
ســاختمان عنوان کرد و گفت :براســاس ماده
 ۲۹قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان،
تدویــن این آیین نامه با مشــارکت و همکاری
شــورای مرکــزی نظام مهندســی ســاختمان،
وزارت راه و شهرســازی ،وزارت صنعــت و
معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در دستور
کار قرار گرفته است.

وی بــا بیــان اینکــه انتظــار میرود بــا تصویب
هیات دولت در آیندهای نه چندان دور شــاهد
اجرایی شــدن آیین نامه نظام صنفی کارهای
ساختمانی باشیم ،اظهارداشت :با اجرای این
برنامه ،تمام رســتهها و مشــاغل ســاختمانی
در قالــب واحدهــا و اتحادیههــای صنفــی
ساماندهی میشوند.
جی افــرام ،نظارت جدی ودقیــق بر عملکرد
اشــخاص و واحدهــای صنفــی ،احــراز هویت
و ایجــاد بانــک اطالعــات آنهــا ،تعقیــب
و برخــورد قانونــی بــا متخلفــان ،برگــزاری
دورههــا و آزمونهــا و اعطــای گواهینامههای
صالحیــت حرفــه ای ،تعییــن تعرفــه و
ایجــاد وحــدت رویــه در اعمــال نــرخ حــق
الزحمههــا را از جملــه مزایــای ایــن طــرح
برشمرد.
عضــو هیــأت رئیســه شــورای مرکــزی نظــام
مهندســی ســاختمان ایران با یــادآوری اینکه
طراحــی ،نظــارت ،اجــرا ،مصالــح و عوامــل

اجرایــی؛ ارکان مهم چرخه ســاخت هســتند،
تاکیــد کــرد :عوامــل اجرایی واجــد صالحیت
اعــم از کارگــران ماهــر ،معمــاران تجربــی،
تکنســینهاو ...بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
حلقههــای ســاخت وســاز ،تاثیــر عمیقــی در
افزایش عمر و کیفیت ساختمان ،ارتقای بهره
وری ملــی ،ســهولت بهــره برداری و آســایش
ســاکنین دارد؛ بنابراین ســاماندهی تشکیالت
و تنســیق امــور ذینفعــان این حــوزه ضرورتی
اجتناب ناپذیر بوده وهست.
به گفتــه وی ،هرچند تاکنون به اســتناد قانون
نظــام صنفــی در رابطــه با بســیاری از صنوف
ســاختمان فعالیتهــای بســیار ارزنــده ،امــا
غیر منســجمی انجام شــده ،ولــی کافی نبوده
و باالخــص بــا توجه بــه گســترش تکنولوژی و
مشاغل تخصصی در پروژههای ساختمانی و
لزوم وجود افراد حرفهای و متخصص مربوط
به این مشاغل ،تدوین سند و اجرای برنامهای
جامع و فراگیر در این زمینه ضروری است.

تهیه و در اختیار نیروهای کار قراردهند.
احمــد زاده اضافــه کــرد :همچنیــن بایــد
چگونگــی کاربــرد این وســایل را بــه کارگران
آمــوزش دهنــد و بــرای بکارگیــری وســایل و
تجهیــزات رعایــت مقــررات نظــارت کننــد؛
ضمن آنکه کارگران نیز باید خود را ملزم به
استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای
دستورالعملهای مربوط بدانند.
وی خاطر نشــان کرد :مهندس ناظر موظف
بــه نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط به
حفــظ و تأمیــن ایمنــی ،بهداشــت کار و
حفاظــت محیــط زیســت از ســوی ســازنده
در کارگاه میباشــد و هــرگاه در ارتبــاط بــا
عملیــات ســاختمانی ،مــواردی را خــاف
ایــن مبحث مشــاهده کند ،بایــد ضمن تذکر
کتبی به ســازنده ،مراتب را به مرجع رســمی
ساختمان اعالم کند.
بــه گفتــه احمــدزاده ،شــهرداری و ســایر
مراجع صــدور پروانه ســاختمان و همچنین
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان نیز باید
برعملکرد ســازنده و مهنــدس ناظر نظارت
نمایند و در صورت بــروز تخلف باید مراتب
از طریق شورای انتظامی بررسی شود.

رعایت پروتکلهای بهداشتی
در کارگاههای ساختمانی
معــاون عمرانــی وزیــر کشــور،
ابتــدای امســال در پــی شــیوع
بیمــاری کرونــا خواســتار رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی در
کارگاههــای ســاختمانی در
استانها شده است.
مهنــدس احمــد خــرم رئیــس
ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان در نامه ای خطاب به
روسای ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان در اســتانها ،با اشــاره
به نامه دکتر جمالی نژاد معاون
عمرانــی وزیــر کشــور ،خواســتار
رعایت پروتکلهای بهداشتی در
کارگاههای ســاختمانی براساس
مصوبات کارگــروه ملی مبارزه با
کرونا شد.
پیــش از ایــن ،دکتر جمالــی نژاد
معــاون وزیــر کشــور در ابالغیــه
ای به اســتانداران سراسرکشــور،
شــهرداری هــا و مراجع ذیصالح
صــدور پروانــه و ناظریــن
ســاختمان را بــه اجــرای وظایف
ابالغــی دولــت و دســتورالعمل
های ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا
و مبحث دوازدهم مقررات ملی
ساختمان درباره نظارت ویژه بر
کارگاه های عمرانی مکلف کرده
و متذکر شــده بــود ضمن کمک
بــه فعــال مانــدن ایــن بخــش
اقتصــادی در کشــور ،از فعالیــت
کارگاه هــای غیربهداشــتی
جلوگیری به عمل آید.

وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد:

برگزاری آزمون صالحیت اجرای رشتههای برق ،مکانیک و نقشهبرداری

وزیر راه و شهرسازی با درخواست رییس سازمان نظام مهندسی
ســاختمان مبنــی بــر برگــزاری آزمــون ورود بــه حرفــه اجــرای
تأسیسات برقی ،مکانیکی و نقشهبرداری و صدور پروانه اشتغال
ســه رشته مذکور و همچنین اصالح دســتورالعمل های مربوطه
بــا همــکاری شــورای مرکزی در راســتای لــزوم فعالیــت اینگونه
مجریان موافقت کرد .در نامه مصطفی طاعتی مقدم ,مدیرکل
حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی به دکتر محمودزاده ،معاون
مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است « :با سالم و احترام،
نامــه شــماره /34355س ن مورخــه  ۹۹ /۰۳/ ۱۹رئیس محترم
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در خصــوص درخواســت
برگزاری آزمون ورود به حرفه اجرای تأسیسات برقی  ،مکانیکی و
نقشهبرداری و صدور پروانه اشتغال سه رشته مذکور و همچنین
اصالح دســتورالعمل هــای مربوطه با همکاری شــورای مرکزی
در راســتای لــزوم فعالیــت اینگونــه مجریــان (تصویر پیوســت)
بــه اســتحضار جناب آقــای مهندس اســامی وزیر محتــرم راه و
شهرسازی رسید ،پی نوشت فرمودند:
جنــاب آقای دکتر محمود زاده با ســام کامالً پیشــنهاد درســتی
است .موافقم ،رسیدگی و اقدام شود».

پیــش از ایــن ،مهنــدس خــرم ،رییــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در نامه ای به مهندس اســامی ,وزیر راه و شهرسازی
نوشته بود « :سالم علیکم ،احتراماً عطف به پیوست نامه شماره
 /19020 ۴۳۰مورخه 30/02/1399که بیان فرموده اید" تأسیسات
برقــی و مکانیکــی نمایــه حقیقــی حیاط ســاختمان اســت .باید
ضوابط معیارها و صالحیت فنی اجراکنندگان بیش از پیش مورد
تاکیــد و توجه جدی قرار گیرد .رســیدگی و بهرهبرداری از ظرفیت
مرکــز و یافتــه های نویــن ضرورت جنســی جدی اســت ".ضمن
تقدیر و تشکر از دیدگاه اعتالیی و ارزشمند جنابعالی به استحضار
می رســاند ،در ماده ( )۲قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مهمترین اهداف این قانون ،رشد و اعتالی مهندسی در کشور ،باال
بردن کیفیت خدمات مهندســی ،اطمینان از ایمنی  ،بهداشــت ،
بهره دهی مناسب  ،آسایش و صرفه اقتصادی در جهت حمایت
از مــردم به عنوان بهره برداران از ســاختمانها و حفظ و افزایش
بهرهوری سرمایه های ملی بر شمرده شده است.
لــذا به اســتناد مــواد ( )4و( )۱۵قانون و مــواد( )4( ،)2و( )7آیین
نامــه اجرایی و در راســتای دســتیابی به اهداف مذکور ،اســتفاده
از اشــخاص صاحــب صالحیت حرفــه ای و همچنین جلوگیری

از فعالیــت افــراد فاقــد صالحیــت باالخــص در بخــش اجرایی
ساختمان یک ضرورت ملی و قانونی است .در بند  5-8مبحث
دوم مقــررات ملــی ســاختمان تشــکیل دفاتر مهندســی اجرای
تأسیســات ساختمان  ،نحوه اعطای صالحیت و تعیین ظرفیت
اشــتغال مهندســان در رشــته تاسیســات برقی و مکانیکی دارای
پروانه اشــتغال اجرای تأسیسات ســاختمان به صراحت تشریح
شــده و در بنــد  4-1-9همیــن مبحــث حضور مهندســان دارای
پروانه اشتغال اجرای تأسیسات و نقشه برداری به منظور تشکیل
و احراز صالحیت مجریان حقوقی قید گردیده است.
لــذا بــا عنایــت به مــوارد فــوق و تأثیر عمیــق مجریــان ذیصالح
تأسیســات و نقشــه بــرداری در ارتقــای کیفی ســاختمان و حفظ
حقوق بهره برداران و افزایش بهره وری سرمایه ملی خواهشمند
اســت دســتور فرمایید نســبت به برگزاری آزمــون ورود به حرفه
اجرای تأسیســات برقی ،مکانیکی و نقشه برداری و صدور پروانه
اشــتغال این ســه رشــته و همچنین اصــاح دســتورالعمل های
مربوطه با همکاری شــورای مرکزی در راستای لزوم فعالیت این
گونه مجریان اقدام نمایند .بذل توجه و مســاعدت از مســاعدت
حضرتعالی موجب امتنان است».

در گفتگوی نوری کوپایی با پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ارایه شد؛

راهکارهایی برای تحول در صنعت ساختمان

پایگاه اطالع رســانی ســازمان نظام مهندسی ســاختمان گفتگویی
با کاوه نوری کوپایی ،عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان داشته اســت .نوری کوپایی در رشــته مکانیک تخصص
دارد و پرســشهای فنــی و تخصصــی از وی داشــتیم کــه در ادامــه
بخوانید
نحــوه اجرایی شــدن شناســنامه فنــی ملکی صنعت ســاختمان،
چگونهبایدباشد؟
الــزام مرجع صدور پروانه جهت اخذ شناســنامه و تاثیر شناســنامه
بر ارزش گذاری ســاختمانها و تبلیغات عمومی برای تشخصیص
کیفیت ساختمان از روی شناسنامه فنی.
به منظور افزایش نفوذ فناوری در صنعت ساختمان چه باید کرد؟
انجــام پژوهشهــای کاربــردی راجع به فنــی آوریهایــی مثل نانو
در ساختمان ،شیشــههای هوشمند ،شیشــههای خودتمیز شونده،
تکنولوژیهای نوین در صنعت تاسیسات و عملیاتی کردن آنها
بــه منظور صرفه جویــی مصرف انرژی در صنعت ســاختمان باید
دست به چه اقداماتی بزنیم؟
اجــرای طرحهــای کنترل مصرف در تاسیســات جلوگیــری از اتالف
حــرارت از طریــق جدارهها و تجهیزات تاسیســاتی (عایــق حرارتی
ســاختمان) ،اجــرای الگــوی مســکن (داشــتن زیربنــای کافــی نــه
بیش از حد) که از ســوی شــورای عالی الگوی مصرف کشــور تدوین
شــده اســت و بهره گیری از طراحــی اقلیمی متــداول در معماری،
اســتفاده از سیســتم ( Basعوامــل بهینــه ســازی مصــرف انــرژی
ســاختمان ) مثل روشــن و خاموش کردن زمان بندی شــده ،کنترل
حجــم هــوای متغیر ،محــدود کــردن تقاضــا ،تنظیم دماهــای آب
سردو گرم و. ...
درباره شــتاب دهی به تجاری سازی نوآوریهای حوزه ساخت و ساز
چهپیشنهاداتیدارید؟
اخذ "ایدهها و محصوالت مرتبط با ســبک ســازی سازهها ،هوشمند
ســازی ،انــرژی در ســاختمان ،ارزان ســازی مصالــح ســاختمان،
مدیریت زمان پروژهها ،مدیریت ســاختمان ،تاسیسات نوین و "...و
اجرایی کردن آنها.
باچه مدلی میتوان به ســاختمان ایمن مطابق اســتاندارد جهانی
رسید؟
اجــرای ســاختمانهای مقــاوم بــا لحــاظ خطراتــی مثــل حریــق،
انفجار ،برق گرفتگی ،ســقوط آسانسور ،گازگرفتگی حوادث ناشی از
نگهداری ساختمان ،مصرف بهینه انرژی و کاهش آالیندهها ،حفظ
محیط زیســت و اســتفاده از انرژیهای تجدید پذیر ،الگوی اولویت
کیفیت به جای کمیت.
در راستای طرح سامانه جامع یکپارچه نظام مهندسی که در دستور
کار است ،قرار است جهت قیمت گذاری علمی ساختمان براساس

درجه کیفی ســاخت و شناســنامه فنی و ملکی بستر ســازی شود؛ چه
پیشنهاداتی در این باره دارید؟
با تقویت ســاختار نظارتی ســازمانهای نظام مهندســی بر ساخت
و ســازهای اســتانها ،صدور شناســنامه بایســتی منطبــق با کیفیت
واقعی ســاختمان صــادر گردد و با افزودن موارد کارشناســی شــده
مــورد نیاز در ارزش گذاری ســاختمانها مــازاد بر اطالعات مبحث
دوم تفاوت بین ساختمان باکیفیت و بدون کیفیت ملموس گردد.
طرح جامع توسعه مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار گرفته

مبحــث دوازدهــم مقــررات ملی
ســاختمان جزء الینکفک ایمنی در
ساختمانها اســت .ضمن اینکه نیاز
است تا گردش کار اخذ معاینه فنی بر
مبنای میانگین وضعیت همه استانها
تنظیم شود و شرایط یک استان مالک
عمل قرار نگیرد

است؛ در این باره چه پیشنهاداتی دارید؟
مقــررات ملــی ســاختمان بخشــی از نیازهــای جامعــه و صنعــت
ســاختمان را برطــرف می کند ولــی با توجه به نیاز جامعه توســعه
مقــررات بصورت کمــی و کیفــی در زمینههای موجــود و همچنین
نگهداری ســاختمانها ،انرژی و .....مورد نیاز اســت که در دو بخش
مقررات فعلی که با سیســتمهای تشــویق و تنبیه و فرهنگ ســازی
قابل توسعه بوده و مقرراتی که نیاز است تا به مقررات فعلی اضافه
گردد.
قرار اســت قانون نظام مهندسی بازنگری شود ،چه پیشنهاداتی در
این باره دارید؟
مشاوره و نظر سنجی از کسانی که با قانون فعلی فعالیت طراحیو نظارت واقعی داشته اند و استخراج عیوب و نواقص قانون فعلی
و اصــاح قوانین بشــکلی که برای کلیه اســتانها اجرایی باشــد و به
شکلی پیشبینی اعمال شرایط بومی استانها در مقررات ملی
تعیین تکلیف شرکتهای حقوقی و ظرفیت آنهاتعییــن وضعیــت ورود و خــروج اعضا بــه شــرکتهای حقوقی وکاهش ظرفیت منطبق با شرایط استانی
تعیین ظرفیت اشخاص حقیقی در رشتههای مختلف منطبق باشرایط استانی
تعییــن تکلیف حــق الزحمه  7رشــته منطبق با شــرح خدمات ومسئولیتهای هر رشته و تعرفه بین رشته ای
 تعیین تکلیف حدود مسئولیتنظرتــان دربــاره تایید صالحیت مجری تاسیســات برق و مکانیک
ساختمانچیه؟
جزء نیازهای ضروری ساختمان مجری ذیصالح و آموزش دیده در
تاسیسات برق و مکانیک می باشد و قطعاً نقیصه فعلی محسوس
می باشــد و چنانچــه مجری آموزش دیــده و ذیصالح باشــد طبعاً
کیفیت کار باالتر بوده و کنترلهای ناظرین سهل تر می گردد.
برنامــه ای در دســت تدویــن اســت کــه درصــورت تصویــب،
موتورخانههــا و مدیریت انرژی در ســاختمان ،معاینــه فنی خواهند
داشت؛ چه پیشنهاداتی در این باره دارید؟
نیاز است تا گردش کار اخذ معاینه فنی بر مبنای میانگین وضعیت
همــه اســتانها تنظیم شــود و شــرایط یک اســتان مالک عمــل قرار
نگیرد.
باید چه الزامات ایمنی در کارگاههای ساختمانی رعایت شود؟
مبحــث دوازدهــم مقــررات ملی ســاختمان جزء الینکفــک ایمنی
در ســاختمانها بــوده و بــا رعایــت مــواردی چــون اخذ اســتاندارد
جرثقیلهای ســاختمانهای در حین کار ،تهویه محیطهای بســته
کارگاهــی ،اســتفاده از باالبرهــای اســتاندارد کارگاهــی ،اســتفاده از
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دکتر نصر عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تحلیل کرد

ضعف ساختاری در شناسایی ساختمانهای ناایمن
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عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندســی ساختمان ضمن انتقاد از ضعف
ســاختاری در شناســایی ســاختمانهای
ناایمن ،پیشــنهاد طراحی سامانه شناسایی
ساختمانهای ناایمن در کالنشهرها را ارائه
کرد .دکتر طاهره نصر عضو شــورای مرکزی
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در خصــوص وضعیت
ایمنــی ســاختمانهای بااهمیــت پایتخــت همچــون مراکــز
درمانــی و تجاری و اداری با تمرکز بر آتشســوزی ســاختمان
سینامهر شمیران تهران در  ۱۰تیرماه ،نکاتی را ارایه کرد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با
اعالم اینکه کلینیک درمانی ســینامهر ،ســاختمانی با کاربری
مســکونی بوده که بنا به اظهار شــهردار منطقه یک تهران نیز
پایان کار آن مسکونی صادر شد و بعدها به اداری و ساختمان
پزشــکان تغییر کاربری داده است ،گفت :کمیسیون ماده ۱۰۰
مستقر در شهرداری برای ورود به این تخلفها ،بررسیهایی
را انجــام داده اســت و در نهایــت رای بر الزام اســتفاده مجاز
ملک ،مستند به بند  ۲۴از ماده  ۵۵قانون شهرداریها ،صادر
شده است.
نصــر یادآور شــد :بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون شــهرداریها،
مصــوب ســال  ۱۳۳۴به ســه صنــف اطبــاء ،وکال و مهندســان
اجــازه میدهد تا در محل مســکونی ،فعالیت صنفی داشــته
باشــند .بــا توجــه به  ۶۰ســال از گذشــت این قانــون و افزایش
بیش از حد جمعیت ،این مطالبه از ســوی جامعه مهندســی
وجــود دارد که نســبت به اصــاح این قانون از ســوی مجلس
شورای اسالمی ،اقدام شود.
وی توضیــح داد :تذکراتــی که شــهرداری در خصوص این
ســاختمان داده اســت ،بــه گفتــه مســئوالن شــهرداری تنهــا
تذکرهای کتبی بود .انتظار میرفت با توجه به اهمیت ایمنی
و رعایت مقررات ملی وکنترل ساختمان ،این تذکرها از قالب
کتبی خارج میشد و الزام اجرایی و قضایی مییافت تا شاهد
این وضعیت نامناسب در شهر نبودیم.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با
تاکید بر اینکه به نظر میرســد تخلفات به مالک گوشزد شده
اســت ،با طرح چند سوال خواســتار توجه بیشتر شهرداری به
رعایــت ایمنی ســاختمانهای پراهمیت شــد و افزود :ســوال
بنده اســت کــه آیا شــهرداری فقط بــا تذکر وظیفــهاش تمام
میشــود یــا خیــر؟ بــه نظــر میرســد ،تذکــر زمانــی میتواند
تاثیرگــذار باشــد کــه بتوانیــم ایمنی را بــرای اطرافیــان ایجاد
کنیــم .آیا شــهرداری نمیتوانســت تذکر خــود را در خصوص
ســاختمانهای ناایمــن شــهر به مقامــات قضایی نیــز اعالم
کنــد؟ آیا به مســأله مدیریــت در زمــان بحران نیز اندیشــیده
میشــود یــا خیر؟ کــه اگــر اندیشــیده میشــود چگونــه تغییر
کاربریها در سطح شهر تعیین میشود؟
نصــر عــدم تعامــل ارگانهــا و نهادهــای مختلــف را در
اجــرای کامــل قانــون و مقــررات ملــی ســاختمان در ایمنــی
ساختمانهای پراهمیت از چالشهای کنونی برشمرد.
وی در عین حال خواســتار توجه به این پرســشها شــد که آیا
در بازدیدهای ادواری ناظران وزارت بهداشت از ساختمانهای
درمانــی ،در خصوص عدم ایمنی ســاختمان درمانی ســینامهر
شمیران ،تذکری داده شده است؟ و اصوال چرا مباحث مقررات
ملی و کنترل ســاختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و
ابالغ میشود ،در خصوص این ساختمانها رعایت نمیشود؟ و
مشخصا ،کاربری فضاها ،طراحی فضاها ،و روابط بین فضاهای
درمانــی تا چه حد ،بر مباحث مقررات ملی و کنترل ســاختمان
منطبق است؟
عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان
بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان نهــاد
سیاســتگذار ،اصــول ،مقــررات ،و ضوابط ســاختمان را در ۲۲

مبحــث تدوین و ابالغ کرده اســت کــه ســاختمانها ملزم به
رعایــت تمامــی مباحــث و مقــررات هســتند ،گفــت :مبحث
 ۲۲مقــررات ملــی و کنترل ســاختمان (مراقبــت و نگهداری)
مختــص مراقبــت و نگهــداری از ســاختمانها و ایمنــی
آنهاســت .با توجه بــه بازنگری این مبحث ،انتظــار میرود تا
هرچــه ســریعتر مبحث ابــاع و مهندســان مبحــث جدید را
مالک عمل قرار دهند.
وی تاکیــد کــرد :ایــن مبحــث بــه مراقبــت و نگهــداری از
ســاختمانهای موجود اختصاص دارد و هدف از این مبحث
افزایش طول عمر مفید ســاختمان ذکر شــده اســت که برای
رســیدن بــه این هــدف تاکیــد شــده تــا بازدیدهــای ادواری از
تمامی بخشهای معماری ،ســازه و تاسیسات به طور منظم
انجام شود.

و بــرای ســاختمانهای کمخطــر هــر  ۱۰ســال یکبــار ،بــرای
ساختمانهای میان خطر هر سه سال یکبار باید اتفاق بیفتد.
عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان
کشــور از ضعف ساختاری در شناســایی دقیق ساختمانهای
ناایمــن در نقــاط پرخطر کشــور انتقــاد کرد و گفــت :ضرورت
دارد تا ســاختمانهای ناایمن در کالنشهرها ،شهرهای میانی
و شــهرهای کوچک شناسایی شــود .در این خصوص پیشنهاد
میشــود تا سامانه شناسایی ساختمانهای ناایمن در شهرها
طراحی شــود .این ضرورتی است که سازمان نظام مهندسی
بر ضــرورت آن تاکیــد دارد و در این خصــوص اعالم آمادگی
میکند تا با نهادهای مسئول همکاری مناسبی داشته باشد.
اجرای نظام بیمه تضمین کیفیت ساختمان نوساز
نصــر بــر رعایــت تمامی مباحــث مقــررات ملــی و کنترل

بررسی ایمنی برای ســـــاختمانهای پرخطر هرساله و برای ساختمانهای
کمخطر هر  ۱۰سال یکبار ،برای ساختمانهای میان خطر هر سه سال یکبار
باید اتفاق بیفتد
عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان
کشــور همچنیــن اعــام کــرد :اگر مبحــث  ۲۲مقــررات ملی و
کنتــرل ســاختمان الزامــی شــود و بتــوان بازدیدهــای ادواری
را انجــام داد ،شــاهد ســاخت و ســازهایی در پشــت بــام
مجموعههــای درمانــی از جملــه ســینامهر شــمیران تهــران
نخواهیم بود .هرچند نظارت شــهرداری بر ساخت و سازهای
این ساختمان قابل اغماض نیست.
همچنیــن اهمیــت مبحــث  ۲۱مقــررات ملــی ســاختمان
(پدافند غیرعامل) در زمان بحران در حال حاضر کمتر مورد
توجه اســت .پدافند غیرعامــل به معنای اصولی پیشــگیرانه
است که کاهش آسیبپذیری در هنگام بحران را با بهرهگیری
از فعالیتهــای غیرنظامی و فنــی و مدیریتی به دنبال دارد و
از وارد شدن خسارات مادی و تلفات انسانی جلوگیری کرده و
یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل میرساند .به طور
مثال انتخاب کاربری برای ســاختمانها مســأله مهمی است
که در این مبحث مورد تأکید قرار گرفته است.
انجام بررسی ایمنی ساختمانهای پرخطر در دنیا
نصر در خصوص اســتانداردهای جهانی برای بازدیدهای
ادواری از ســاختمانهای پراهمیت و ایمنسازی آنها ،گفت:
بررســی ایمنــی برای ســاختمانهای پرخطر هرســال اســت.

ســاختمان تاکیــد کــرد و افــزود :نظــام بیمه تضمیــن کیفیت
ســاختمان نوســاز میتوانــد تدویــن یــک برنامــه بــرای
استانداردســازی را در راستای توجه به کیفیسازی موردتوجه
قرار دهد که انجام اینکار در نهایت میتواند به توســعه نظام
جامــع تضمیــن کیفیــت ســاختمان بینجامــد .عضو شــورای
مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ادامــه داد :در
اصالح قانون پیشــنهاد میکنم بر بیمههای ســاخت و ســاز از
ُبعــد مســئولیت حرفــهای و هم از بعــد توجه به کیفیســازی
ســاختمان تاکید شــود و امید اســت مجلس شــورای اسالمی
ایــن موضــوع را مدنظرقــرار دهــد .این بیمــه میتوانــد برای
دســتیابی به ایمنی و توسعه ســاخت و سازهای شهری ،کامال
کارساز باشد.
نصر تصریح کرد :برای ساختمانهایی که به تازگی ساخته
میشــود ،تاکید بر افزایش تاب آوری ســاختمانها باید مورد
توجه باشــد .همچنین در بخش صدور شناســنامههای فنی و
ملکی ،کنترل طرح و کنترل کیفی ،رعایت حقوق بهرهبردار و
حفاظت از منابع ملی باید مالک عمل قرار گیرد و در اجرای
آن میتوان از توان ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان
در ارایه خدمات شایســته در حوزه فنی برای ساخت استفاده
بهینه کرد.

به منظور انتقال دانش و توسعه استانداردهای ساختمان پایدار صورت گرفت؛

توافق نظام مهندسی ایران و اتریش
برای همکاری جدید در صنعت ساختمان

تفاهمنامۀ همکاری بین ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان و شــورای ســاختمان
پایــدار اتریش در خصــوص انتقال دانش و
توسعه اســتانداردهای ســاختمان پایدار به
ایران به امضا رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان ،ایــن ســازمان
در راســتای اهــداف تدوین شــده خــود و به
منظــور نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار در
بخــش ساختوســاز ،تفاهمنامــه همکاری
با ســازمانهای بینالمللی مرتبط با فرایند
ساختوساز سبز از جمله شورای ساختمان
پایدار اتریش امضا کرده است.
ایــن تفاهمنامــه کــه در یکســال گذشــته
بــا برگــزاری جلســات آنالیــن و گفتگوهــای
دوطرفــه بیــن نماینــدگان ســازمان و
نماینــدگان شــورای ســاختمان پایــدار
اتریــش منعقــد شــده اســت ،بــه توســعه
اســتاندارد ســاختمانهای پایدار براســاس
اســتاندارد بینالمللــی  DGNBاز طریــق
تربیــت و آمــوزش متخصصیــن حرفــهای،

شبکهسازی ،ممیزی و ارزیابی ساختمانها
و نهایتاً تأیید و صدور گواهینامههای رسمی
میپردازد.
اســتاندارد  DGNBدر بیش از  ۵۰کشــور
جهان به عنوان اســتاندارد ساختمانسازی

ســبز پذیرفتــه شــده و جهــان شــمولترین
استاندارد ساختمان پایدار است.
آمــوزش و تربیــت مدرســان در
زمینههــای ســاختمانهای ســبز و پایــدار و
تأییــد صالحیــت آنهــا پــس از قبولــی در

آزمــون  DGNBتوســط شــورای ســاختمان
پایــدار اتریــش و صــدور گواهینامــه رســمی
بینالمللــی از اهــداف همــکاری ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان بــا شــورای
ســاختمان پایدار اتریش گزارش شده است
بــه گونهای کــه به آنها اجــازه تدریس داده
شود.
یکــی دیگــر از اهــداف ایــن همــکاری
مشــترک ،آمــوزش و تربیــت متخصصــان
در زمینــه ســاختمانهای ســبز و پایــدار و
برگــزاری آزمون رســمی به عنوان مشــاور و
ممیز رســمی عنوان شــده اســت به گونهای
کــه بــه آنهــا اجــازه مشــاوره و همچنین به
عنوان ممیز رسمی ،اجازه ممیزی براساس
اســتاندارد  DGNBداده میشــود .همکاری
در زمینــه ارزیابــی ،بررســی ،تأییــد و صدور
گواهینامــه ســبز محصول برای شــرکتها و
کارخانجات تولیدکننده محصوالت ()EPD
از دیگــر اهــداف همــکاری ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان با شــورای ســاختمان
پایدار اتریش اعالم شده شده است.

مهندس خرم در نامه ای به دکتر ظریف اعالم کرد؛

دکتر قناعت ،عضو شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى خبر داد:

آمادگی نظام مهندسی
برای همکاری
در بازسازی لبنان

لونقل جادهای
توافق نظام مهندسی با سازمان راهداری و حم 

رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به وزیر
امور خارجه از آمادگی نظام مهندســی برای همکاری با دولت
لبنان به منظور بازســازی مناطــق حادثه دیده اخیر بندر بیروت
خبر داد.
در نامه مهندس احمد خرم ،رئیس سازمان نظام مهندسی
ســاختمان به دکتر محمدجــواد ظریف ،وزیر امــور امور خارجه
آمده است:
«سالم علیکم؛
احتراماً ،ضمن قدردانى از تالش هاى ارزشمند حضرتعالى
و همــكاران محترمتــان در دســتگاه دیپلماســی کشــور و عرصه
سیاســت خارجــی در راســتای اعتمــاد ســازی و تعامــل بیشــتر
و ارتبــاط موثــر بــا جهــان کــه مایــه ســربلندی میهــن عزیزمان
اســت ،به استحضار میرســاند همانگونه که دولت و ملت ایران
همــواره در یاری رســاندن به آســیب دیدگان حــوادث در جهان
بــا کمک های مــادی و معنوی وظیفه انســانی و اخالقی خود را
ایفا نموده اند ،ســازمان نظام مهندســى ســاختمان در راســتای
مسئوليت هاى اجتماعى خود و عطف به قانون نظام مهندسی
در خصــوص صــدور و ارائــه خدمــات مهندســی در ســطح بين
الملــل و با عنايت بــه وجود بالغ بر  ٥٥٠هــزار عضو متخصص
در ســطح كشــور در رشــته هــاى بــرق ،ترافیــک ،شهرســازی،
عمــران ،مکانیــک ،معمــاری ،نقشــه بــرداری و همچنیــن
اهمیت اشــتغال زایی جوانان ،آمادگی دارد در زمینه بازســازی
مناطــق حادثه دیــده اخیر بندر بیروت در کشــور لبنان همکاری
داشته باشد.
ســامتی و موفقیت و سربلندی همه خدمتگزاران پرتالش و
خدوم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه خداوند
متعال مسالت دارم».

شــوراى
عضــو
مركــزى ســازمان
نظــام مهندســى
ســاختمان از توافق
ایــن ســازمان بــا
ســازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای خبر داد.
دكتــر جمــال قناعــت عضــو شــوراى
مركــزى ســازمان نظــام مهندســى
ســاختمان گفــت :در اجــرای مــواد
 ۳۲تــا  ۳۵قانــون نظــام مهندســی و
کنترل ساختمان و به منظور استفاده
حداکثــری از ظرفیــت مهندســان
ترافیــک عضــو ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتانها ،گــروه
تخصصــی ترافیــک شــورای مرکــزی
با همــکاری گروه تخصصــی ترافیک
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
اســتان تهــران ،اقــدام به تهیــه پیش
نویــس تفاهــم نامــه همــکاری بــا
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل
جــاده ای کــرد .وی افزود:براســاس
توافقــات انجام شــده ،تفاهم نامه در
چهــار مــاده و ســه تبصره بــه امضای
مهنــدس عبدالهاشــم حســن نیــا
معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای و مهنــدس احمــد خــرم رئیــس
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
رســید .عضو شــوراى مركزى سازمان
نظام مهندسى ساختمان اعالم کرد:
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براساس این تفاهم نامه ،پس از تهیه
شــیوه نامه اجرایی ،انجام مطالعات
 ،نظــارت و تهیــه گــزارش بــر راههای
دسترســی اختصاصــی (دائمــی و
موقــت) بــه راههــای بــرون شــهری
توســط مهندســان ترافیــک عضــو

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
اســتانها انجام خواهد گرفت .به گفته
وی ،شــیوه نامــه اجرایــی در کارگــروه
مربوطــه در حــال تدویــن اســت و به
نظر می رسد تا پایان مهر ماه مصوب
و سپس ابالغ شود.
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مغایــرت اجرای ســاختمان بــا پروانــه صادره
ونقشــه های قانونی یا همان "معضل دونقشه
یادداشت ای"بالی جان ســاخت وساز کشــور شده است.
بــه زبــان ســاده ،فاجعــه ای کــه از دیربــاز در
بســیاری از اســتانهای کشــور در حــال رخ دادن
اســت ،این است که شــخصی برای ملک خود
پروانه ســاختمانی ونقشه های مهندسی طبق
مهندس
مجید جی افرام ضوابــط قانونی اخذ وذتهیه می کند اما خالف
عضو هیات آنها را اجرا می کند.این فاجعه چنان ریشه دار
رییسه شورای و گســترده اســت که منافع و منابع ملی کشــور
مرکزی
را بــا بحــران جدی مواجه کرده اســت ،لذا الزم
اســت هرچــه زودتــر حداقل جلوی شــتاب آن
گرفته شــود.معضل دونقشــه ای حقوق شهروندی ،سیما و منظر
شهری،ایمنی،استحکام و بهداشت ساختمانها و ثروت ملی کشور
را همه باهم مورد آســیب قرار داده اســت.در فضای دونقشــه ای
ارزش خدمــات مهندســی اعــم از طراحی،اجرا و نظــارت عمال از

معضلی به نام «دونقشه ای ها»
بین رفته است و رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر
نهادهای ذیربط در بخشــهایی از آنهــا که وظیفه مدیریت وکنترل
حوزه ساختمان وشهرسازی را به عهده دارند ،به شدت مخدوش
شده است.معضل دونقشه ای باعث شده است انبوهی از پرونده
هــای قضایی در دیوان عدالت اداری و دادگاههای حقوقی شــکل
بگیرد و هزینــه فراوانی براین بخش تحمیل کرده اســت.معضل
دونقشــه ای یک مشــکل ملــی و یک تهدید فرا بخشــی اســت که
عواقــب ناگــوار وغیــر قابــل جبــران آن را در بالیای طبیعی کشــور
دیــده و خواهیم دید .ریشــه ها ودالیــل مهم امامتفاوتــی از قبیل
بــرآورده نشــدن نیازهــای شــهروندان از لحــاظ فرهنگ ســکونتی
وعــدم توجیــه اقتصــادی درقبــال تمکیــن از طرحهــای جامــع و
تفصیلی شــهرها ،عدم درآمد کافی و پایدار برای شــهرداریها،کم
کاری نظام مهندســی ســاختمان،عدم قاطعیت دستگاه قضایی
وانتظامی کشــور ،مصلحت اندیشی های اجتماعی و عدم آگاهی
کافــی شــهروندان از حقــوق مدنــی خود در شــکل گیــری وفراگیر
شدن این معضل برشمرده شده است .بنابراین رفع این معضل

مصیبت بــار تنها با همکاری نهادهای ذیربط اعم از قوه قضاییه،
وزارت کشــور و شــهرداری ها به طور خاص وزارت راه وشهرسازی،
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان والبته حمایت قطعی دولت
وحاکمیــت امــکان پذیر اســت .دراین راســتا الزم اســت مجمعی
از عالی ترین مســئوالن نهادهای فوق با بررســی همــه جانبه این
موضوع ملی ،یک بار برای همیشــه خدشــه این آسیب را از چهره
کشور بزدایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای عمل
بــه تکالیف و رســالت قانونی خــود و وظیفه خدمت به کشــور و به
عنوان مدافع حقوق شــهروندان و با هدف حفظ منابع و ثروتهای
ملی این آمادگی را دارد که به عنوان ستاد یا دبیرخانه این مجمع
عالی انتخاب و اقدام کند.الزم به ذکر اســت دربند" ۷سیاســتهای
کلــی نظــام در امور شهرســازی" ابالغــی مقام معظــم رهبری در
ســال ۱۳۸۹بر تقویت وکارآمد کردندن نظام مهندسی تاکید شده
است .بر همین اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان
مهمتریــن مرجع ملــی حرفه ای و تخصصی در حوزه ســاختمان
وشهرسازی در این زمینه برنامه ریزی و تالش خواهد کرد.

اقدامات 18گانه کرونایی نظام مهندسی در استانها
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در راستای مقابله با شیوع کرونا ،اقدامات  ۱۸گانهای
به شرح ذیل انجام داده اند.
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 .1تشــکیل ســتاد ویــژه کرونــای ســازمان و عملــی
نمــودن مصوبات و انعــکاس آن به مجموعههای
مرتبط استانی و کشوری
 .2لغــو برگزاری کلیه کالســها و آزمونهای مربوط
بــه دورههای تمدیــد و ارتقــا پروانه اشــتغال بکار،
مجامع عمومی و جلســات کمیتهها و کمیسیونها،
جشنها و همایشها
 .3اعــام آمادگــی به اســتانداری جهت همکاری
ویژه با ستاد مدیریت کرونای استان
 .4آمــاده ســازی زیرســاختهای الزم بــه منظــور
الکترونیکی کردن ارائه کلیه خدمات
 .5برگزاری جلســات مشــترک با دســتگاههای متولی
حوزه ســاخت و ســاز جهت تســهیل رونــد اداری و به
حداقل رساندن مراجعات اعضاء و مالکان به سازمان
 .6حمایتهــای مالی و معنوی از اعضا و پرســنل
سازمان درصورت ابتال به ویروس کرونا
 .7ارســال نامــه به شــورای شــهر و شــهرداریها و
درخواست تمدید مهلت تخفیفات عوارض صدور
پروانههای ساختمانی پایان سال برای کاهش تردد
مالکین و مهندسان به سازمان و اخذ موافقت
 .8تمدید استفاده از ظرفیت اشتغال بکار سال 98
تا پایان اردیبهشت ماه سال 99
 .9مکاتبــه رئیــس ســازمان بــا بانکهــای عامل در
خصوص اســتمهال ســر رسید اقســاط وام اعضا و
کارکنان
 .10ضدعفونــی کــردن همه روزه ســاختمان اداری
و کلیه تجهیزات ســازمان به صورت مرتب ،توزیع
ماســک ،دســتکش و مــواد ضدعفونــی کننــده،
کنتــرل و غربالگــری از طریــق تبســنجی در بیــن
مراجعین ،انجام تســتهای غربالگــری با همکاری
مجموعههای درمانی جهت اطمینان از ســامت

پرســنل ســازمان و عالمتگــذاری واحدهــا جهــت
حفظ فاصله اجتماعی
 .11اعالم پروتکل بهداشتی کارگاههای ساختمانی
و لــزوم رعایــت آن توســط مهندس ناظــر -اعالم
دســتور العمل مقابله با شیوع کرونا در کارگاههای
پــروژه عمرانــی شــماره  820معاونــت فنــی امــور
زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور
 .12نصــب بنرهای آموزشــی ،انتشــار بروشــور اطالع
رســانی ،پخش فیلمهای آموزشــی مرتبط با بیماری
کرونــا ،تهیــه موشــن گرافی آموزشــی رعایــت اصول
بهداشــتی در مقابلــه بــا ویــروس کوویــد  ،۱۹برگزاری
کالس آموزشــی پیشــگیری و مبــارزه با بیمــاری کرونا
بــرای پرســنل توســط کارشــناس مرکــز بهداشــت و
برگزاری دوره آموزشی مجازی کرونا و مدیریت بحران
 .13انتشــار فیلم ســمینارهای آموزشی سازمان به
صــورت رایگان بــرای بهره مندی اعضا در ســایت
سازمان

 .14برگزاری مسابقه کتابخوانی برای تشویق اعضا
بــه ماندن در خانه و اعــام کد تخفیف برای خرید
کتاب
 .15مکاتبه رئیس ســازمان جهت قدردانی از کادر
درمــان بیمارســتانهای عامل اســتان و تخفیف در
تعرفــه خدمــات نظــام مهندســی بــرای حافظان
سالمت
 .16اعــام فراخــوان همــکاری داوطلبانــه اعضا با
دانشگاه علوم پزشــکی استان به منظور پشتیبانی
فنی و مهندســی بیمارســتانها و نیز مشــارکت در
تکمیل و یا تجهیز بیمارستان
 .17تهیــه بســته معیشــتی از ســوی ســازمان بــا
مشارکت اعضا برای نیازمندان و آسیب دیدگان از
بیماری کرونا
 .18تهیــه لبــاس محافظتــی پرســتاری از ســوی
ســازمان با مشارکت اعضا و اهدا به دانشگاه علوم
پزشکی

مهندس مومنی مقدم ،مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی عنوان کرد:

جهش تولید با رونق ساخت و ساز اتفاق میافتد
مدیر اجرایی ســازمان نظام مهندســی ساختمان با تاکید
بــر اینکــه بایــد هماهنگی بیــن متولیــان دولتــی و خصوصی
ســاخت و ســاز تقویــت شــود ،گفــت :جهــش تولیــد بــا رونق
ساخت و ساز اتفاق میافتد.
بهمــن مومنیمقــدم عضــو شــورای مرکــزی ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان در خصــوص رونــق ســاخت و
ســاز و پیشــنهادهای ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در
ایــن بــاره بــر اســتفاده دولــت از ظرفیــت بخــش خصوصــی
تاکیــد کــرد و گفــت :دولــت در حوزه ســاخت و ســاز و فراهم
کــردن شــرایط راحت در ایــن بخش ،چــارهای جــز اطمینان
و تفویــض بخشــی از اختیــارات بــه بخــش خصوصــی
نــدارد .مدیــر اجرایــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
کشــور تصریــح کــرد :اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصی
میتوانــد بــه برونرفــت از مشــکالت ســاخت مســکن در
شــرایط فعلــی کمــک قابلتوجهــی کنــد و ایــن تجربــهای
اســت کــه در تمــام کشــورهای موفــق دنیــا از آن اســتفاده
شده است.
مومنیمقــدم توضیــح داد :بــا توجــه بــه شــعار امســال؛
جهــش تولید ،یکی از راهکارهای موفق برای بهبود وضعیت
اقتصــادی کشــور و صنایــع وابســته ،افزایــش تولیــد و رونــق
ســاخت و ســاز اســت .ایــن مهم میســر نمیشــود مگــر آنکه
هماهنگــی بین متولیان ســاخت و ســاز متشــکل از وزارت راه
و شهرســازی ،وزارت کشــور ،بنیاد مســکن ،شــهرداریها و به
نوعی نظامات مهندسی ساختمان ،تقویت شود.
نظام مهندسی یاری دهنده دولت
وی افزود :ما در نظام مهندســی ســاختمان کشور آمادگی
داریم تا در راستای انجام تکالیف قانونی و وظایف اجتماعی
در حوزه ســاخت و ســاز ،یاریدهنده دولت باشیم .در همین
خصــوص ،در موضوعات رونق ســاخت و ســاز در بافتهای
ناکارآمــد و فرســوده شــهری و همچنین اقدام ملی مســکن،
تفاهمنامههایی امضاشــده و یا در حال امضاســت .ســازمان

مهندســی ســاختمان در خصوص مــوارد همکاری ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان برای رونق دادن به ساختوساز،
گفــت :تخفیــف در ارایــه خدمــات و حقالزحمــه ،تســریع و
تســهیل در فرآیندهــای صــدور پروانه و فرآیندهــای اداری از
جمله مواردی اســت که ســازمان نظام مهندســی ساختمان
بــه آن متعهــد اســت .مومنیمقدم در خصــوص نظارت بر
ســاخت و ســازها و انتقاداتــی کــه در ایــن حوزه مطرح اســت
برنامههای ســازمان نظام مهندسی ساختمان را اعالم کرد و
گفت :سازمان نظام مهندسی ساختمان بر دو موضوع توجه
دارد .اول آنکــه معتقــد اســت بایــد حقالزحمــه مهندســان
متناســب بــا نوع خدماتــی که ارایــه میدهند باشــد .در عین
حــال ،رضایتمنــدی جامعــه هدف ،مالــک و بهره بــردار نیز
تامیــن شــود .وی یــادآور شــد :واقعیتــی کــه وجــود دارد این
اســت که هنوز حقالزحمه مهندســان متناســب بــا خدماتی
که ارایه میدهند نیست؛ بنابراین باید مبانی قیمتگذاری و
مبانی تعرفه و حقالزحمه در هفت رشــته مندرج در قانون،
واقعی شود.

با توجه به شعار امسال؛ جهش
تولید ،یکی از راهکارهای موفق
برای بهبود وضعیت اقتصادی
کشور و صنایع وابسته ،افزایش
تولید و رونق ساخت و ساز است
نظام مهندسی ســاختمان در تالش است تا با ارایه خدماتی
از جمله خدمات مهندســی با تخفیف و کیفیت به سازندگان
و بهرهبــرداران کمــک حــال مســئوالن و مــردم در تامیــن
مســکن مناسب باشــد .عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام

برنامه مدون برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز
مدیر اجرایی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ،گفت:
در شــورای هشــتم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا
برنامــه مدونی که در حال انجام اســت ،در تالش هســتیم تا
هــم حقالزحمــه ،و تعرفــه واقعی باشــد و هــم خدماتی که
مهندســان انجــام میدهنــد واقعی شــود و در نهایــت منجر
بــه ارتقــای کیفیــت ســاخت و ســاز و رضایتمنــدی مالــک و
بهرهبردار شــود .مومنیمقدم تاکید کــرد :تمام دغدغههایی
کــه حوزه ســاخت و ســاز و در شــرایط اقتصادی فعلــی با آن
مواجهیم ،به شکل زنجیر به هم متصل هستند و باید همگی
به شــکل یکپارچه و نه جدا حل و فصل شــوند .وی خواســتار
هماهنگــی تمــام و کمال وزارت راه و شهرســازی با ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان و ســایر دســت انــدرکاران حوزه
ساخت و ساز شد.

مسئول کمیته بازنگری آیین نامهها عنوان کرد:
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تغییر قانون و آیین نامهها؛ به نفع کیفیت ساخت و ساز

مهندس غالمحسین عســکری ،مسئول کمیته بازنگری آیین
نامهها و شــیوه نامههــا ،تغییر قانون و آییــن نامهها را به نفع
کیفیت ساخت و ساز عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان،
جلســه کمیته بازنگری آیین نامهها و شــیوه نامهها با بحث و
بررسی پیرامون بررسی نظام نامه صندوق مشترک استانها
بــا حضــور اعضــای کمیته بــه ریاســت مهندس غالمحســین
عســکری رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان
اصفهان ،مسئول این کمیته برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل صندوق مشترک به بیان اصالحات
در مــورد صنــدوق پرداخــت ،ولی نتیجه گیــری و جمع بندی
این نظامنامه به جلسات آتی موکول شد.
مهندس عسکری ،مسئول کمیته بازنگری آیین نامهها اظهار
داشــت ۴۳ :نظام نامه و شــیوه نامه در ســازمان موجود است
که  ۱۱مورد در اولویت و در دســتور کار کمیته بازنگری اســت تا
زمانی که کمیسیون حقوقی تشکیل شود ،چون بعضی از این
موارد فوریت داشت ،مثل نحوه اداره جلسات شورای مرکزی
به گونهای که جلسات بازده بیشتری داشته باشد.
به گفته وی ،در فاز اول با توجه به تعیین مدیرعامل صندوق
مشترک و برخی اهداف آن که با نظام نامه همخوانی ندارد،
موضوع صندوق مشترک در دستورکار قرار گرفته است.
مهنــدس عســکری ،ســاماندهی تعییــن حقــوق رؤســای
ســازمانهای اســتانها و اصــاح مســائل مالــی و اداری و

استخدامی شــورا در نظام نامه را از دیگر دستور کارهای کمیته
بازنگری آیین نامهها اعالم کرد .وی تصریح کرد :اصالح نحوه
اداره جلســات شــورای مرکزی و حقوق روســا در حال بررســی
است ،ضمن اینکه با توجه به اینکه آیین نامهها و نظام نامهها
نمیتواند خالف قانون باشد ،به طور استاندارد باید اول قانون،
بعد آیین نامه اجرایی و سپس شیوه نامهها انجام شود.
مهندس عسکری ،تغییرات فعلی در نظام نامه را در شرایط

فعلی ،یک ُمســکن دانســت و اظهارداشــت :طرح یک الیحه
در مجلــس کار آســانی نیســت .در عیــن حــال ،اگرچــه طرح
قانــون جدیــد ســخت اســت ،ولی بــه عنــوان اصــاح باید به
صحن مجلس برود.
وی ،تغییــر قانــون و آییــن نامهها را به نفع کیفیت ســاخت و
ساز عنوان کرد و گفت :قانون فعلی در زمانی تصویب شد که
تعداد اعضا به  ۱۰۰هزار نفر نمیرسید.
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تجلیل از مقام مهندس
نقشهبردار در وقتی دیگر
بهمناســبت تقــارن روز مهنــدس
نقشهبردار و گرامیداشت ابوریحان
یادداشت بیرونی بــا ماه محرم و ســوگواریها
برای شــهادت امام ســوم شــیعیان
حســین بــن علــی (ع) و یــاران و
اهلبیتــش ،فرارســیدن ایــن ایــام
مهندس بهمن را کــه موجــب افروختگــی شــمع
مومنی مقدم ظلمســتیزی در ســینه حقجویان و
مدیر اجرایی آزادگان عالــم شــده اســت ،گرامــی
سازمان نظام
مهندسی ساختمان میداریــم .از آخرین روزهای ســال
گذشــته ،بــا رخنمــود اســرارگونه
بیماری کووید ۱۹-و گســترش سریع
آن در سراســر دنیــا کــه همــراه بــا مــرگ ســریع افراد
بســیاری بود ،جهان شــاهد تجربهای سخت و ابتالیی
همهگیــر شــد که کماکان ادامه داشــته و بــر جنبههای
مختلــف زندگــی بشــری از ارتباطــات ،آمــوزش،
فعالیتهــای اجتماعــی ،صنعت و اقتصــاد تاثیرات
عمیق و گاه بیبازگشتی گذاشته است.
فعالیتهــای مرتبــط بــا مهندســی نقشــهبرداری و
دادهمکانــی نیز از این تحوالت بینصیب نبوده اســت؛
کاهش بودجه و حجم عملیات ساختمانی ،پروژههای
عمرانــی ،تحقیقاتــی و آموزشــی و لغــو رویدادهــای
برنامهریــزی شــده ســالیانه از ایــن دســت اســت .رکود
ایــن فعالیتها در کنار مشــکالت ناشــی از تــورم لجام
گســیخته در اقتصاد کشور ،عرصه را بر زندگی معمول
و متعــارف فعــاالن رشــته مهندســی نقشــهبرداری

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان

سپاس رئیس جمهور از
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
و شورای مرکزی

رئیــس جمهــور از نامــه رئیس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان مبنــی بــر اعــام آمادگــی تیــم جدید شــورای
مرکزی برای خدمت رســانی ،تعامل ،ایجاد تحول ،رشد،
پیشرفت و آبادانی کشور تشکر کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور ،در نامــه رئیس دفتر رئیــس جمهور به
مهنــدس احمــد خــرم رئیــس ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان کشور آمده است« :نامه شماره  / ۳۳۵۶۷ش.
م .مورخ نهم فروردین ماه امســال جنابعالی با موضوع
«اعــام آمادگی آن ســازمان و تیم جدید شــورای مرکزی
برای خدمت رسانی ،تعامل ،ایجاد تحول ،رشد ،پیشرفت
و آبادانی کشــور به اســتحضار ریاســت محتــرم جمهوری
رسید.
بدین وسیله مراتب تشکر ایشان از جنابعالی و همکاران
محتــرم در آن ســازمان برای اعالم آمادگــی کمک ،ابالغ
میشود».
ضمنــا رونوشــت این نامه بــرای دکتر جهانگیــری معاون
اول رئیس جمهور (برای اســتحضار) و مهندس اســامی
وزیر راه و شهرسازی (برای آگاهی) ارسال شده است.

نامه مهندس خرم به رئیس کل بانک مرکزی

مــــــهــــر مـــاه
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رئیس جمهور به نامه مهندس خرم مبنی بر اعالم آمادگی کمک پاسخ داد؛

همانند ســایر اقشــار جامعــه تنگ کرده اســت .مدتی
بود که برگزاری مراســم بزرگداشت ابوریحان بیرونی
و مقام مهندس نقشهبردار در روز  ۱۳شهریور بهعادت
مالوف جامعه صنفی مهندســان نقشــهبردار ایران و با
تدارک برنامههای متنوع و انعکاس رسانهای گسترده
تبدیل شــده بود .امسال اما بهدلیل الزام عدمبرگزاری
اجتماعــات غیرضــرور و بــا اولویــت بــر مراقبــت از
ســامت افــراد ،برپایــی مراســم حضــوری امکانپذیر
نشــد ،تا ضمن بزرگداشــت فرارســیدن  ۱۳شــهریور،
روز ابوریحــان بیرونــی و تجلیــل از مقــام مهنــدس
نقشــهبردار ،فرصــت دیدار بــا اعضا و طرح مشــکالت
بــا مســئوالن کشــور نیــز از این رهگــذر بی بهــره بماند.
امیــد فــراوان میرود کــه با تدابیــر و تــاش ارگانهای
تصمیمگیر و مسئول در حوزه سالمت کشور و همکاری
و حس مســئولیت اجتماعی مردم عزیــز ایران ،هرچه
زودتر شــاهد کاهــش چشــمگیر و حتی رختبربســتن
کوویــد ۱۹-از ایــن ســرزمین و امــکان برگــزاری پرشــور
مراسم گرامیداشت مقام مهندسان نقشهبردار کشور
در ســال آینده را شــاهد باشــیم .البته نباید از نظر دور
داشــت که بنده نیــز در جایگاه مدیر اجرایی ســازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور ،این نوید را می دهم
که بــا برنامههــای تدوین شــده در دوره جدید شــاهد
اعتالی جایگاه مهندســی در کشور و همچنین اجرایی
شــدن خدمات مهندســی نقشــه بــرداری در راســتای
ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری باشیم.

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور به
رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان ،مهندس احمد خرم رئیس این ســازمان
ابتــدای امســال در نامــهای بــه دکتــر عبدالناصــر
همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی نوشــته اســت :بــا

عنایــت بــه افــت شــدید فعالیتهــای عمرانــی و
ســاختمانی و کاهــش درآمــد مهندســان ناشــی از
بحــران کرونا ،امــکان اســتمهال اقســاط وام اعضای
ســازمان بــا توجه به مســاعدت شــورای پــول و اعتبار
در راســتای حمایــت از کســب و کار بــه مــدت  ۳مــاه
فراهم شود.

در وب سایت رسمی نظام مهندسی و در راستای شفاف سازی منتشر شد؛

انتشار کلیه قوانین ،نظامنامهها و دستورالعملهای
نظام مهندسی ساختمان برای نخستین بار

کلیــه قوانیــن ،نظــام نامههــا و
دســتورالعملهای نظــام مهندســی
ســاختمان بــه منظــور شــفاف ســازی و
برای نخســتین بار در وب ســایت رســمی
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
(شورای مرکزی) منتشر شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان ،به منظور افزایش
آگاه ســازی و ارتقــای شــناخت اعضــا
ســازمان از حقــوق خــود و در راســتای
شــفاف ســازی خدمــات ،کلیــه قوانیــن،
نظــام نامههــا ،شــیوه نامههــای نظــام
مهندسی ساختمان در وب سایت رسمی
ســازمان بــه آدرس ( )irceo.netمنتشــر
شد.
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آشنایی با سوابق
اعضای شورای مرکزی هشتم
ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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نگاهی به دستورکارهای شورای مرکزی دوره هشتم

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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دستورجلسه

تاریخ

شماره

نوبت

99/02/17

243

یک نوبت

 -1ارائه گزارش عملکرد هیأت رئیسه از ابتدای تشکیل دوره هشتم
 -2بحث و بررسی درخصوص کلیات بودجه سال 1399
 -3بحث و تصمیم گیری درخصوص تعداد و عناوین کمیسیونهای شورای مرکزی
 -4تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری جلسات آن

99/02/30

244

یک نوبت

 -1بحث و بررسی درخصوص کلیات بودجه سال 1399
 -2بحث و تصمیم گیری درخصوص تعداد و عناوین کمیسیونهای شورای مرکزی
 -3تعیین امضاهای مجاز مطابق بند «ظ» ماده  114آیین نامه اجرایی

99/03/20

245

یک نوبت

 -1ادامه بحث و بررسی درخصوص کلیات بودجه سال 99
 -2معرفی امضاهای مجاز مطابق بند «ظ» ماده  114آییننامه اجرایی

نوبت یک

بحث و بررسی و تصویب بودجه سال 99

99/04/03

246

نوبت دو

 -1معرفی مدیرعامل صندوق مشترک وفق بند «ض» ماده  114آییننامه اجرایی
 -2بحث و بررسی درخصوص بازنگری نظامنامهها و شیوهنامههای شورای مرکزی
 -3بحث و بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

99/04/24

247

نوبت یک

ادامه بررسی و تصویب بودجه سال 99

نوبت دو

 -1ادامه بحث و بررسی درخصوص بازنگری نظامنامهها و شیوهنامهها شورای مرکزی
-2بحث و بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

99/05/14

248

یک نوبت

بحث و بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

99/05/28

249

یک نوبت

بحث و بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

99/06/11

250

یک نوبت

99/06/25

251

یک نوبت

 -1بحث و بررسی و تصویب گروهها و کمیسیونهای شورای مرکزی
 -2بحث و بررسی درخصوص الحاق یک تبصره به نظامنامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان (شهرها) و شهرستانها و مناطق
 -3بحث و بررسی درخصوص نظام نامه مالی ،معامالتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 -4بحث و بررسی درخصوص فرایند انتخاب اعضای شورای همعرض
 -1بحث و بررسی و تصویب فرایند انتخاب اعضای شورای هم عرض
 -2بحث و بررسی در خصوص برگزاری اجالس هیات عمومی
 -3بحث و بررسی در خصوص موضوع تعارض منافع

احمد خرم

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران -دانشگاه تبریز ()1358
سوابق شغلی و حرفهای
عضو کمیته انقالب اسالمی از سال  1357تا .1358
عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران آذربایجان شرقی از سال  1358تا .1359
دبیر شورای ستاد انقالب فرهنگی و عضو شورای عالی نظارت بر دانشگاهها از سال  1359تا .1363
عضو شورایعالی نظارت و ارزیابی دانشگاههای کشور از سال  1359تا .1363
معاون عمرانی و معاون برنام ه ریزی اســتانداری هرمزگان و معاون سیاســی اســتانداری بوشهر
ازسال  1364تا .1365
استاندار هرمزگان از سال  1366تا .1371
استاندار همدان از سال  1371تا .1376
استاندارخوزستان از سال  1376تا .1377
معاون امور عمرانی وزارت کشور از سال  1377تا .1380
وزیر راه و ترابری از سال  1380تا .1383
مشاور رئیس جمهور از سال  1383تا ( 1384تا قبل از بازنشستگی).
فعالیت در بخش خصوصی از سال  1384تا :1399
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت پاســارگاد ســبک ســازه ،فعــال در تولیــد قطعــات بتــن ســبک
و ساختمان سازی.
مدیر عامل و رئیس هيأت مدیره شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد فعال در زمینه راه و ساختمان.
رئیس هيأت مدیره شرکت سامان گزار ،فعال در زمینه ساختمان.
عضو هيأت مدیره منطقه آزاد چابهار.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران ساختمانی.
رئيس و عضو هيأت مدیره شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان.
رئيس هيأت مدیره و رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران.
نايب رئیس هيأت اجرایی در شورای هماهنگی تشکل های مهندسی.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور ،دوره هفتم.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،دوره هفتم و هشتم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درسال .1397
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور دوره هشتم.

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مـــاه
مــــــهــــر مـــاه
مــــــهــــر
11 33 99 99
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جعفرهاشم زاده

سوابق تحصیلی
کارشناسی عمران -دانشگاه تبریز ()1364

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

24

مســئول اداره راه قدس پیرانشــهر و سردشت از ســال  ۱۳66تا
.1368
مسئول دفتر فنی شهرداری سلماس از سال  1369تا .1371
ســرناظر پروژه آبیاری و زهکشی دشــت سلماس (آب نیرو) از
سال  1372تا .1380
سرناظر سد مخزنی زوال (زیستاب) از سال  1381تا .1387
مدیرعامل شرکت راه و ساختمانی اردبیل سازه از سال 1372
تا کنون.
موســس و مســئول دفتر نمایندگی نظام مهندسی سلماس از
سال  1374تا .1379
عضو هیئت مدیره ســازمان نظام مهندسی استان آذربایجان
غربی در دوره های دوم ،چهارم ،پنجم ،هفتم و هشتم.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان آذربایجان
غربی به مدت  ۴سال در دورههای پنجم و هفتم.
عضــو گــروه تخصصــی عمــران شــورای مرکــزی در دورههای
چهارم و پنجم.
عضو کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی در دورههای
چهارم و پنجم.
نائب رئیس کمیسیون روسای ســازمانهای نظام مهندسی از
سال  1395تا .1397
رئیــس هیات عمومی اجالس بیســتم در ارومیه و نایبرئیس
اجالس بیست و یکم در تهران.
عضو هیات مدیره کانون کارشناســان رسمی دادگستری استان
(سه دوره).
رئیــس کانون کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان از ســال
 1393تا .1395
عضــو شــورای عالی کارشناســان رســمی کشــور از ســال 1396
تا کنون.
دبیــر اجرایــی شــورای مرکزی نظام مهندســی کشــور از ســال
 1398تا کنون.

بهمن مؤمنی مقدم

سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسی نقشه برداری -دانشگاه امام حسین
()1379
کارشناســی ارشــد مدیریت -دانشــگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال ()1398

سوابق شغلی و حرفهای

رئیس جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نایب رئیس شــورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران
مشاور رئیس مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور
نماینــده ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در تفاهمنامــه
ســهجانبه نظام مهندســی و شــهرداری و ســازمان ثبت اســناد و
امالک استان تهران
عضو کارگروه کشوری سازمان ثبت اسناد و امالک و شورای مرکزی
عضو کارگــروه آییننامه نظارت و کنترل فنــی بر اجرای خدمات
نقشهبرداری
عضو هیات رئیســه گروه تخصصی نقشــهبرداری ســازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران
مشاور مدیر عامل شرکت مشانیر
عضــو کارگــروه سیاســتگذاری ارتباطــات شــورای عالــی انقــاب
فرهنگی
عضو شورای سیاستگذاری روزنامه تجارت
عضو شورای عالی سیاستگذاری دبیرخانه توسعه علوم و فناوری
کشورهای اسالمی
عضو گروه تخصصي مديريت شهري دفتر يونسكو در ايران
عضو کمیته علمی هشتمين کنفرانس مدیریت استراتژيک
عضــو كميته علمي چهارمیــن همایش بین المللــی مدیریت و
علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
مدرس دانشگاه
كارشناس رسمي دادگستري
عضو مجمع ملی کاهش خطر پذیری سوانح جمهوری اسالمی
ایران

مجتبی احمدزاده ذولپیرانی

سوابق تحصیلی
كارشناسي ارشد معماری  -دانشگاه یزد (.)1386
دانشــجوی دکتــر معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی واحد
قزوین.

سوابق شغلی و حرفهای

طراحــی پــارک چمگلــک شــهر اندیمشــک و مجتمــع
مسکونی  ۲۷۰واحدی هفت تپه استان خوزستان
کارشــناس معمــاری مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی
شهرداری
پیمانــکار ســازمان نوســازی و مــدارس و دیگــر ارگانهــای
دولتی و خصوصی
عضو شــوراي مركزي ســازمان نظام مهندســي ساختمان
دوره هشتم
عضو هيات رئيسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
ساختمان دوره هشتم
مدرس دانشگاه
مدرس دوره ارتقاء پايه سازمان نظام مهندسي ساختمان
تالیف دانشگاهی مدیریت و تشکیالت کارگاهی
تالیف بسته های آموزشی و جزوات دانشگاهی
تالیف دانشگاهی عناصر و جزییات ساختمانی

مجید جی افرام

سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي برق -دانشگاه شيراز ()1380
كارشناسي ارشــد برق -مخابرات -دانشگاه شهید ستاری
تهران ()1383

سوابق شغلی و حرفهای
طراحی پروژههای رصدخانه کاسپین خرم آباد ،سرپرستی
بانک حکمت ایرانیان استان لرستان ،مجتمع گردشگری
تک درخت بروجرد ،مجتمع مســکونی 170واحدی بنیاد
مســکن بروجرد ،پروژه توانمندســازی محالت علی آباد و
گل سفید خرم آباد
پروژه شبیه سازی سیگنالهای صحبت در مخابرات سیار
( GSMپایان نامه کارشناسی ارشد)
 18ســال ســابقه تدریــس در دانشــگاه آزاد اســامی واحد
خرمآباد ،دانشــگاه فنــی و حرفه ای خرم آباد و دانشــگاه
علمی کاربردی
مــدرس دورههــای ارتقــای پایه ســازمان نظام مهندســی
ساختمان
 3ســال مســئول دفتــر فنــی پــروژه  1200واحــدی تعاونی
مسکن ارتش درخرم آباد
 18سال ســابقه همکاری با شرکتهای مشاور سطح استان
لرستان در زمینه پروژههای ساختمانی
عضــو هیــات مدیره و خزانه دار ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان اســتان لرســتان در دوره های ششــم و هفتم و
هشتم
عضو هیات رئیسه شورای مرکزی دوره هفتم
مدیر توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی
عضــو گــروه تخصصــی بــرق و کمیســیونهای انــرژی و
حقوقی شورای مرکزی از دوره ششم تا هشتم
عضو هیات رئیسه شورای مرکزی دوره هشتم
کارشــناس رسمی دادگستری در رشته برق و ماشین آالت
و کارخانجات

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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سیف اله علی نیا

سوابق تحصیلی
كارشناسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف ()1374
كارشناســي ارشــد مديريــت اجرايــي -ســازمان مديريت
صنعتي ()1392

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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عضــو هیــات مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان مازندران از سال  1388تا کنون.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
از سال  1397 -1396و از سال  1398تا .1399
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از
سال  1392تا کنون.
امیــن امــوال شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان از سال .1399
رئیس گــروه تخصصی مکانیک شــورای مرکزی ســازمان
نظام مهندسی ساختمان از سال  1394تا .1397
عضو شورای اسالمی شهر بابل از سال  1386تا .1394
رئیس شــورای اســامی شهرســتان بابــل از ســال  1392تا
.1394
مســئول برق و تاسیسات اداره کل نوسازی مدارس استان
مازندران و گلستان از سال  1377تا .1397
عضو سازمان شهرداری بابل از سال  1388تا .1392

شهاب آدم نوه سی

سوابق تحصیلی
معماری كارشناســي ارشــد پیوســته -دانشــگاه آزاد اســامی
واحد تبریز ()1378

سوابق شغلی و حرفهای
عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
آذربایجانشرقی دوره هفتم و هشتم .
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی سال96
عضــو گروه تخصصی معماری شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی
ساختمان دوره هفتم.
عضــو گروه تدوین ســرفصلهای دوره هــای ورود به حرفه و ارتقاء شــورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
عضو هئیت علمی تمام وقت قطعی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تبریز از
سال  78تا کنون
عضو شــورای تخصصی آموزش دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تبریز
رئیس گروه تخصصی معماری ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان
آذربایجانشرقی
عضو کمیته آموزش ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان
شرقی
عضو شورای فنی عمرانی منطقه  2دانشگاه آزاد از سال  1381تا 1382
مجری طرح پژوهشی فرهنگ و معماری روستای ونستان و زنوزق
 داور کنفرانس بین المللی عمران ومعماری و توسعه پایدار شهری تبریز
سال 1392
داور اولین دوره مسابقات اسکیس گروه معماری دانشگاه آزاد تبریز سال 1387
داور دومین دوره مسابقات اسکیس گروه معماری دانشگاه آزاد تبریز سال 1388
داور دومین جشنواره منطقه ای آموزشکده های غنی حرفه ای منطقه -4
اصفهان
رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل مهندسین مشاور شار بوم بنا
مطالعه و طراحی شهرک  132هکتاری طالئیه تبریز
طراحی مهمانسرای دانشگاه آزاد اهر
طراحی ساختمان اداری مجتمع و محوطه  120هکتاری مجتمع فوالد بناب
مطالعات و طراحی طرح آماده سازی اراضی مسکن مهر شهر باسمنج سال1387
مطالعات و طراحی طرح آماده ســازی اراضی مســکن مهر شــهر خمارلو
سال 1387
مطالعات و طراحی طرح آماده سازی اراضی مسکن مهر شهرکلیبر سال
1387

مطالعات و طراحی طرح آماده سازی اراضی مسکن مهر شهر ورزقان سال
1387
مطالعات و طراحی شهرک صنایع دستی تبریز -سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری
مطالعه و مکان یابی طرح خوشه سفال کوزه کنان
مطالعه و مکان یابی طرح خوشه باتیک اسکو
مطالعــه مــکان یابــی و احــراز مالکیــت و طراحــی بازارچه صنایع دســتی
تبریــز در محــدوده فرهنگــی تاریخــی تبریــز -ســازمان میــراث فرهنگــی
و گردشگری
طراحی بیش از  100واحد آپارتمان مسکونی در نقاط مختلف تبریز و سهند
طراحی مجتمع همایش صدا و سیمای تبریز
مکانیابــی اراضی مورد نیاز برنامههای مســکن کلیبر -ســازمان مســکن و
شهرسازی استان آذربایجان شرقی
مکانیابی اراضی مورد نیاز برنامههای مســکن خمارلو -ســازمان مسکن و
شهرسازی استان آذربایجان شرقی
مکانیابی اراضی مورد نیاز برنامههای مسکن آبش احمد -سازمان مسکن
و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
مطالعه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری پیام  238هکتار
مطالعه آمایش توریسم و گردشگری مرکز استان آذربایجان شرقی
مطالعات طرح هادی روســتاهای آغ زیارت -شــیرکی -برگشاد -آشناک-
اوزون قشــاق -کانــی گل -گیــوان -گــورت کندی -ترکمــه و21(....روســتا)
آذربایجانغربی
مطالعــات طرح هــادی روســتاهای کندوان -شــیرامین -قاضــی جهان –
سعید آباد -تیل– نظرلو -کاسین -نگل آباد – قرهچای -حاج آقا و37( ....
روستا) -آذربایجان شرقی
مطالعــات طرح هــادی روســتاهای ماویان – ســرکاریز – یمینــان دول (3
روستا) – کردستان
طراحی پارک روستایی روستاهای آالنق و مرکید
مطالعه و طراحی روستای هدف گردشگری سفیده خوان (تبریز) -سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری
مطالعه و طراحی روســتای هدف گردشــگری اســکانلو -اسکلو -متعلق-
آینالو (کلیبر) -سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
همکاری در آماده سازی اراضی شهرک شورابیل اردبیل
همکاری در طراحی دانشگاه تربیت معلم تبریز
طراحیمجتمعمسکونیتعاونیفرهنگیانتبریز
همکاری در طراحی طرح توریستی بندر رحمانلو
مطالعه و مکانیابی شهرک صنعتی پلدشت
مکانیابیشهرکصنعتیماکو
مکانیابیشهرکصنعتیشوط
مطالعه و طراحی شهرک صنعتی یوز بند
تهیه طرح هادی شهر خامنه
تهیه طرح هادی شهر سرعین
مطالعه و طراحی فاز  3شهرک زعفرانیه تبریز (ساری زمی)
مطالعه و طراحی فاز اول مجتمع تجاری خدماتی ایستگاه شماره  2تبریز

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

جوایز و افتخارات
رتبه اول طراحی شهرک مسکونی خدا آفرین (بنیاد مسکن انقالب اسالمی)
رتبه دوم طراحی یادمان شهدای گمنام مراغه (شهرداری مراغه)
رتبه اول طراحی یادمان شهدای گمنام بناب ( شهر داری بناب)
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زهره ترابی

سوابق تحصیلی
كارشناســي ارشد پیوسته معماری -دانشگاه بین المللی
امام خمینی قزوین (.)1383
دكتري معماری دانشــگاه آزاد اســامی واحد علــوم و تحقیقات
(.)1390

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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عضو کمیســــیون خدمــــات مهنــدسی شــــورای مــــرکزی
سازمان نظــــام مهنــــدسی ساختــــمان از ســــــال  1394تا
.1397
عضــو کمیســیون انــرژی شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان از سال  1394تا .1397
عضــو کمیســیون بانــوان شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان از سال  1394تا .1395
عضــو هیــات مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان زنجان در هفتم و هشتم.
دبیــر گروه تخصصــی معماری ســازمان نظام مهندســی
ساختمان استان زنجان از سال  1390تا .1394
اســتادیار و مدیرگروه دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان از
سال  1385تا کنون.
قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت هفته جهانی معماری و
شهرسازی در استان زنجان سال .1391
سخنران مجامع علمی و تخصصی در دانشگاه های ایران
و ژاپن در سال.1391
عضــو کمیتــه ســیما و منظــر اداره راه و شهرســازی شــهر
زنجان سال .1397
عضو کمیسیون جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
استان زنجان از سال  1391تا .1394
دبیــر علمــی همایــش ملــی فراینــد طراحــی و آمــوزش
معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان سال .1388
دبیــر و رییــس همایــش ملــی نمــا و منظــر دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد زنجان سال .1399
مدیــر واحــد طراحــی شــهرداری زنجــان از ســال  1379تا
.1387

مدیــر واحــد طراحــی و بهینــه ســازی مصــرف انرژی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان سال
.1386
مدیر دفتر بهســازی بافت های فرسوده در شهرداری
زنجان سال .1385
عضو شورای سازمان مدیریت ،سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری زنجان سال .1398
عضــو کمیتــه داوران فراخــوان المــان هــای نــوروزی
و مســابقات معمــاری در شــهرداری زنجــان از ســال
 1397تا .1398
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
زنجان سال.1398

جوایز و افتخارات

رتبه اول کنکور دکترای معماری دانشگاه آزاد اسالمی
در سال .1385
زن نمونه جامعه مهندســی ســازمان نظام مهندسی
ساختمان استان زنجان در سال.1391
مقام ســوم کشــوری طراحی دانشگاه شــعب علوم و
تحقیقات سایر استانها اقلیم گرم و خشک .1387
مقــام دوم کشــوری طراحی دانشــگاه شــعب علوم و
تحقیقات سایر استانها اقلیم سرد .1387

کامران جنتی پور

سوابق تحصیلی

کمال دویده

سوابق تحصیلی

كارشناســي ارشــد معمــاری  -دانشــگاه آزاد اســامی
مشهد .1377

كارشناســي ارشد عمران – ســازه -دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کیش ()1394

عضــو هیــت مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
خراسان رضوی دوره هشتم.
رئیــس گــروه تخصصــی معماری خراســان رضــوی دوره
هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان.
بازرس و دبیر انجمن مهندســین معمار خراســان رضوی
دوره ششم و هشتم.
عضو کمسیون حل اختالف استان خراسان رضوی از سال
 1398تا کنون.
عضــو کمیته کاردان های اســتان خراســان رضوی از ســال
 1398تا .1399
عضــو کمیتــه الزامــات و مناســب ســازی فضــای شــهری
معلولین استان خراسان رضوی.
مــدرس دوره هــای انجمــن صنفــی مهندســین معمــار
(چــک لیســت طراحــی و نظــارت -گــزارش) از ســال
 1395تا کنون.

کارشــناس ســازه در شــرکت مهندسی مشــاور دزآب سال
.۷۹ - ۷۳
مســئول پروژه های مهندسی در شــرکت مهندسی مشاور
دزاب سال . ۷۹ - ۷۷
مســئول بخش عمران در شرکت مهندســی مشاور دزآب
سال . ۸۹ - ۷۹
عضــو هيــأت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان خوزستان دوره سوم سال .۸۸ - ۸۴
عضــو و دبیــر هيــأت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان استان خوزستان دوره چهارم سال .۹۱ - ۸۸
عضــو هيــأت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان خوزستان دوره پنجم سال .۹۴ - ۹۱
مدیــر خدمــات مهندســی ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان خوزســتان دوره پنجم و ششم سازمان
نظام مهندسی ساختمان.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
خوزستان دوره ششم.
عضو کمیســیون خدمات مهندســی شــورای مرکزی دوره
ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان.
عضو کمیسیون بیمه و اشتغال شورای مرکزی دوره ششم
سازمان نظام مهندسی ساختمان.
عضــو هيــأت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان خوزستان در دوره هفتم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
در دوره هفتم سال  ۹۷تاکنون.
مدیر عامل شــرکت مهندسین مشــاور هیدرو پارس طرح
سال .۹۷ – ۸۹
کارآموز رشــته راه و ساختمان در کانون کارشناسان رسمی
دادگستری استان خوزستان.

سوابق شغلی و حرفهای

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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علی اکبر رمضانی

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران سال 1376
كارشناسي ارشد برنامه ریزی شهری
كارشناسي ارشد مدیریت پروژه
دكتري مديريت كسب و كار

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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سوابق شغلی و حرفهای
ریاست ســازمان نظام مهندسی خراســان شمالی از سال
 1388تاکنون.
عضو هیئــت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
اســتان خراســان شــمالی در دوره هــای ششــم ،هفتــم و
هشتم.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در
دوره های ششم و هفتم.
مدرس دورههای باز آموزشی ساختمانهای فلزی – بتنی.
مدرس دانشگاه و مدیر گروه دانشکده عمران دارالفنون.
رئیــس دبیرخانــه دائمــی هیات عمومــی ســازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور از سال  1392تا کنون.
دبیر اجرایی هفدهمین ،هجدهمین و بیســتمین اجالس
هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور.
دبیرگروه تخصصی عمران شــورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور در دوره پنجم.
نایــب رئیــس گــروه تخصصــی عمــران شــورای مرکــزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوردر دوره ششم.
 عضــو کمیســیون خدمــات مهندســی و اشــتغال شــورای
مرکزی به مدت  3سال.
عضو کمیسیون آموزش ،پژوهش و اشتغال به مدت  3سال.
عضــو هیــأت منصفه مــاده  36قانــون مطبوعات اســتان
خراسان شمالی به مدت  2سال.
سه دوره عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان شمالی.
رییــس دفتــر نمایندگی نظام مهندســی شهرســتان های
گرمه و جاجرم.

 عضو شورای مسکن استان خراسان شمالی.
 عضو شورای فنی استان خراسان شمالی.
 عضو شورای بافت استان خراسان شمالی.
دبیــر همایش هفته مشــاغل شهرســتان بجنورد در ســال
تحصیلی  1387تا .1388
رییــــس کارگاه ســـــاختمانهای ،اداری و مســــکونی و
شرکتهای ساختمانی در تهران از سال  1388تا .1391
مدیر هنرستانهای فنی در استان خراسان شمالی.
سرگروه مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش
استان خرسان شمالی.
 طراحی و محاســبه ســاختمان اداری و مســکونی از ســال
.1377
 عضو مدعو کمیسیون عمران شورای شهر بجنورد.
عضــو کمســیون ماده  5شــورای عالی شهرســازی اســتان
خراسان شمالی.
رئیــس هیات موســس شــرکت تعاونــی توســعه وعمران
شهرستان بجنورد.
عضو هیات مدیره بنیاد زائر خراسان شمالی.
مدیر گروه رشــته عمران آموزشکده و دانشکده دارالفنون
بجنورد.
عضو کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور.
مدرس دانشگاه تربیت معلم.
 کارشناس تکنولوژی آموزشی تربیت معلم.
 مــدرس دوره هــای آموزشــی معمــاران تجربــی اســتان
خراسان شمالی.
مــدرس دوره هــای ضمــن خدمــت فرهنگیــان اســتان
خراســان شــمالی در دروس ســاختمان هــای فلــزی و
ساختمان سازی.
تدریــس دروس فنی رشــته ســاختمان در هنرســتان های
استان خراسان شمالی.
 تهیه و تدوین جزوه معماران تجربی در اســتان خراســان
شمالی جهت تدریس دوره ها.
 تهیــه جــزوات دروس تجهیــز و راه اندازی کارگاه ماشــین
آالت ســاختمانی ،کارگاه جوشــکاری و اســکلت فلــزی،
محوطه سازی.

سیدرضا سرافرازی

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران-عمران -دانشگاه فردوسی مشهد
()1374
كارشناســي ارشــد -عمــران ســازه -دانشــگاه فردوســی
مشهد ()1376
دكتري عمران-سازه -دانشگاه فردوسی مشهد ()1389

سوابق شغلی و حرفهای
هیات علمی دانشگاه بیرجند از سال  1377تا کنون.
مدیــر گــروه مهندســی عمــران دانشــگاه بیرجنــد از ســال
 1379تا 1380و 1383تا .1384
معاون آموزشــی دانشــکده مهندسی دانشــگاه بیرجند از
سال 1390تا .1393
دبیر کمیته منتخب دانشــکده مهندســی دانشگاه بیرجند
از سال  1390تا .1393
دبیر کمیســیون تخصصی دانشــگاه بیرجند از ســال 1391
تا .1394
معاون آموزشــی دانشــکده مهندسی دانشــگاه بیرجند از
سال 1390تا .1393
عضو هیات ارزیابی آموزش عالی اســتان خراسان جنوبی
از سال  1395تا کنون.
عضــو پایــه یک محاســبه ،نظــارت و اجــرا ســازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان جنوبی از سال 1380تا کنون.
عضــو هیــات مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
خراسان جنوبی از سال  1394تا کنون.
دبیــر گــروه تخصصــی عمــران ســازمان نظام مهندســی
ساختمان خراسان جنوبی از سال  1393تا .1394
رئیــس گروه تخصصــی عمران ســازمان نظام مهندســی
ساختمان خراسان جنوبی از سال  1394تا .1398
عضــو کمیته کنترل محاســبات ســازمان نظام مهندســی
ساختمان خراسان جنوبی از سال  1382تا کنون.
رئیس کمیته کنترل محاســبات ســازمان نظام مهندســی
ساختمان خراسان جنوبی از سال  1390تا .1396

عضــو کمیســیون آمــوزش ،پژوهــش ،آزمون و انتشــارات
شورای مرکزی از سال  1396تاکنون.
عضو گــروه تدویــن دســتورالعمل طراحی دفتــر مقررات
ملی از سال  1398تا کنون.
عضو گروه منتخب گروه تخصصی عمران شورای مرکزی
بــرای بررســی علــل خرابیهــای زلزله کرمانشــاه از ســال
 1396تا .1396
عضــو گروه بررســی وضعیت بازســازی خرابیهــای زلزله
کرمانشاه سال .1397
عضو کارگروه ارزیابی و بهسازي لرزهاي ساختمان ها گروه
تخصصی عمران شورای مرکزی از سال  1397تا کنون.
مسئول بروزرسانی ســرفصلهای رشته عمران کمیسیون
آمــوزش ،پژوهــش ،آزمون و انتشــارات شــورای مرکزی از
سال  1397تا .1399
راهبــر کارگــروه آمــوزش مســتمر کمیســیون آمــوزش،
پژوهش ،آزمون و انتشــارات شورای مرکزی از سال 1397
تا کنون.
کادر فنی و طراح سازه مهندسين مشاور پردیس محاسب
از سال  1383تا .1397
مشــاور ســازه کارخانه ســامان فوالد بیرجند از سال 1395
تا کنون.
مدرس دانشگاههای فردوسی سال .1375
مدرس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند از سال 1382
تا .1383
مدرس دانشگاه صنعتی بیرجند از سال  1392تا .1392

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

تالیف و ترجمه
مولــف کتــاب "مهندســي سيســتم هــا (ســامانه هــا) و
بهينهسازي"ناشر دانشگاه فردوسی سال .1389

31

علیرضا سنائی دشتی

سوابق تحصیلی

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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سوابق تحصیلی

كارشناسي برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ()1365

كارشناســي برق الكترونيك -دانشــگاه سیســتان و بلوچستان
(.)1377

عضــو هيــأت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان بوشهر (دوره های دوم ،ســوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
و هشتم).
ریاست سازمان نظام مهندســی ساختمان استان بوشهر به
مدت  9سال.
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر به مدت ۱۱سال.
مدرس دانشکده فنی حرفهای بوشهر به مدت  16سال.
همکاری با مهندسین مشاور وزارت دفاع به مدت  2سال.
ســرگروه تخصصی برق ســازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر به مدت  ۹سال.
عضو گروه تخصصی برق شورای مرکزی به مدت  ۱۰سال.
مسئول گروه های تخصصی شورای مرکزی دوره ششم.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان دوره
ششم.

مدیرعامل شرکت مهندسی فرانیر.
مجری طرح پروژههای پل ،باالست راه آهن زاهدان ،انتقال نيرو.
بازرس کانون کارشناســان رسمی دادگستری استان سیستان
و بلوچستان.
عضــو ســابق هيــات مديــره انجمــن صنفــي پيمانــكاران و
سازندگان استان سیستان و بلوچستان.
کارشــناس رســمی دادگســتری ( رشــته برق و ماشــين آالت
كارخانجات).
عضو هيأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
سيستان و بلوچستان (چهار دوره).
عضو هيات رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان شوراي
مركزي دوره هفتم.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان دوره هفتم.
سردبیر نشریه هفت خوان.

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه

مهدی شایان

سوابق شغلی و حرفهای

حمزه شکیب

سوابق تحصیلی
كارشــناســــي عــمــــران  -دانشــــگاه Bangalore university
(.)1364
كارشناســي ارشــد عمــران– ســازه  -دانشــگاه I.I.T.Delhi
(.)1366
دكتري مهندسی سازه و زلزله دانشگاه.)1370( I.I.T.Delhi

سوابق شغلی و حرفهای
استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس از سال  1370تاکنون.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران از سال  1395تا کنون.
عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ساختمان از
سال  1398تا کنون.
معاون پژوهشــی مركزتحقيقات ساختمان و مسكن از سال
 1371تا .1374
رئيــس مركــز ســوانح طبيعــي ایــران بنیــاد مســکن انقالب
اسالمی از سال  1374تا .1380
عضو دومين و ســومین دوره شــوراي اسالمي شــهر تهران از
سال  1382تا .1392
رئیــس کمیســیون توســعه و عمران شــوراي اســامي شــهر
تهران از سال  1386تا .1392
رئیــس دانشــکده عمــران و محیط زیســت دانشــگاه تربیت
مدرس از سال  1392تا .1396
موســس و عضو کمیته تدویــن و بازنگری آیین نامه طراحی
ســاختمان در برابر زلزله (اســتاندارد  ،)2800ویرایش،2،3 ،
 4و  5از سال  1370تا کنون.
عضــو کمیته تخصصــی تدوین مبحــث  6و  8مقررات ملی
ساختمان از سال  1390تا .1394
مســئول تهیــه و تدوین شناســنامه فنــی و ملکی ســاختمان
شورای اسالمی شهر تهران از سال  1382تا .1386
مدیــر پــروژه در  5اســتان غرب کشــور از طرف دولــت ایران و
بانک جهانی پروژه بازسازی زلزله آوج ازسال  1381تا .1386
طراحی ساختمانها و زیرساختهای شهری در قالب نظام
فنی و اجرایی کشور از سال  1370تا کنون.
طراحــی بهســازی و مقاوم ســازی بیــش از  800مدرســه در
استانهای مختلف کشور از سال  1382تا .1392

تالیف و ترجمه
از مولفیــن "مبانــي و ضوابط طرح و اجراي ســاختمان هاي
بنايي" ،ناشــر كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي ،سال
.1378
از مولفین "هميشــه براي وقوع ســانحه آماده باشــيد" ،ناشر
كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي سال .1379
از مولفیــن "آمادگــی در برابر زلزله" ،شــورای اســامی شــهر
تهران ،سال .1383
از مولفین"پيشــنهاد طيــف طــرح زلزلــه هــاي نزديــك
گســل ايــران" ،مركــز تحقيقــات ســاختمان ومســكن ،ســال
.1385
از مولفین"دســتورالعمل بهســازي ســاختمان هــاي بنايــي
غيرمســلح موجود نشريه شــماره ،"376سازمان مديريت و
برنامه ريزي ،سال .1386
از مولفین "کتاب اصول مهندســی زلزله" انتشارات صانعی،
سال .1389
مولــف "بررســی رفتــار لولــه هــای مدفــون در مناطــق
زلزلــه خیــز" مركــز تحقيقــات ســاختمان و مســكن ،ســال
.1390

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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غالمحسین عسكری

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران – دانشگاه ماساچوست (.)1356

سوابق شغلی و حرفهای
مدیرعامل شرکت توسعه پیمان از سال  1390تا .1397

ویژهنامه

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اصفهان از سال  1380تا .1390

مدیرعامل شــرکت فنی و مهندســی اصفهان از سال 1398
تا کنون.
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

مدیرعامل شرکت آکوالد از سال  1357تا .1360

رئیس و عضو هيأت مدیره انجمن شــرکتهای ســاختمانی و
تاسیساتی استان اصفهان از سال  1362تا کنون.
رئیس کمیســیون حقوقــی و آیین نامهها و ماده  ۲۷شــورای
مرکزی از سال  1386تا کنون.

عضــو کمیســیون نظــام فنــی و اجرایــی شــورای مرکــزی از
سال 1390تا کنون.
عضو کمیسیون تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
شورای مرکزی از سال  1380تا .1382
عضو شــورای توسعه نظام مهندســی شورای مرکزی از سال
 1385تا .1390
عضو گروه تخصصی عمران شــورای مرکزی ســازمان نظام
مهندسی ساختمان از سال  1386تا .1390
عضو ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان از
سال  1369تاکنون.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

کوروش غفاری ایرد موسی

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران -دانشگاه شریف ()1378
كارشناسي ارشد عمران -دانشگاه شریف ()1380
دكتري عمران -ژئوتكنيك -دانشگاه خوارزمي ()1398

سوابق شغلی و حرفهای
طراح و ناظر شرکت های مشاور برنامه و بودجه از سال  1381تا .1399
عضو گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران از سال  1390تا .1391
عضو گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
البرز عضو از سال  1391تا .1392
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز عضو
از سال  1392تا .1399
مدرس دانشگاه صنعتی شریف (واحد کیش) از سال  1387تا .1391
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس از سال 1391تا .1395
مدرس دانشگاه خوارزمی از سال  1396تا .1398
دبیــر اجرایی دومین کنفرانس لرزه شناســی و مهندســی زلزله اســتان
البرز  -دانشگاه خوارزمی از سال  1394تا .1394
مدرس دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی از سال  1392تا .1399
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز از سال  1396تا .1397
عضو موســس پژوهشــکده صنعت ســاختمان نظام مهندسی از سال
 1398تا .1399
موسس دانشگاه علمی کاربردی نظام مهندسی ساختمان سال .1396

تالیف و ترجمه

عضو هیات تالیف راهنمای طراحی سازه ها و جزئیات اجرایی دیوارهای
غیر سازه ای ناشر مرکز تحقیقت وزارت راه و شهرسازی سال .1397
عضــو کمیتــه تدویــن اســتاندارد در صنعــت ســاختمان ناشــر مرکــز
تحقیقت وزارت راه و شهرسازی سال .1396
عضو هیات تالیف راهنمای ساختمان سبز ناشر خصوصی .1396

اختراع
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مخترع دال مجوف اصالح شــده مهندســی ســازه ثبت شــده در ســال
.1396

عليرضا قزويني پوراكبري

سوابق تحصیلی
كارشناسي مکانیک-دانشگاه شهید باهنر کرمان (.)1377
كارشناســي ارشــد مدیریــت بحران-دانشــگاه آزاد واحــد
کرمان (.)1397

سوابق شغلی و حرفهای

عضــو هیــأت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان کرمان از سال  1391تا کنون.
عضو هیأت رئیســه گروه تخصصی تاسیســات مکانیکی از
سال  1382تا .1394
خزانهدارســازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
از سال  1394تا کنون.
مدیر واحد بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمان از سال  1386تا .1394
معــاون واحــد بازرســی گاز ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان استان کرمان از سال  1382تا .1386
عضو کمیته فنی گاز ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان کرمان از سال  1381تا .1397
مجری انشــعاب گاز در شهرهای کرمان ،راور و رابر از سال
 1384تا .1385
نایب رئیس شــرکت خدمات آزمایشــگاهی سنگ بستر از
سال  1394تا کنون.
رئیس صندوق رفاه مهندســان ســازمان نظام مهندســی
ساختمان استان کرمان از سال  1395تا کنون.
عضــو کمیته فنی فاضالب اســتان کرمان از ســال  1390تا
.1397
مــدرس دانشــگاه فنی و حرفــه ای چمران کرمان از ســال
 1398تا کنون.

جمال قناعت

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران -دانشگاه تهران ()1370
كارشناسي ارشد راه و ترابری -دانشگاه علم و صنعت ایران
()1375
دكتري مديريت كســب و كار -دانشــگاه بیــن الملل علوم و
تحقیقات اوراسیا ()1396

سوابق شغلی و حرفهای

معاون فنی و اجرایی و رئیس گروه پیمان و رســیدگی ســازمان
مسکن و شهرسازی استان کردستان از سال  1373تا .1380
مشــاور فنــی و معــاون راهــداری اداره کل راه و ترابــری اســتان
کردستان از سال  1380تا .1381
معاونفنی سازمان مدیریتوبرنامهریزی استان کردستان از
سال  1381تا .1382
مدیرعامــل مهندســین مشــاور ســپیتا طــرح ازســال  1387تــا
.1397
 مدیرعامل مهندسین مشاور ژیوان طرح سبز ازسال  1397تا کنون.
مدرس دانشگاه کردستان از سال  1378تا کنون.
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی سنندج از سال  1373تا .1388
عضو اصلی شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
از سال  1389تا کنون.
خزانه دار شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از
سال  1392تا .1397
 عضو و رئیس گروه تخصصی ترافیک شــورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی ساختمان از سال  1387تا کنون.
 دبیــر و عضــو کمیســیون حقوقــی ،لوایــح و نظام پیشــنهادات
شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان از ســال
 1389تا کنون.
 عضو کمیسیون هم ارزی رشته ها موضوع ماده ۷قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان از سال  1396تا کنون.
 رئیس ،خزانه دار و عضو ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان کردستان از سال  1385تا کنون.
عضــو و رئیــس کمیتــ ه آمــوزش ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان استان کردستان از سال  1386تا .1392
عضــو شــورای انتظامــی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان کردستان از سال  1388تا .1391

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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سید حمید رضا کارگر

سوابق تحصیلی
كارشناســي مهندســی عمــران  -دانشــگاه رازی کرمانشــاه
(.)1379
كارشناســي ارشــد عمــران– ژئــو تكنيــك -دانشــگاه علــم و
صنعت ایران (.)1381
دكتــري عمران– ژئو تكنيك -دانشــگاه علم و صنعت ایران
(.)1393

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

36

سوابق شغلی و حرفهای

طراح دیوار حائل و ســازههای نگهبان پــروژه های متعدد از
سال  1381تا کنون.
نایب رئیس اول ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان
کرمانشاه		.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
کرمانشاه از سال  1394تا کنون.
عضــو کمیســیون آمــوزش شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان از سال .1395
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،دانشگاه رازی
کرمانشاه و دانشگاه صنعتی کرمانشاه از سال.1381
راهبر پروژه نرم افزار جامع خدمات مهندسی سال .1396
کارشــناس فنی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه از
سال  1383تا .1385
کارشــناس فنــی امــور آب اســتان شــرکت امــور آب اســتان
کرمانشاه از سال  1379تا .1380
عضــو هیــأت مدیره شــرکت مشــاور ژرف کاو آزمون از ســال
 1388تا .1393
معاونت گروه عمران دانشــگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
از سال 1390تا .1393
مدیر دفتر مهندسی آبابنا سال .1386
مدرس دوره سمینار نرم افزارهای مهندسی عمران اصالح
الگوی ساخت و ساز طی سالهای متعدد
مدرس دوره ارتقا پایه ســازمان نظام مهندسی ساختمان از
سال  1390تا کنون.
عضو گروه تخصصی عمران شــورای مرکزی ســازمان نظام
مهندسی ساختمان از سال  1391تا .1394

مهران کوهی کمالی

سوابق تحصیلی
كارشناســي عمــران -دانشــگاه آزاد اســامی واحد شــهرکرد
()1381
كارشناســي ارشــد عمــران -دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
شهرکرد ()1387
دکتری زلزله -پژوهشگاه بالی طبیعی اصفهان ()1395

سوابق شغلی و حرفهای
مدیــر عامــل تعاونــی مســکن ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان چهارمحــال و بختیــاری از ســال  1385تا
.1387
مدیر عامل مهندسین مشاور از سال  1388تا .1392
عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد از
سال  1389تا .1398
مدرس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد از سال 1385
تا کنون.
مشــاور عمرانــی دانشــگاه هــای دســتگاه های اداری اســتان
چهارمحال و بختیاری از سال  1383تا کنون.
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســامی واحد شــهرکرد از
سال  1387تا کنون.
مدرس دور ارتقا پایه ســازمان نظام مهندســی ساختمان از
سال  1392تا کنون.
نایــب رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
چهارمحال و بختیاری از سال  1394تا .1397
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال
و بختیاری از سال  1397تا .1399
عضــو کمیته آمــوزش ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان چهارمحال و بختیاری سال .1391

جوایز و افتخارات

عضو منتخب پژوهشــی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
.1399

طاهر کیافر

سوابق تحصیلی
كارشناســي ارشــد معمــاری -دانشــگاه آزاد اســامی تبریــز
()1383
دکتری معماری اسالمی -دانشگاه هنر اصفهان ()1398

سوابق شغلی و حرفهای
دبیــر و عضــو اصلــی هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان استان اردبیل از سال .1394
عضو اصلی گروه تخصصی معماری شورای مرکزی ساختمان
کشور از سال .1396
رئیس و عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان اردبیل از سال  1386تا .1395
مدرس دوره های ارتقاء پایه ســازمان نظام مهندسی ساختمان
ازسال .1394
عضــو هیــات تحریریــه مجلــه نظــام آبادگــران ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان استان اردبیل از سال 1386تاکنون.
عضو کمیته فنی کمســیون ماده  5اســتان اردبیل از ســال 1394
تاکنون.
عضو کمیته سیما و منظر شهری اردبیل از سال  1395تاکنون.
رئیس کمیته فرهنگی – رفاهی – ورزشی سازمان نظام مهندسی
ساختمان اردبیل از سال  1395تاکنون.
عضــو کمیته نظــارت عالیه و مجریــان ذیصالح ســازمان نظام
مهندسی ساختمان اردبیل از سال  1394تاکنون.
کارشناس مســئول سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل از
سال  1383تا .1386
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســامی مشــکین شهر از سال
 1386تاکنون.
عضو شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسالمی مشکین شهر از سال
 1397تاکنون.
عضو شــورای تخصصی دانشــگاه آزاد اسالمی مشــکین شهر از
سال  1392تاکنون.
عضو هیات داوران و اجرایی آموزشــکده فنی و حرفه ای ســما از
سال  1389تاکنون.
مدرس دانشگاه های استان اردبیل و گیالن از سال  1379تاکنون.
طــراح و ناظر پروژه های مختلف (ورزشــی ،درمانی ،مســکونی،
خدماتی ،گردشگری ،فرهنگی و  )....از  1379تاکنون.

کاوه نوری کوپایی

سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسی مکانیک -آزاد اسالمی واحد کرج ()1373
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – تهران ()1394

سوابق شغلی و حرفهای

صالحیــت پروانــه پایــه یــک طراحی و نظــارت در رشــته تاسیســات مکانیکی
ساختمان از سال .1387-1399
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال .1399-1394
کارشناس رسمی در رشته گاز و گازرسانی.
رئیس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از
سال .1397-1395
عضو کمیته آموزش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال
.1398-1395
عضو کمیته آموزش شورای فنی استان قم از سال .1397-1395
نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در کمیته انرژی استان از
سال .1397-1395
نایب رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال
.1394-1392
دبیر گروه تخصصی مکانیک ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از
سال .1394-1387
دبیر انجمن صنفی مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان استان قم از سال
.1397-1385
عضو گروه نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی استان قم از سال .1394-1393
بازرس تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی استان قم از سال .1393-1392
مشاور پروژه  500واحدی سازمان نظام پزشکی استان قم از سال .1396 -1390
مشاور و نظارت عالیه تاسیسات جامعه القران الکریم از سال .1392-1390
مشــاور و نظارت عالیه تاسیســات مجتمع تجاری شهر بمســاحت  13000متر
مربع از سال .1393-1390
مشاور تاسیساتی تعاونی مسکن جامعه المصطفی العالمیه از سال.1391-1388
عضو دستگاه نظارت پروژه میدان بزرگ امام خمینی(ره) قم از سال.1398-1389
تدریس تاسیسات مکانیکی دانشگاه شهاب دانش از سال .1394 -1399
تدریس تاسیسات مکانیکی موسسه اموزش عالی حکمت از سال .1395 -1399
تدریــس سیســتمهای تهویــه مطبــوع و تأسیســات مکانیکــی ،ســازمان نظام
مهندسی استان قم از سال .1393-1385
تدریس بازرســی و نظارت گاز (مبحث  )17ویژه مهندســین بیش از  30دوره و
ویژه مجریان گاز بیش از  27دوره از سال .1399 -1386
تدریس دوره های توجیهی ورود به حرفه ســازمان نظام مهندســی قم از سال
.1399 -1390

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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طاهره نصر

سوابق تحصیلی
كارشناســي ارشــد معماری -دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز
()1382
دكتــري شهرســازی -دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و
تحقیقات تهران ()1392

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

38

رئیــس گــروه تخصصی معمــاری شــورای مرکزی ســازمان
نظام مهندسی ساختمان سال .1398 -1395
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی گــروه تخصصــی معماری
شــورای مرکــزی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان ســال
.1398-1395
رئیــس کارگــروه تدویــن شــرح خدمــات مهندســی شــورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال.1396
مجــری طــرح پژوهشــی تبییــن شــیوه هــای مؤثــر پدافنــد
غیرعامل در شهرســازی و معماری با تأکید بر شــهر شــیراز،
دفتــر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی اســتان فارس
سال .1396 -1395
مجــری طرح پژوهشــی بررســی مؤلفه هــای مؤثر در شــکل
شهر؛ موردکاوی :بررسی چهره شهر جدید صدرا ،شهرداری
صدرا سال .1396 -1395
مجــری طــرح پژوهشــی ســنجش «پدافنــد غیرعامــل»در
معمــاری بناهــا و فضاهــای عمومــی شــهر جدیــد صــدرا،
شهرداری صدرا سال  1395تا .1396
 مجری طرح پژوهشــی گونه شناسی معماری مساجد معاصر
شیراز -بررسی عناصر معماری و آرایه های معاونت پژوهشی
دانشگاه آزاداسالمی شیراز سال .1388 -1387
همکار طرح پژوهشــی نقش مســجد معاصر در شهرســازي
امروز شــيراز ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
سال .1388-1387
همــکار طــرح پژوهشــی بررســی اســتانداردهای فضایــی
دانشــکده هنر و معماری پردیس دانشــگاه آزاد شــیراز سال
.1389-1388
عضو کمیته علمی نخســتین همایش بین المللی مدیریت
انــرژی در ســاختمان و فناوری هــای مرتبط ،ســازمان نظام
مهندســی ساختمان اســتان تهران و شــورای جهانی انرژی،
تهران در سال .1397

عضــو کمیتــه علمی دومیــن همایــش ملی مســکن ایرانی،
دانشگاه آزاد اسالمی شیراز در سال .1396
عضــو کمیتــه علمــی اولیــن همایش ملــی آمــوزش هنر در
ایران ،دانشگاه شیراز در سال .1395
عضــو کمیتــه علمــی همایش ملــی پژوهش هــای کاربردی
و فنــاوری هــای نویــن در مهندســی عمــران ،معمــاری و
شهرسازی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تفت در سال .1395
عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی تاریخ معماری و
شهرسازی ایران ،شیراز در سال .1395
عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی هدف معماری،
دانشــگاه علــم و صنعت تهران و مؤسســه علمی آموزشــی
خوارزمی شیراز در سال .1395
عضــو کمیته علمــی اولین کنفرانــس بین المللــی پژوهش
های نوین در عمران ،معماری ،شهرسازی و محیط زیست،
شیراز در سال .1395
عضــو کمیتــه علمــی همایــش ملــی رویکردهــای نویــن در
برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای در سال .1395
دبیــر علمی اولیــن همایش ملــی معماری ایرانی اســامی
(ســیمای دیروز ،چشم انداز فردا) ،ســازمان نظام مهندسی
ساختمان فارس و شهرداری شیراز در سال .1394
عضــو کمیتــه داوران اولین کنفرانــس بین المللــی عمران،
معماری و توسعه اقتصاد شهری ،شیراز در سال.1394
عضو کمیته علمی و داور همایش بین المللی شهر پایا در سال.1393
عضو کمیته علمی همایش ملی عناصر زیباســازی شــهری،
شهرداری شیراز در سال.1392
عضــو هیــأت داوران اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی نقــش
میراث فرهنگی در شــکل گیری هویت ملی ،ایران ،دانشگاه
آزاد اسالمی شیراز در سال.1391
عضــو کمیتــه علمــی اولیــن همایــش ملــی مســکن ایرانی،
دانشگاه آزاد اسالمی شیراز در سال.1390
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز در سال.1382

تالیف و ترجمه
مولــف کتــاب "هویــت کالبــدی شــهر،مفاهیم و نظریــات"
انتشــارات دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
تهران سال .1395
مولف کتــاب "تجلی حکمت در باغ ایرانی" انتشــارات نوید
چاپ اول -1389چاپ دوم .1394

عباس وثيق نيا
مولــف کتــاب "جســتاری در شهرســازی و معمــاری زندیــه"
انتشارات نوید چاپ اول  -1387چاپ دوم .1394
مولف کتاب "از هنر و هنراسالمی" انتشارات نوید سال.1386
مولف کتاب "معماری و شهرســازی شــیراز در دوره پهلوی"
انتشارات روزنه کار.1383

جوایز و افتخارات

چهــره مانــدگار و بانوی موفــق حوزه معماری و شهرســازی
کشــور و وزارت راه و شهرســازی و برنــده دومین دوره جایزه
کشوری دادمان در سال .1396
برنده رتبه ویژه کشوری پنجمین دوره جایزه کتاب معماری
و شهرســازی بــرای کتــاب (هویت کالبــدی شــهر ،مفاهیم و
نظریات) ،انجمن مفاخر معماری ایران در سال .۱۳۹۸
مولف کتاب برتر معماری و شهرسازی در پنجمین جشنواره
ملی فرهیختگان در سال .1396
تقدیــر ملــی بــه عنــوان فعــال و پیشــرو در زمینــه مدیریــت
مصــرف انــرژی ،اصــاح الگوی مصــرف انــرژی و همچنین
تقویــت و ترویــج فرهنگ مصــرف بهینه و بهبــود کارآمدی
انرژی در کشور ،کمیته ملی انرژی ایران و با همکاری شورای
جهانی انرژی در سال .1397
تقدیر ملی به عنوان پژوهشــگر برترسازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور در سال .1392
پژوهشــگر تقدیر شده از ســوی نیروی انتظامی استان فارس
در سال  1398و .1396
تقدیر به عنوان پژوهشــگر برتر دانشــگاه آزاد اسالمی استان
فارس در سال.1396
تقدیر به عنوان مهندس برگزیده شــیراز درشــورای اســامی
شهر شیراز در سال.1394
تقدیر به عنوان پژوهشــگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي منطقه
یک کشور در سال  1391و  1389و .1388
مهندس برگزیده استان فارس در شاخه آموزش و پژوهش،
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان فارس در ســال
.1386
تقدیر به عنوان پژوهشــگر برتر دانشــگاه آزاد اســامي شيراز
در ســال هــای ،1387 ،1388 ،1390 ،1391 ،1393 ،1394
1385 ،1386
تقدیر به عنوان رتبه اول فارغ التحصیالن دکترای شهرسازی
دانشــگاه آزاد اســامی واحدعلــوم و تحقیقــات تهــران در
سال.1392

سوابق تحصیلی
كارشناســي ارشــد طراحــی و برنامــه ریــزی شــهری -دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد تهران ()1375
دكتــري مدیریت کســب و کار -دانشــگاه ســازمان مدیریت صنعتی
کشور ()1397

سوابق شغلی و حرفهای

مشــاور تهیه کننده طرح های توســعه شــهری در اســتان هــای قزوین -قم-
زنجان از سال  1371تا کنون.
تهیه و اجرای طرح آماده سازی قزوین -آبیک -محمدیه.
مدیر مســئول فصلنامه ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان قزوین از
سال  1395تا کنون.
رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قزوین از سال  1384تا .1395
مدرس دانشــگاه هــای (دهخدا -رجا -غزالی و موسســه آمــوزش و پژوهش
سازمان برنامه) از سال  1384تا کنون.
عضو هیات رئیسه کانون سراسری کارشناسان ماده  ۲۷کشور از سال  1397تا کنون.
عضــو کمیســیون خدمات مهندســی و اشــتغال و مــاده  ۲۷شــورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال  1389تا .1399
رئیس گروه تخصصی شهرســازي شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی
ساختمان از سال  1395تا کنون.
عضو کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از سال  1395تا کنون.
عضو کمیســیون ماده  ۵و کمیته های فنی مربوطه در اســتان قزوین از ســال
 1381تا کنون.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال  1395تا .1396
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال1394
تا  1395و  1397تا کنون.
خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال  1391تا .1394
رئیس انجمن کارشناسان رسمی ماده  ۲۷استان قزوین از سال  1395تا کنون.
عضو هیات مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قزوین از سال  1394تا .1397
مشاور شهردار شهرداریهای استان از سال  1380تا .1396
کارشناس رسمی دادگستری در رشته شهرسازی سال .1392
عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان قزوین از سال
 1383تا کنون.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره هفتم.
مدرس دوره های ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال .1393

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

39

دايان ايگدري

سوابق تحصیلی
كارشناسي ارشد معماری -دانشگاه تهران (.)1375

سوابق شغلی و حرفهای

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
گلستان از سال  1394تا کنون.
عضو کارگروه تهیه نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمانها
از سال  1395تا کنون.
عضو کارگروه ســاختمان سبز و برچسب انرژی در کمیسیون
انرژی شورای مرکزی از سال  1395تا .1397
عضو کارگروه الزامات زیســت محیطی و استانداردها و آیین
نامــه هــای مربوطــه بــا تأکید بــر اجرایی شــدن مــاده  ۱۸در
کمیسیون انرژی شورای مرکزی از سال 1395تا .1397
خزانه دار هیأت مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
استان گلستان از سال  1394تا .1398
عضو هیأت رئیســه گروه تخصصی معماری ســازمان نظام
مهندسی ساختمان استان گلستان از سال  1391تا کنون.
رئیس کمیســیون انرژی ،اســتاندارد مصالح و محیط زیست
(کمیسیون ساختمان پایدار) سازمان نظام مهندسی استان
گلستان از سال  1394تا کنون.
طراحی ،نظارت و اجرا پروژه های مسکونی ،تجاری اداری از
سال  1376تا کنون.
مدرس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد آزادشــهر از سال 1380
تا .1390
مــدرس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد گنبد از ســال 1388تا
.1395
مســئول دفتر طراحی روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان از سال  1387تا کنون.
مشــاور تهیــه طــرح هــادی روســتایی بنیــاد مســکن انقالب
اسالمی استان گلستان از سال  1380تا .1385

جوایز و افتخارات
مقــام اول اســتانی مســابقه طراحــی معمــاری مجتمــع
مســکونی  64واحــدی شــهرک اندیشــه شــرکت تعاونــی
مســکن فرهنگیــان گنبد به مســاحت  6,840متــر مربع در
سال .1384
مقــام اول اســتانی مســابقه طراحــی معمــاری مجتمــع
مســکونی  612واحدی میدان بسیج شرکت تعاونی مسکن
فرهنگیــان گنبد به مســاحت بیــش از  63,000متر مربع در
سال .1385
مقــام اول اســتانی مســابقه طراحــی معمــاری مجتمــع
مســکونی  96واحــدی شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان
بهــداری گنبــد بــه مســاحت  10,472متــر مربــع در ســال
.1385

حسين اكبريان راد

سوابق تحصیلی
كارشناسي مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج1371

سوابق شغلی و حرفهای
طراحی و اجــرای تاسیســات پروژههاي بيمارســتاني (فیروز
آباد و داراب) ،ترمينال غرب
اجرای موتورخانه و تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان
سلمان فارسی بوشهر
مجری پروژههای صنعتی
همکار شركت مشاور و مجری  etpmانگليستان
همکار شركت مشاور و مجری فردريك اند هريس هلند
طراحی و اجرای تاسیســات ســاختمانهای ورزشــی اســتان
بوشهر

مجيد ثاقبي

سوابق تحصیلی
كارشناسي برق -دانشگاه شریف ()1369

سوابق شغلی و حرفهای
خزانه دار ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
از سال  1391تا .1394
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مرکزی از سال  1391تا کنون.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان مرکزی از
سال  1397تا .1399
رئیــس گــروه تخصصــی تأسیســات برقــی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان استان مرکزی از سال  1391تا .1397
مدیر عامل شركت کیان نیرو از سال 1375تا .1397
عضو هیات مدیره شركت کیان نیرو از سال  1375تا .1399
عضــو هیات مدیره شــركت داروســازی آریا از ســال  1389تا
.1391
عضو هیات مدیره شــركت داروســازی روز دارو ازسال 1393
تا .1395
کارشناس و سرپرست شرکت نفت از سال  1372تا .1377
نائب رئیس انجمن پیمانکاران اســتان مرکزی از سال 1390
تا .1394
رئیــس انجمــن پیمانکاران اســتان مرکــزی ازســال  1394تا
.1397
عضو هیات مدیره انجمن پیمانکاران اســتان مرکزی از سال
 1390تا .1399

ویژهنامه

خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9
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فرشيد رضا حقيقي

سوابق تحصیلی

ویژهنامه
خبــــــــــرنامه
ســـــازمـــــان
نظام مهندسی
ساختــــــــمان
مــــــهــــر مـــاه
1 3 9 9

كارشناسي عمران -دانشگاه مازندران ()1380
كارشناسي ارشد عمران -علم و صنعت ايران ()1382
كارشناســي ارشــد برنامــه ريزي حمــل و نقل و مهندســي
مديريت ساخت -علم و صنعت ايران ()1385
دكتــري مهندســي برنامــه ريــزي حمــل و نقــل -علــم و
صنعت ايران ()1390

سوابق شغلی و حرفهای
اســتاديار پایه  11گــروه مهندســي راه و ترابري -دانشــکده
عمران– دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
عضو هيات مديره رشــته ترافيك سازمان نظام مهندسی
ســاختمان اســتان مازنــدران دوره هــاي ششــم ،هفتــم و
هشتم
عضــو گــروه تخصصــی ترافیــک شــوراي مركزي ســازمان
نظام مهندسي ساختمان دوره هفتم و هشتم.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران
دوره هفتم سال اول
مدير پروژه و کارشناس ارشد مطالعات مهندسي ترافيک
و راهسازي مهندسين مشاور عمران طرح البرز
کارشــناس رســمی دادگســتری اســتان مازنــدران رشــته
مهندسی ترافیک

حسن مجتبي زاده

سوابق تحصیلی
كارشناسي عمران -دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان (.)1375
كارشناســي ارشــد عمــران مکانیــک خــاک و پــی -دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد زنجان (.)1393

سوابق شغلی و حرفهای

مدیــر پــروژه احــداث مجتمــ ع فرهنگــی و هنــری از ســال  1378تــا
.1384
مدیر پروژه احداث کتابخانههای عمومی از سال  1378تا .1386
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان زنجان از ســال
 1394تا .1397
رئیــس گــروه تخصصــی عمــران شــورای مرکــزی ســازمان نظــام
مهندسی ساختمان از سال  1395تا .1398
رئیــس کمیتــه فنی دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان زنجان از ســال
 1398تا کنون.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
از سال  1388تا کنون.
ســرناظر پــروژه مجموعــه ورزشــی مــادر و کــودک از ســال  1386تا
.1390
عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
از سال  1397تا .1398
عضــو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان از ســال
 1395تا .1398
مدیر مسئول نشریه بنا و نما از سال  1388تا کنون.
مدرس دانشگاه فني و حرفه اي استان زنجان از سال 1386تا کنون.

تالیف و ترجمه
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مولف کتاب "مبانی متره و برآورد" ناشر دانش زنجان سال چاپ .1386
مولــف کتــاب "مدیریت طرحهــای عمرانــی و حســابداری دولتی" ناشــر
مهدیس سال چاپ .1389
مولف کتاب "آرماتوربند" ناشر دانش زنجان سال چاپ .1388
مولف کتاب "قالبند و کفراژ بند" ناشر دانش زنجان سال چاپ .1388
مولف کتاب "کارگر عمومی بتن ســاز و بتن ریز" ناشــر دانش زنجان ســال
چاپ .1388
مولف کتاب "نگهداری بتن" ناشر دانش زنجان سال چاپ .1388

سيد مسعود موسوي

سوابق تحصیلی

سعيد يزداني

سوابق تحصیلی

كارشناسي عمران -عمران -دانشگاه گیالن (.)1378
كارشناسي ارشــد برنامه ريزي شهري و منطقه اي -دانشگاه
شهيد بهشتي (.)1382
دكتــري شهرســازی -دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و
تحقیقات تهران (.)1397

کارشناســی عمران -نقشه برداري -دانشگاه امام حسين
تهران(.)1377
كارشناســي ارشــد برنامــه ريــزي شــهري و منطقــه اي-
دانشگاه تهران (.)1380
دكتري نقشه برداری -دانشگاه یوپی ام مالزی (.)1395

عضــو هيــات علمــي گروه معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی
واحد فومن -شفت از سال  1382تا .1399
عضــو هیــات مدیره ســازمان نظام مهندســی گيالن ازســال
 1391تا .1399
عضو کانون کارشناســان رســمي دادگستری اســتان گيالن از
سال  1387تا .1398
مديرعامل شــرکت مهندسين مشــاور شار تدبير پژوه از سال
 1384تا .1397
مشــاور کمیسیون عمران شــوراي اسالمی شهر رشت از سال
 1390تا  1396و  1391تا .1398
عضو مجمع متخصصین گیالن از سال  1387تا .1396
عضــو گروه تخصصي شهرســازی ســازمان نظام مهندســي
گيالن از سال  1389تا .1391
رئیس کمیته ITســازمان نظام مهندســي ســاختمان استان
گيالن ازسال  1393تا .1394
رئیــس کمیته نظــام پیشــنهادات ســازمان نظام مهندســي
ساختمان استان گيالن از سال  1392تا .1393
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فومن -شفت از سال  1388تا .1389
مشاورشهرســازی شــهرداری شــهر رشــت از ســال  1391تــا
.1392
مــدرس دانشــکده جامــع علمــی کاربــردی وابســطه بــه
شهرداری تهران از سال  1392تا سال .1393
مدرس دانشکده شهرســازي دانشگاه گيالن از سال 1384تا
سال .1392
مديــر عامــل شــرکت توســعه و تدبيــر شــمال نوين از ســال
 1383تا سال .1384

طــراح و تهیــه کننــده طــرح توســعه شــهری آجین ســال
.1397
طراح و تهیه کننده طرح توســعه شــهری هفت چشــمه از
سال  1397تا .1398
طراح و تهیه کننده طرح توســعه شهری شول آباد از سال
 1397تا .1398
طراح و تهیه کننده طرح های هادی روســتایی استان های
همدان و لرستان از سال  1390تا .1398
طراح و تهیه کننده طرح توســعه روســتایی جنوب اســتان
همدان از سال  1397تا .1398
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان همــدان از
سال 1397تا کنون.
عضو/رئیس شورای شهر نهاوند از سال  1392تا .1394
مدیر شرکت آب و فاضالب نهاوند از سال  1390تا .1394
مدیــر گــروه نقشــه بــرداری راه و ســاحل از ســال  1377تا
.1378
مدیرعامل شرکت سازه بهار آب از سال 1381تا .1384
نائب رئیس مرکز کارشناســان رســمی دادگســتری استان
همدان از سال  1388تا کنون.
عضو شورايعالي استان همدان از سال  1381تا .1385
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان از سال 1397
تا کنون.
مدیرگروه شهرســازی دانشــگاه آزاد مالیر از سال  1385تا
.1389

سوابق شغلی و حرفهای

سوابق شغلی و حرفهای
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حسن روحانی
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