عبور کردهاند و  ...این اطالعات در شناسنامه ّفنی و
ملکی ساختمان وجود دارد و از این طریق بهرهبرداران
و مصرفکنندگان میتوانند نسبت به کاالیی که
میخواهند بخرند ،اطمینان حاصل کنند .اینها سه
ایستگاهی است که بهوسیله آن سازمان نظاممهندسی
ساختمان اجرای ساختمان را کنترل میکند و به نظر من
در انجام این امور هم موفق عمل کرده است.
مهمترین مسئله قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان که
میبایست در دهه سوم فعالیت آن ،مورد توجه و مداقه قرار
گیرد ،چه مواردی است؟
کنترل شهرسازی .همانطور که میدانید همه از ناهنجاری
ً
شهرسازی رنج میبرند و از آن شکایت دارند .مثال قطعه
زمینی که متعلق به همه اهالی منطقه است و بنا بوده
است که در آن فضای سبز احداث شود به ناگاه به مکان
تجاری تبدیل میشود و  ...این موارد یعنی اینکه آنچه که
ً
در طراحی شهری قبال طراحی شده است ،در اجرا مورد
دستکاری و تغییر واقع میشود .این نشان میدهد که
کنترل شهرسازی به درستی انجام نمیگیرد.
برخالف تصور وزارت راه و شهرسازی که قصد ورود به
حوزه کنترل ساختمان را دارد ،کاری که بیست و چند
سال است توسط سازمان نظاممهندسی ساختمان انجام
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به نظر جنابعالی سازمان نظاممهندسی ساختمان در آستانه
دهه سوم فعالیت خود ،تا چه اندازه اهداف قانونگذار که
در نص قانون به آن اشاره شده است ،را محقق کرده است؟
بیست و چند سال از تأسیس سازمان نظاممهندسی
ساختمان میگذرد .در طی این سالها کنترل ساختمان
بر عهده سازمان بوده است و اگر توجه کنید این مهم،
توسط سه ایستگاه انجام میگیرد .ایستگاه ّاول کنترل
نقشه است .چراکه هر سازندهای میتواند برای طراحی
ساختمان خود به هر مهندس طراحی مراجعه کند.
ولی پیش از شروع ساختوساز ،سازمان نظاممهندسی
ّ
ساختمان میبایست آنرا از نظر تطبیق با مقررات ملی
ساختمان بررسی کند .ایستگاه دوم انتخاب ناظر است.
برای ممانعت از تبانی احتمالی سازنده و ناظر ،سازمان
دست به انتخاب ناظر زده و آنرا به مالک معرفی میکند.
در اینجا سازمان با این کار از حقوق مصرفکننده دفاع
کرده و از اجرای نقشههای مصوب اطمینان حاصل
میکند .ایستگاه سوم شناسنامه ّفنی و ملکی است.
میدانید که وقتی عملیات اجرایی ساختمان به پایان
میرسد و نازککاری آن انجام میشود ،کسی متوجه
کیفیت کار انجام گرفتهشده نمیشود! کسی نمیداند
پی کجاست ،جنس سازه چیست ،اتصاالت تیر و
ستون چگونه است ،لولههای تأسیسات از چه نقطهای
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در گفتوگو با دکتر ا کبر ترکان
رئیس دوره ششم سازمان نظاممهندسی ساختمان

شماره صد و چهارده

اتحاد مهندسان در اصول حرفهای

ماهنامه ّفنی و مهندسی شمس

رویداد ویژه  :تأسیس سازمان نظاممهندسی ساختمان
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می شود ،میبایست کنترل شهرسازی را در دستور کار خود
قرار دهد و در این مسیر هم میبایست از مهندسان سازمان
نظاممهندسی ساختمان استفاده کند .یعنی به اعضای
رشتههای شهرسازی ،ترافیک و نقشهبرداری مأموریت
دهد که در این حوزه ورود کنند .خارج از فضای مسکونی
داخل منزل ،فضای شهری را نیز باید با سبک زندگی
شهروندان سازگار کرد و میبایست همه نیازهای زندگی در
محیط شهری تأمین شده و کسی حق ندارد آنها را معامله
کند .این موارد مستلزم اعمال مقررات شهرسازی است و
باید با اعمال مقررات سختگیرانهای مانع از رخداد آنها
شد.

مهمتریــن انتظــار از اجــاس پی ـشرو حفــظ
انســجام مهندســان بــرای انجــام منافــع
حرف ـهای خــود اســت .مهندســان میبایســت
روی اصــول حرفـهای خــود یکپارچگــی و اتحــاد
خویــش را حفــظ کننــد.
بــه نظــر شــما بیــن قبــل از تأســیس و بعــد از تأســیس ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان ،آیــا میتــوان تفــاوت قابــل
مالحظــهای را در ســاختوســاز کشــور مشــاهده کــرد؟
بــا توجــه بــه اینکــه شــدت زلزلــه کرمانشــاه مشــابه شــدت
زلزلــه بــم بــودّ ،امــا تلفــات آن  ۵درصــد تلفــات بــم نبــود.
ایــن نشــان میدهــد کــه در ایــن زمینــه اگرچــه بــا وضعیــت
مطلــوب فاصلــه داریــمّ ،امــا پیشــرفت کردهایــم .در زلزلــه
کرمانشــاه مــا گــروه بازرســی ّفنــی را بــه منطقــه ارســال
کردیــم .در گــزارش آنهــا ،کــه بعدهــا بــه تصویــب ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان هــم رســید ،آمــده اســت در زلزلــه
کرمانشــاه ســاختمانهایی کــه مطابــق بــا اصــول مقــررات
ّ
ملــی ســاختمان احــداث شــدهاند ،فــرو نریختــه اســت.
ســاختمانهایی کــه دچــار آســیب یــا فــرو ریــزش شــدهاند،
ّ
آنهایــی هســتند کــه مطابــق مقــررات ملــی ســاختمان
ّ
احــداث نشــدهاند .مقــررات ملــی ســاختمان در همیــن
وضعیــت فعلــی میتوانــد بــه خانوادههــا ایــن اطمینــان
را بدهــد تــا زلزلههایــی بــه قــدرت زلزلــه اســتان کرمانشــاه،
ســازههای مهندسیســاز آنهــا میتوانــد مقاومــت کنــد
و جــان مــردم را حفــظ کنــد .ایــن بســیار اهمیــت دارد.

ّ
لــذا امیــدوارم همیــن مقــررات ملــی ســاختمان موجــود بــه
توســازها اعمــال شــود.
درســتی در ساخ 
مهمترین دستاوردهای دوره ریاست خود بر سازمان
نظاممهندسی ساختمان را در چه مواردی میدانید؟
در مورد دوره من ،بهتر است خود من قضاوت نکنم و
دیگران در این خصوص اظهارنظر کنند.

مهمتریــن مســئله قانــون نظاممهندســی و
کنتــرل ســاختمان کــه میبایســت در دهــه
ســوم فعالیــت آن ،مــورد توجــه قــرار گیــرد
کنتــرل شهرســازی اســت .همانطــور کــه
میدانیــد همــه از ناهنجــاری شهرســازی رنــج
میبرنــد و از آن شــکایت دارنــد.
باتوجهبه اینکه در آستانه برگزاری اجالس هیئت عمومی
بیستویکم سازمان در تهران هستیم ،مهمترین انتظار
جنابعالی از اجالس پیشرو چیست؟
انسجام مهندسان برای انجام منافع حرفهای خود.
مهندسان میبایست روی اصول حرفهای خود یکپارچگی
و اتحاد خویش را حفظ کنند.

