آقــای مهنــدس آیــا بــه صــورت خــاص زلزلــه رودبــار و منجیــل
نطفــه آغازیــن تأســیس ســازمان بــود یــا پیــش از آن نیــز چنیــن
تصمیــم و برنامـهای مدنظــر بــود؟
تشــکلهای مهندســی بیــش از نیــم قــرن اســت کــه بــا
عناویــن مختلــف در اقصینقــاط کشــور بــه صــورت منفــرد
تأســیس شــده و فعالیــت داشــتهاند ،ولــی انگیــزه اصلــی
جهــت تشــکیل یــک نهــاد یکپارچــه و صنفــی در حــوزه
مهندســی ســاختمان پــس از حادثــه زلزلــه بــزرگ رودبــار و
منجیــل بــود کــه بنــده نیــز توفیــق حضــور و خدمترســانی
در آنرا داشــتم .ضــرورت توجــه و تدبیــر مســئولین مربوطــه
بهو یــژه بــا ورود مجلــس شــورای اســامی جهــت تنســیق
امــور مربوطــه و در راســتای ارتقــای کیفیــت ساختوســاز
قانــون نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان مصــوب و
ابــاغ شــد؛ هرچنــد کــه تصویــب ایــن قانــون خیلــی بــه
درازا کشــید.

مهمتریـن هـدف قانـون نظاممهندسـی و
کنترل سـاختمان برنامهریزی جهت دسـتیابی
بـه ارتقـای سـاختمانها میباشـد .در ایـن دو
دهـه بـا تمـام مشـکالت موجـود ،سـازمان
نظـام مهندسـی سـاختمان بـه صـورت نسـبی
در تحقـق ایـن هدف بزرگ موفق بوده اسـت.

در رونــد طــرح ،تصویــب و نوشــتن پیشنویــس ّاولیــه قانــون
نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان چــه افــرادی نقــش
مؤثــری ایفــا کردنــد؟ در ایــن خصــوص اگــر خاطــره خاصــی
دار یــد بــرای خواننــدگان نشــریه شــمس بیــان کنیــد.
انشــای ّاولی ـه پیشنویــس قانــون نظاممهندســی و کنتــرل
ســاختمان توســط تعــدادی از کارشناســان خبــره وزارت
مســکن و شهرســازی وقــت بــا الگوبــرداری از قانــون

به نظر جنابعالی سازمان نظاممهندسی ساختمان در آستانه
دهه سوم فعالیت خود ،تا چه اندازه اهداف اشاره شده در
قانون را محقق ساخته است؟
اهــم اهــداف قانــون نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان
در مــاده  2ایــن قانــون آورده شــده اســت کــه میتــوان
گفــت مهمتریــن هــدف ایــن قانــون برنامهر یــزی جهــت
دســتیابی بــه ارتقــای کیفیــت ســاختمانها میباشــد .در
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در گفتوگو با دکتر ّ
سید مهدی هاشمی
رئیس دوره پنجم سازمان نظاممهندسی ساختمان

شماره صد و چهارده

سازمان نظام مهندسی ساختمان؛
امانتی در دست مسئولین

معمــاری کشــور بــوده اســت ،ولــی در ادامــه تکمیــل
پیشنویــس مــوارد مربــوط بــه کنتــرل ســاختمان نیــز
اضافــه گردیــد و در نهایــت بــا اعمــال اصالحــات تکمیلــی
در اســفند ســال  74در صحــن علنــی مجلــس شــورای
اســامی مصــوب گردیــد و در ایــن راســتا افــراد ز یــادی
گمنــام و بــا نــام تــاش کردنــد کــه خدمــات خالصانــه
آنهــا انشــاءاهلل اجــر و پــاداش خــود را خواهــد داشــت.
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ایــن دو دهــه بــا تمــام مشــکالت موجــود ،ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان بــه صــورت نســبی در تحقــق ایــن
هــدف بــزرگ موفــق بــوده اســت.
مهمتریــن مســائل قانــون نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان
کــه بــه علتهــای مختلــف در دو دهــه گذشــته کمتــر مــورد
توجــه قــرار گرفتهانــد و بــه نظــر جنابعالــی مــی بایســت
در دهــه ســوم فعالیــت آن مبنــای عمــل قــرار گیرنــد ،چــه
مــواردی اســت؟
بــه نظــر اینجانــب یکــی از دالیــل اصلــی تشــکیل ســازمان
نظاممهندســی ،تنســیق امــور حرفــهای و فعالیتهــای
مهندســان میباشــد کــه در ایــن خصــوص عملکــرد
ســازمان نظاممهندســی ســاختمان در اســتانها خــوب
و مناســب نبــوده اســت؛ هرچنــد کــه در اســتانهای
محــدودی ایــن نظــم و نســق خــوب اجــرا شــد ،ولــی در اکثــر
اســتانها کافــی نبــوده و بایــد در دهــه ســوم عمــر ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان بــه آن توجــه ویــژه شــود.

ماهنامه ّفنی و مهندسی شمس

در اجــاس پی ـشرو بایــد تمامــی اعضــای
هیئتمدیــره اســتانها بــا یکدلــی و همــت
بــاال ســعی کننــد بــا وزارتخانــه مذکــور بــه
تعامــل ســازنده در چهارچــوب قانــون دســت
پیــدا کننــد ،چــراکــه ســازمان نظاممهندســی
ســاختمان یــک امانــت بــزرگ در دســت همــه
مــا هســت.
مهمتریــن دســتاوردهای دوره ریاســت خــود بــر ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان را در چــه مــواردی میدانیــد؟
ضمــن تشــکر از فعالیتهــا و عملکردهــای مطلــوب
تمامــی ادوار شــورای مرکــزی ،شایســته اســت عــرض کنــم
بــه گواهــی اکثــر مهندســان ،دوره پنجــم شــورای مرکــزی،
دارای عملکردهــای ویــژه و تأثیرگــذار در حــوزه ســاختمان
و ســازمان نظاممهندســی بــوده اســت ،بهخصــوص
نظــارت دقیــق بــر عملکــرد ســازمان نظاممهندســی
اســتانها در دوره پنجــم شــورای مرکــزی بســیار عالــی
اجــرا گردیــد .ایــن موضــوع مهمتریــن وظیفــه شــورای
مرکــزی در مــاده  21قانــون اســت و همینطــور موضــوع

ارجــاع کار یکــی دیگــر از اقدامــات مهمــی بــود کــه انجــام
شــد .ازجملــه اقدامــات دیگــر ،تعامــل خیلــی خــوب بــا
دســتگاههای اجرایــی و دولتــی و همینطــور تقنینــی و
توافــق بــرای بیمــه و بازنشســتگی مهندســان بــا ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و همینطــور توافــق بــا دولــت بــرای
تحــت نظــارت گرفتــن پروژههــای دولتــی و در مرحلــه ّاول
پروژههــای اســتانی توافــق شــد و ازجملــه اقدامــات مهــم
و مــورد توجــه ،تأمیــن ســاختمان بــرای شــورای مرکــزی و
ســازمان نظامســاختمان اســتان تهــران بــود و همینطــور
تــاش بــرای تأمیــن حقــوق ضایــعشــده از زمینهــای در
اختیــار و از طرفــی تــاش بــرای بازنگــری و اصــاح قانــون
کــه متأســفانه بــا مقاومــت مســئولین دولتــی وقــت بــه
نتیجــه نرســید.
باتوجهبــه اینکــه در آســتانه برگــزاری اجــاس هیئتعمومــی
بیس ـتویکم ســازمان هســتیم ،مهمتریــن انتظــار جنابعالــی
از اجــاس پیـشرو چیســت؟
در اجــاس پیــشرو بایــد تمامــی اعضــای هیئتمدیــره
اســتانها بــا یکدلــی و همــت بــاال ســعی کننــد بــا
وزارتخانــه مذکــور بــه تعامــل ســازنده در چهارچــوب قانــون
دســت پیــدا کننــد .چــرا کــه ســازمان نظاممهندســی
ســاختمان یــک امانــت بــزرگ در دســت همــه مــا هســت.

