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  مقدمه

مهندسان هر جامعه با تكيه بر دانش و توان . هاي بيشمار مهندسان آن است مرهون تالشكشوريپيشرفت هر 
د و تسهيالت نده را تشكيل ميآن جامعههاي ساخت كنند كه زيرهايي ميام به اجراي پروژهعلمي خود، اقد

، در كشور ايران فعاليت مهندسي و اينبا وجود  .دنآوررا فرآهم مي... ارتباطي، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و 
مانهايي كه متولي دفاع از حقوق قشر مهندسين مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهاي متمادي، ارگانها و ساز
اند خدمات مطلوب را اند، نتوانستهمهندسان، ارتقاء كيفيت كاري و آموزشي آنها و نيز نظارت بر فعاليت آنها بوده

 سازمانها و نهادها كه به منظور نظم بخشيدن و ايجاد ساختار مناسب فعاليتهاي مهندسي به وجود  اين.ارائه نمايند
اند چرا كه نه تنها نتوانسته. آيندا خود به عنوان معضلي براي جامعه مهندسي كشور به حساب مي، گاه بودندآمده

اي خود دست يابند بلكه عملكرد نادرست آنها ضربات بسيار زيادي به بدنه ساخت و ساز  اساسنامهكه به اهداف
  .كشور زده است

قاء علمي، و نظارت بر فعاليت مهندسان را دارد، ه مستقيما مسئوليت حمايت، ارتيكي از مهمترين ارگانهايي ك
 طي سالهاي فعاليت سازمان نظام مهندسي ساختمانشده در مقاله حاضر سعي . سازمان نظام مهندسي است

و در نهايت پيشنهادهاي اجرايي الزم براي ارتقاء اين نظام شده مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد گذشته 
  .ارائه گردد

   
  ر نظام مهندسيساختا

آن را با هيچ يك از ساختارهاي توان نمي اي دارد كهپيچيدهكشور ايران، ساختار در نظام مهندسي ساختمان 
دارد و نه ) NGO(چرا كه نظام مهندسي نه ساختار كامال غيردولتي .  مطابقت داد،جهانيو استاندارد شده تعريف 

 متاسفانه اين وابستگي به دولت، باعث سته به دولت است ويك نهاد وابساختار كامال دولتي؛ نظام مهندسي 
عنوان يك نهاد مستقل، فعاليتهاي خود را تعريف نموده و به عملكرد نظارتي خود در سطح گرديده تا نتواند به 

  .عالي دست يابد
نه قدرت اي كامال زيركانه طرح ريزي شده است تا بدون داشتن هرگوساختار نظام مهندسي ساختمان، به گونه

غافل از . ياد كرد) NGO(، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان يك سازمان غيردولتي ينظارتي و توان انتقاد
  .باشداينكه سازمانهاي غيردولتي تعريف خاص خود را داشته و در آنها هيچ گونه دخالت دولت مجاز نمي



به تصويب هيات وزيران رسيده است كامال  1374كه در سال قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متاسفانه 
خورد و اين امر باعث اي جاي اين قانون به چشم ميدولت مدار بوده و سايه وزارت مسكن و شهرسازي در ج

  . تقليل يابدخانهوزارتاين اين ، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسي در حد بازيچه اي براي گرديده
پردازند و نهادهايي نظام، با شركت در راي گيري به انتخاب نماينگان خود ميدر اين ساختار، مهندسان عضو اين 
ولي متاسفانه در انتخاب اعضاي شوراي مركزي و رئيس اين شورا تمام . شوندهمچون شوراي استان انتخاب مي

  .ذيردپانجام مياز ميان دو برابر ظرفيت نظرات و آراي مهندسان پايمال شده و انتخاب توسط وزير مسكن 
هاي كلي و موضع گيريهاي يك سازمان توسط شوراي مركزي و ولي آيا غير از اين است كه برنامه ها و خط مشي

پذيرد؟ كه مطمئنا وزير مسكن و شهرسازي، افرادي را انتخاب خواهد كرد كه هم راْي و آن انجام مي رياست
عالقه مهندسان به عضويت در نظام مهندسي نه در چنين فضايي است كه انگيزه و . شندهمجهت برنامه هاي او با

  .به عنوان نهادي كه به آن تعلق دارند، بلكه به عنوان منبع درآمدي با دريافت برگه بدل گرديده است
  

  كاستي هاي نظام كنوني
اعتمام مردم نسبت به آن جلب گردد و هر سازمان و ارگاني در جهت صحيح و درست حركت كند و براي اينكه 

در اين .  نياز به ناظري قدرتمند و بي طرف داردهاي مادي و معنوي نهايت استفاده را داشته باشد از سرمايهبتواند
، يكي از دارددر دست را وظيفه هدايت ساخت و ساز كشور با توجه به اينكه بين وزارت مسكن و شهرسازي 

ص بر تصميمات و فعاليتهاي اين هايي است كه بايد نظارت مداوم و مستمر از سوي نهادهاي متخصمجموعه
  . وزارتخانه وجود داشته باشد

نظام مهندسي ساختمان به عنوان بزرگترين اجتماع مهندسي كشور و با توجه به اينكه نظارت بر فعاليتهاي 
يكي از نهادهايي است كه بايد چنين نظارتي بر وزارت مسكن و باشد، ساختماني از اصليترين وظايف آن مي

  .در اين راستا ارائه نمايدرا اشته و گزارشهاي مستمر شهرسازي د
اما ساختار كنوني نظام مهندسي، هرگز چنين اجازه اي را به اين نظام نخواهد داد چرا كه با انتخاب شوراي مركزي 

 ايرود و ديگر چنين مجموعه وابستهو رئيس آن توسط وزير مسكن، استقالل نظام مهندسي كامال از بين مي
  .خود كه وزارت مسكن و شهرسازي است نظارت داشته باشدر كارفرماي اند بتونمي

شود و براي مثال تصميمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقيما از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ارائه مي
متاسفانه گاهي شاهد تصميماتي از سوي اين وزارت خانه هستيم كه باعث گسترش نادرست شهرها و يا ساخت و 

 شهر تبريز يكي از شهرهايي كه است كه سابقه .شده استلغزش ز بر روي منطقه گسلها يا مناطق مستعد زمينسا
با وجود چنين . شناخته شده استكامال نيز لرزه خيزي آن كامال مستند بوده و گسل مسبب اين زمين لرزه ها 

منطقه شمال شهر تبريز كه دقيقا بر شناختي، وزارت مسكن و شهرسازي در چند سال اخير باعث گسترش شهر در 
 قرار دارد گرديده و شهركهاي جديدي همچون باغميشه را ايجاد كرده است كه "گسل شمال تبريز"روي منطقه 

در چنين شرايطي است كه سكوت سازمان نظام . چند سال پيش اثري از اين ساخت و سازها وجود نداشت
رآمدي چنين روندي دارد و هيچ گونه اعتراضي از سوي نظام مهندسي ساختمان در طول سالها نشان از ناكا

  .مهندسي در مورد شهر تبريز يا شهرهاي ديگر كه شرايط مشابه دارند به عمل نيامده است



شهر بم را در دي ماه  ،لرزهوقتي زمين.  واحدي استيجاري شهرستان بم است1084نمونه ديگر در مورد مجتمع 
 روي براين مجتمع دقيقا . ع توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز گرديده بود لرزاند، ساخت اين مجتم1382

گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهايي كه قبل از اين زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله 
ها دوباره اين واحدها دچار هاي آسيب ديده در پس لرزهاين در حالي است كه بعد از بازسازي واحد. فروريخت
اين بدين معني است كه وزارت مسكن و شهرسازي وقتي خود مستقيما وارد فرآيند .  زيادي شدندخسارتهاي

شود، بدون داشتن هيچگونه ناظري و با در دست داشتن قدرت در زمينه طرحهاي جامع شهري، ساخت و ساز مي
شايد جالب باشد بدانيد كه محل احداث اين . هندسي مردود استكند كه از نظر مهايي مياقدام به انجام پروژه

مجتمع مسكوني در شهر بم، خارج از محدوده شهري قرار داشته و وزارت مسكن خود بدون توجه به نقشه طرح 
  !سازدخارج از محدوده مشخص شده ميجامع شهري كه از سوي خود تاييد شده است، اين مجتمع را در 

نه از مشكالتي است كه توسط خود وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد گرديده و شاهد هيچ مثالهاي فوق دو نمو
  .گونه اظهار نظري از سوي سازمان نظام مهندسي نبوده و نيستيم

توان گفت كه سازمان نظام مهندسي تبديل به يك بنگاه مالي براي گردانندگان آن در حال حاضر، به جرات مي
بعد از زلزله شهر بم، به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز مبلغي استان كرمان ي سازمان نظام مهندس. شده است

اين نظارت و روند مشروح . نظارت داشته باشددر بم  ميليارد تومان دريافت نمود تا بر ساخت و ساز 6بالغ بر 
ردمي از حرف نظارت م" تحت عنوان 1383در روزنامه شرق مورخ شانزدهم دي ماه سال مشكالت مربوط به آن 

  . به چاپ رسيد ) EHRSI" (جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران"از سوي سازمان غيردولتي  "تا عمل
نكته جالب در اين نظارت اين است كه افرادي براي نظارت بر ساختمانهاي شهر بم اين مبلغ را دريافت كرده اند 

شايد الزم بود حداقل به عنوان جبران عملكردهاي . اندتمانهاي فروريخته بودهكه قبل از زلزله نيز ناظر بر ساخ
  .گرفتقبلي، اين نظارتها داوطلبانه انجام مي

  
  فعاليتهاي انجام نشده

عالوه بر وظايف نظارتي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه در باال به آن اشاره شد، بسياري از فعاليتهايي كه به 
باقي گذرد، همچنان مسكوت ميآن  سال كه از تشكيل 10از سازمان ذكر شده است، بعد اين صراحت در قانون 

 اين قانون وظيفه 4 ماده .مانده و هيچ گونه فعاليتي در جهت رسيدن به اهداف ذكر شده انجام نپذيرفته است
آموزش به فعاالن در بخش ساختمان را به سازمان نظام مهندسي، وزارت مسكن و شهرسازي و نيز وزارت كار و 

 سال مهلت از زمان ابالغ اين قانون تعيين شده تا در اين ده 10 اين بند 1در تبصره . كندعي محول ميامور اجتما
  .سال، همه افراد شاغل تحت آموزش قرار گيرند

آمد ما در ساخت و ساز ساختمانها با چنين مشكالت شايد اگر اين بند تا كنون حتي به صورت جزئي به اجرا در مي
توانيد هر تعداد كه بخواهيد استاد و دكتراي مهندسي در وضعيت كنوني، شما مي. و نبوديمبزرگي در اجرا روبر

كه ... عمران را پيدا كنيد ولي مطمئنا در پيدا كردن تكنسين اجرايي ساختمان چه در زمينه اسكلت فلزي يا بتني و 
  .چنين افراد ماهري پيدا نكنيدداراي مهارت تاييد شده باشد دچار مشكالت فراوان خواهيد بود و شايد اصال 

برجهايي كه مطمئن باشيد . اينگونه است كه ما هنوز با تكنولوژي روستايي، در حال ساخت برجهاي بلند هستيم
و مسلما اين نقص برميگردد به كم كاريهاي سازمان نظام . كوچكترين جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است



كارگر و تكنسين ماهر مشكل كمبود شته به وظيفه خود عمل نمايد تا بتواند  سال گذ10مهندسي كه نتوانسته در 
را پوشش دهد و يا حداقل اگر اين آموزش از وظايف ارگانهاي ديگر بوده باشد، گزارشي از عدم كاركرد آنها تهيه و 

  .منتشر نمايد
  

  جمع بندي
   :آيد كهام مهندسي است، برميحاكم بر سازمان نظاز موارد ذكر شده در فوق كه گوشه اي از شرايط 

سازمان نظام مهندسي بدليل اينكه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است، نتوانسته  •
اي از وزارت مسكن، هرگز خود را در جريانهاي بزرگ كشور سهيم كند و همواره به عنوان زير مجموعه

هرچند كوچك در قادر به ايفاي نقشي مسكوني پرداخته و هاي ساختمانهاي به انجام امور نظارت بر نقشه
  .نبوده استپروژه هاي بزرگ و حياتي 

 از حقوق ايجاد كند و بتواند جايگاهي امن و مطمئن براي مهندسان زمان نظام مهندسي حتي نتوانستهسا •
 .در اعتالي فرهنگ مهندسي كشور داشته باشدنموده و جايگاهي آنها دفاع 

فته رفته نقش سازمان نظام مهندسي حتي در نظارت بر ساختمانهاي مسكوني نيز در حال حاضر، ر •
در بسياري از شهرها، شهرداريها بدليل ناكارآمدي . بيرنگ شده و تقريبا پشت صحنه قرار گرفته است

كار نظارت را از نظام مهندسي سلب كرده و حتي ديگر نظام مديريتي سازمانهاي نظام مهندسي استانها، 
 .ي نيز نيست مسكونسي قادر به انجام فعاليت نظارتي بر پروژه هايمهند

  
 سال 10شود كه سازمان نظام مهندسي در طول با در كنار هم قرار دادن شرايط ذكر شده در فوق، مشخص مي

گردد به ضعف ساختاري و اي داشته باشد و اين ضعف عملكردي بر ميگذشته نتوانسته است عملكرد شايسته
 كه سازمان نظام 74، يعني سال پيش سال 10شايد . سكن و شهرسازيمبودن اين نظام به دولت و وزارت وابسته 

. مهندسي توسط وزارت مسكن تاسيس گرديد به دليل نوپا بودن آن نياز به حمايت از سوي اين وزارتخانه داشت
ه فعاليت منموده است و مطمئنا ادا سال تجربه، نظام مهندسي دوران طفوليت خود را سپري 10ولي اكنون با وجود 

-اي از بدنه دولت ديگر پاسخگوي نيازهاي كنوني جامعه و انتظاري كه از اين سازمان ميبه صورت زير مجموعه
چرا كه هم اكنون نظام مهندسي جايگاهي در بين مهندسان ساختمان كشور ندارد و اين سازمان . رود نخواهد بود

  . منبع صدور برگه شده استتبديل به يك ارگان فرمايشي و
اولين حركتي كه بايد از سوي مهندسان براي اصالح ساختار نظام مهندسي و توانمند سازي آن انجام پذيرد، 

باشد، چرا كه تنها در صورت تحقق چنين استقاللي است كه سازمان نظام مهندسي استقالل كامل اين سازمان مي
فاع از دخود كه هم اعتالي كيفيت ساخت و ساز و هم نست به اهداف خواهد توابه عنوان يك سازمان غيردولتي 

   .حقوق و جايگاه مهندسي است، دست يابد
  


