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ٰس ْاز ٰم ْ
ِ
در گفت و گو با مهندس بنیادی نژاد

 .1لزوم تغییر رفتارهای قیممأبانه و پدرخواندگی برخی سازمانها به جامعه مهندسی
 .2بعضــی از مــواد قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان کــه اجــازه دخالــت بیحــد و
حصــر و خــارج از عــرف در همــه امــور ســازمان را بــه بخــش دولتــی میدهــد ،میبایســت اصــاح
و منطبــق بــر واقعیــات جامعــه مهندســی و احتــرام بــه تشــکلهای حرف ـهای تدویــن گــردد.
 .3آمار تخلف در جامعه مهندسی ساختمان ،ساالنه کمتر از نیم درصد اعضاء است.
 .4بــدون وجــود آییــن نامــه اخــاق حرف ـهای هــم جامعــه مهندســی بــه اصــول اخالقــی پایبنــد
بــوده اســت.
لــذا مشــکل در ایــن بخــش را از عملکــرد باالدســتی میبینیــم نــه از عامــه مهندســین عضــو
ســازمان.
 .5نــه خــط و بانــد سیاســی ،نــه جنــاح و حــزب ،نــه گــروه و قومیــت و زبــان ،نــه مســئولیت و
پســت ســازمانی و نــه ارتبــاط و دوســتی بــا مســئولین و دســت انــدرکاران ،تأثیــری در آرای شــورا
نــدارد و ایــن مســئله بــه نوبــه خــود باعــث دردســر و مشــکل و ســنگاندازی در مســیر شــورا شــده
اســت.
 .6شایســته اســت ســازمان نظــام مهندســی بـهدور از غوغاســاالری متخلفیــن و محکومیــن ،در
برخــورد بــا معــدود متخلفــان جامعــه مهندســی از شــوراهای انتظامــی حمایــت واقعــی نمایــد تــا
پا کدســتی عامــه مهندســان ،مظلــوم واقــع نشــود.
بــا توجــه بــه اینكــه در آســتانه دهــه ســوم عمــر ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان قــرار داریــم ،ارزیابــی شــما از نحــوه عملكــرد
ایــن ســازمان چیســت؟
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان پــس از گذشــت بیســت و یــک ســال از عمــر خویــش بــه مرحلــه بلــوغ خویــش رســیده و
اعضــای ســازمان و مســئولین ســازمان و ســایر دســتگاههای مرتبــط بــا حــوزه مهندســی کشــور بایــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد،
لــذا بعضــی از دســتگاهها بایســتی رفتارهــای قیممأبانــه و پدرخواندگــی خــود نســبت بــه جامعــه مهندســی را تغییــر دهنــد و
جامعــه مهندســی ســاختمان کشــور نیــز بایــد تواناییهــا و پتانســیل خویــش را در جهــت پیشــرفت هــر چــه بیشــتر کشــور و
مطابــق بــا سیاس ـتهای کالن کشــور و همــگام بــا دولــت محتــرم و همــه دســتگاه-های مســئول بــه کار گیرنــد.
در ایــن راســتا تغییــر بعضــی از مــواد قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان کــه همچنــان اجــازه دخالــت بیحــد و حصــر و
خــارج از عــرف در همــه امــور ســازمان را بــه بخــش دولتــی میدهــد ،اصــاح و منطبــق بــر واقعیــات جامعــه مهندســی و احتــرام
بــه تشــکلهای حرفـهای تدویــن گــردد .شــورای مرکــزی در ایــن زمینــه وظیفــه ســنگینی بــر عهــده دارد و عمــل بــه ایــن وظیفــه
تاریخــی میتوانــد نقطــه عطفــی در عملکــرد ایــن شــورا باشــد .البتــه نیازمنــد بــه اصــاح قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان در خیلــی از مــوارد هســتیم کــه امیــدوارم در ایــن مســیر تجربــه بیســت و یــک ســاله ایــن ســازمان و نقــاط ضعــف و
قــوت آن بــه شایســتگی مدنظــر واقــع شــود و دســت مغرضــان و طردشــدگان جامعــه مهندســی کــه از اعضــای ســازمان عقــده بــه
دل دارنــد در نــگارش آییــن نامههــا و قوانیــن کوتــاه شــود .انشــاءا ...کــه ایــن مهــم مــورد توجــه قــرار گیــرد.
رایجترین تخلفات حرفهای در شورای انتظامی پیرامون چه موضوعاتی است و دفعات تكرار باالی آن بیانگر چیست؟
رایجتریــن تخلفــات در بیــن اعضــای عــادی ســازمان ،عــدم توجــه بــه قوانیــن و مقــررات در حــوزه نظــارت و اجراســت و در بیــن
اعضــای هیــأت مدیرههــا عــدم تمکیــن بــه حــدود اختیــارات قانونــی اســت کــه ایــن امــر ناشــی از عــدم وحــدت رویــه و عــدم
وجــود آییننامههــای واحــد و الزماالجــرا در اســتانها اســت و اینکــه بــا تغییــر هیــأت مدیرههــا در حــوزه اســتانی بــا ســلیقههای
جدیــد تصمیمــات جدیــدی گرفتــه میشــود و تصمیمــات و روش عملکــرد و روش مدیریــت جــاری ســازمان دچــار تغییــرات
زیــادی میشــود کــه اثــرات مخــرب داخلــی و خارجــی در جامعــه مهندســی بهجــا میگــذارد .ا گــر ســازمانهای نظــام مهندســی
ســاختمان در اجــرای وظایــف قانونــی خویــش بــه صــورت واحــد عمــل میکردنــد و در ادوار مختلــف عملکــرد ســازمان دچــار
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---ً
ســائق مختلــف نمیشــد و ا گــر وحــدت رویــه وجــود داشــته باشــد ،قطعــا هــم ســطح آ گاهــی اعضــا بــاال مـیرود و هــم تخلفــات کمتــر میشــود.
ً
وقتــی یــک روش اجرایــی غلــط رســما رویــه میشــود و بعضــی دســتگاهها و یــا اشــخاص بیتوجــه بــه مغایــرت قانونــی یــا آییننام ـهای از آن
رویــه حمایــت میکننــد اعضــای ســازمان دچــار ســردرگمی میشــوند .تــا وحــدت رویــه اجرایــی همــه ســازمانها یکــی نشــود مشــکل تخلفــات
حرف ـهای بــه قــوت خــود باقــی اســت .بــا گذشــت بیــش از بیس ـتودو ســال از تصویــب قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و تجربــه
بیســت و دو ســاله ســازمانها ،دیگــر بحــث شــرایط منطقـهای و اقلیمــی و قومــی و قبیلـهای نمیتوانــد بهانـهای بــرای نقــض مقــررات و عــدم
اعمــال قانــون در مناطــق مختلــف باشــد ،ایــران کشــور همــه ماســت بایــد جهــت آبــادی ایــن وطــن بــزرگ و چهــار فصــل ،قوانیــن واحــد و
مقــررات کارآمــد واحــد حا کــم شــود.
ترویــج و الــزام قانونــی مــواردی چــون آئیننامــه اخــاق حرفـهای ،تــا چــه انــدازه میتوانــد در كاهــش حجــم پروندههــای ارجاعــی بــه شــورا مؤثــر
باشد؟
اخــاق حرفـهای در حــوزه مهندســی ،جــدای از اخــاق حا کــم بــر جامعــه نیســت .بــا تدویــن مقــررات خــاص در حــوزه مهندســی تحــت عنــوان
آیین-نامــه و یــا نظامنامــه اخــاق حرفـهای جــدای از لحــاظ تأثیرپذیــری اخــاق حا کــم بــر جامعــه بیفایــده اســت .بــه عنــوان مثــال بعضیهــا
ً
در بخش-هــای مختلــف کــه انتظــار رعایــت اخــاق حرف ـهای از آنهــا بیشــتر اســت دانســته یــا ندانســته بــا عملکــرد خویــش عمــا اصــول
اخــاق حرفـهای را بــه نفــع متخلفیــن زیــر پــا میگذارنــد و ایــن رویــه متأســفانه تأثیــرات ویرانگــری بــر جامعــه مهندســی داشــته اســت .جامعــه
مهندســی فهیــم اســت ،دانــا و عالــم اســت ،رفتارهــای غیــر حرفـهای را از هــر شــخص و مقامــی کــه باشــد تشــخیص میدهــد .هــر چنــد معــدود
افــراد خاصــی بــرای منافــع زودگــذر شــخصی و گروهــی خویــش واقعیــات را نادیــده بگیرنــد امــا در دراز مــدت ایــن مســائل مســتور نمیمانــد .لــذا
معتقــدم رفتــار وعملکــرد مســئولین حــوزه مهندســی کشــور بــه عنــوان الگــوی اخالقــی جامعــه مهندســی زیــر ذره بیــن و در معــرض چشــمان
تیزبیــن و در قضــاوت وجدانهــای بیــدار اســت .لــذا رعایــت اصــول اخالقــی توســط بــزرگان ایــن حــوزه (اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی) و اجتنــاب
از تبعیــض و دوگانگــی در رفتارشــان بیــش از تدویــن آییننامــه اخــاق حرف ـهای مؤثــر اســت .بــدون وجــود آییــن نامــه اخــاق حرف ـهای هــم
جامعــه مهندســی بــه اصــول اخالقــی پایبنــد بــوده اســت .لــذا مشــکل در ایــن بخــش را از عملکــرد باالدســتی مــی بینیــم نــه از عامــه مهندســین
عضــو ســازمان.
بــا توجــه بــه صراحــت مــاده  ٢٤قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان مبنــی بــر قطعــی بــودن و الزماالجــرا بــودن آرای شــورای انتظامــی،
نقــش فعالیــت مســتقل شــورا در تثبیــت نقــش ســازمان تــا بــه امــروز را چگونــه ارزیابــی میكنیــد؟
شــورای انتظامــی چــه در اســتان و چــه در کشــور بــه عنــوان نقطــه قــوت ســازمانهای نظــام مهندســی اســت .آمــار تخلفــات در جامعــه
مهندســی ســاختمان ســاالنه کمتــر از نیــم درصــد اعضــاء اســت .یعنــی جامعــه مهندســی جامع ـهای پــا ک اســت .آنچــه مایــه تأســف اســت،
ً
ورود بعضــی از ایــن معــدود متخلفــان در بدنــه مدیریــت ســازمانها اســت کــه بعضــا بــا عملکــرد خویــش باعــث بیاعتمــادی جامعــه مهندســی
و حتــی عمــوم مــردم بــه ســازمان میشــوند .متأســفانه بــه جــای برخــورد بــا ایــن معــدود افــراد متخلــف و بــه دلیــل رعایــت بعضــی مســائل
زودگــذر و بــه نــام «مصلحــت» ،کل ســازمان بدنــام میشــود .ســازمانهای نظــام مهندســی ،شــورای مرکــزی ،وزارت راه و شهرســازی و ســایر
یپــروا در ارتــکاب
نشــکن و ب 
دســتگاهها بایــد واقعیتهــا را در ایــن حــوزه لحــاظ کننــد .مصلحــت کنــار گذاشــتن چنــد عضــو متخلــف و قانو 
تخلــف و بــر باددهنــده امــوال و ســرمایههای جامعــه مهندســی باال تــر اســت یــا از بیــن رفتــن اعتمــاد عمومــی جامعــه نســبت بــه مهندســان؟
بایــد ایــن افــراد معــدود را از ادامــه تخلــف و اعمــال ســلیقه بــر حــذر دارنــد و یــا از حــوزه مدیریــت کنــار بگذارنــد .
ً
متأســفانه شــورای انتظامــی در ایــن عرصــه هــم تنهاســت و هــم مظلــوم واقــع شــده اســت .وقتــی مثــا رئیــس یــک ســازمان قوانیــن را زیــر پــا
می-گــذارد و بــا ایشــان بــه هــر دلیلــی مماشــات میشــود ،در عصــر ارتباطــات چــه انتظــاری از جامعــه داریــد؟ جامعــه از تخلــف مطلــع میشــود،
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---از عــدم برخــورد بــا متخلــف هــم مطلــع میشــود و متأســفانه از حمایتهــای پیــدا و پنهــان از متخلــف نیــز مطلــع میشــود و آثــار ســوء ایــن
مســائل بــر عمــوم جامعــه اســت ،از فــردا نــزد اعضــای عــادی هــم قباحــت و زشــتی تخلــف کــم رنگتــر میشــود و اعضــاء نــا امیــد میشــوند .لــذا
انتظــار طبیعــی آنســت کــه مســئولین بــا اتخــاذ تدبیــر ،امیــد را بــه جامعــه مهندســی و اعتمــاد عمومــی را بــه کل جامعــه مرتبــط بــا ســازمانها
بازگرداننــد.
علیرغــم قطعــی بــودن آرای صــادره از شــورای انتظامــی نظــام مهندســی وفــق مــاده  24قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و بــه
ً
واســطه بیتدبیــری و حمایــت بعضــی اشــخاص از متخلفیــن خــاص و متأســفانه وجــود تفکــر مســامحه و مالحظــه حــال افــراد خــاص ،بعضــا
اجــرای احــکام صــادره دچــار مشــکل میشــود ،کــه البتــه شــورای انتظامــی نظــام مهندســی همچــون گذشــته و بــا اعتمــاد کامــل بــه خداونــد
ً
بــزرگ ،حکومــت اســامی و دســتگاه قضــا و افــکار عمومــی پــا ک جامعــه خصوصــا جامعــه بــزرگ مهندســی کشــور ،بــا قاطعیــت مســائل را
دنبــال میکنــد و امیــدوارم کــه همــگان بــه قوانیــن احتــرام بگذرانــد و اشــخاص جامعــه را بــه شــهروند درجــه یــک ،دو ،ممتــاز و خــاص تقســیم
نکننــد .همــه مــا ایرانــی هســتیم و همــه دارای حقــوق مســاوی هســتند .ا گــر قــرار اســت آرای شــورای انتظامــی در خصــوص بعضــی افــراد اجــرا
ً
یپــرده بــا
نشــود بهتــر اســت بانیــان ایــن بدعــت ،بهجــای حمایتهــای پنهــان و پیــدا از شــهروندان خــاص زاییــده فکرشــان ،صراحتــا و ب 
تقدیــم پیشــنهاد اصــاح قانــون ،خواســتار مصونیــت شــهروندان خــاص و مــورد نظرشــان شــوند( .هرچنــد بعیــد اســت هیــچ شــخص آزادهای
چنیــن پیشــنهادی را بپذیــرد) .انتظــار عمومــی جامعــه مهندســی ایناســت کــه همــگان در مقابــل قانــون یکســان باشــند و اینطــور نباشــد
کــه بعضــی اشــخاص بــا ارتباطــات سیاســی خویــش ،مشــمول مصونیــت قضائــی و انتظامــی شــوند .ایــن موضــوع ب ـهدور از شــأن جمهــوری
اســامی ایــران و جامعــه اســامی اســت کــه بــر پایــه خــون هــزاران شــهید حقطلــب اســتوار گردیــده اســت.
ا گــر بــه آمــار محکومیــن انتظامــی شــورای انتظامــی رجــوع کنیــد میبینیــد کــه نــه خــط و بانــد سیاســی ،نــه جنــاح و حــزب ،نــه گــروه و قومیــت،
نــه زبــان و مســئولیت و پســت ســازمانی و نــه ارتبــاط و دوســتی بــا مســئولین و دســت انــدرکاران ،تأثیــری در آرای شــورا نــدارد و ایــن مســئله بــه
نوبــه خــود باعــث دردســر و مشــکل و ســنگاندازی در مســیر ایــن شــورا شــده اســت.
به عنوان سخن پایانی ا گر مطلب خاصی باقی مانده است بفرمایید.
در پایــان یــادآور میگــردد کــه هــر ســازمان و مجموع ـهای کــه خــودش اصــاح ســازمان و مجموع ـهاش را مدنظــر نداشــته باشــد محکــوم بــه
بی-اعتمــادی عامــه مــردم و در نهایــت از هــم پاشــیدگی اســت .زیــرا هــرج و مــرج و نقــض قوانیــن باعــث ســلب اعتمــاد عمومــی میشــود و
مجموع ـهای کــه پشــتوانه اعتمــاد عمومــی را از دســت بدهــد ،مانــدگار نخواهــد بــود .لــذا شایســته اســت ســازمان نظــام مهندســی ب ـهدور
از غوغاســاالری متخلفیــن و محکومیــن ،در برخــورد بــا معــدود متخلفــان جامعــه مهندســی از شــوراهای انتظامــی حمایــت واقعــی نمایــد
تــا پا کدســتی عامــه مهندســان ،مظلــوم واقــع نشــود و حضــور چنــد متخلــف در ســطح مدیریــت ســازمانها بهان ـهای بــرای تاخــت و تــاز
مغرضیــن بــه جامعــه مهندســی نشــود .در پایــان همــگان را بــه رعایــت قانــون و پرهیــز از دوگانگــی رفتــار ،گفتــار و نوشــتار توصیــه میکنــم.
انشــاءا ...کــه خداونــد در ایــن راه پشــتیبان حــق و حقیقــت و عامــان بــه آن باشــد.
نکته :این مصاحبه در تاریخ  1396 /03/24صورت پذیرفت.
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دا ِن ْس ِته های حقوقی
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در ایــن بخــش دو نمونــه از آرای صــادره توســط شــورای انتظامــی را
بازخوانــی میکنیــم .الزم بــه تذکــر اســت در انتشــار آرای انتظامــی بــه
جهــت حفــظ حرمــت و آبــروی اشــخاص ،از ذ کــر شــماره واقعــی پرونــده
و رأی ،نــام اســتان و اشــخاص و حتــی تعــداد شــکات ،خــودداری شــده
ً
ولــی محتویــات رأی و فواصــل زمانــی مراحــل رســیدگی عینــا حفــظ شــده
اســت.
در مورخــه  1395/06/11پروندههــای شــماره  1و  2تحــت نظــر اســت شــورا
بــه تصــدی امضاءکننــدگان ذیــل تشــکیل اســت .بــا بررســی محتویــات پرونــده
و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل
یگــردد:
مبــادرت بــه صــدور رأی م 

پرونده اول

ً
ابتــدا شــورا بــا عنایــت بــه وحــدت موضــوع پروندههــای فــوق االشــاره  ،ایــن دو پرونــده را ادغــام و ســپس
اقــدام بــه صــدور رأی مینمایــد.
در خصــوص شــکایات شــکات فــوق علیــه مشــتکی عنــه موصــوف ،مبنــی بــر دو شــغله بــودن وی (عــدم رعایــت
تبصــره یــک مــاده  71آییننامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان) ،موضــوع در جلســات متعــدد
ً
شــورا مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و نهایتــا پــس از مداقــه در اوراق پرونــده و مالحظــه مجموعــه شــکوائیههای شــکات و شــرح
ً
لوایــح دفاعیــه مشــتکیعنه و مالحظــه مجمــوع اظهــارات حضــوری طرفیــن ،نهایتــا شــورا در جلســه رســیدگی مــورخ 1395/06/11
بــه شــرح ذیــل اقــدام بــه صــدور رأی مینمایــد.
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شــکات  :آقایــان مهندســان ردیفهــای  1الــی ( 4چهــار نفــر از اعضــای هیــأت مدیــره
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان (پ)) و  -5ســازمان بازرســی کل کشــور
مشــتکی عنــه  :آقــای مهنــدس (م  .م ) رئیــس وقــت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان (پ)
موضــوع شــکایت  :اشــتغال همزمــان در شــرکت خدمــات مهندســی ( خ ) و ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان (پ)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

گردشکار:

آقایــان مهندســان ردیــف هــای  1الــی ( 4چهــار نفــر از اعضــای هیــأت
.1
مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان (پ)) طــی شــکوائیه
مثبــوت بــه شــماره  1مــورخ  1394/07/07نســبت بــه «عــدم رعایــت تبصــره
یــک مــاده  71آییننامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان
و اشــتغال همزمــان در شــرکت خدمــات مهندســی ( خ ) و ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان (پ) و قبــول مســئولیت ریاســت آن ســازمان
توســط آقــای مهنــدس ( م  .م )» از ایشــان شــکایت نمودهانــد.
شــورا پــس از بررســی پرونــده طــی نامــه شــماره *** مــورخ
.2
 1394/08/27موضــوع شــکایت را بــه مشــتکیعنه ابــاغ و نامبــرده الیحــه
مثبــوت بــه شــماره *** مــورخ  1394/09/12خویــش را بــه شــورا ارائــه نمودند.
از طرفیــن جهــت حضــور در جلســه رســیدگی مــورخ 1394/11/08
.3
دعــوت بــه عمــل آمــد و شــکات ردیفهــای  1الــی  4بــه همــراه نماینــده مشــتکی
عنــه (آقــای مهنــدس (ع  .ز)) در جلســه حاضــر شــده و بــه ســئواالت شــورا
پاســخ دادنــد و اظهــارات آنــان ثبــت گردیــد .نماینــده مشــتکی عنــه جهــت
ارائــه الیحــه دفاعیــه ،تقاضــای مهلــت یــک هفتــه ای (تــا تاریــخ )1394/11/15
ً
نمودنــد کــه مــورد موافقــت قــرار گرفــت و نهایتــا الیحــه دفاعیــه ایشــان مثبــوت
ً
بــه شــماره *** مــورخ  1394/11/29بــه شــورا ارائــه گردیــد( .توضیحــا دو هفتــه
پــس از مهلــت مقــرر و درخواســتی نماینــده مشــتکی عنــه)
ســازمان بازرســی کل کشــور (شــا کی ردیف  )5طی نامه شــماره ***
.4
مــورخ  1395/03/20وارده بــه شــماره  2مــورخ  1395/04/03گــزارش خویــش
مبنــی بــر تخلــف مشــتکی عنــه از تبصــره یــک مــاده  71آییننامــه اجرایــی
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان (اصالحــی  )1388و تصــدی
همزمــان دو شــغل تمــام وقــت توســط ایشــان را مطــرح نمودنــد.
شــورا از مشــتکی عنــه یــاد شــده جهــت شــرکت در جلســه مــورخ
.5
 1395/05/13دعــوت و موضــوع شــکایت اخیــر را در جلســه مذکــور بــه ایشــان
تفهیــم و ســپس نامبــرده ضمــن مطالعــه پرونــده مذکــور تقاضــای مهلــت 20
روزه جهــت ارائــه الیحــه و مــدارک و مســتندات نمودنــد کــه مــورد موافقــت
شــورا قــرار گرفــت.
شــورا طــی دعوتنامههــای شــماره *** و *** مــورخ 1395/05/24
.6
از نماینــدگان ســازمان بازرســی و مشــتکیعنه جهــت حضــور در جلســه
رســیدگی مــورخ  1395/06/04دعــوت بــه عمــل آورد کــه فقــط نماینــدگان
ســازمان بازرســی کل کشــور در جلســه حاضــر شــدند و مشــتکی عنــه لوایــح
دفاعیــه مثبــوت بــه شــمارههای *** مــورخ  1395/06/03و *** مــورخ
 1395/06/04خویــش را بــه ایــن شــورا ارائــه نمودنــد.
از مداقه در جمیع اوراق پرونده موارد زیر استخراج میگردد :

خالصه پرونده :
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آقــای مهنــدس (م  .م) عضــو هیــأت مدیــره ســازمان نظــام
.1
مهندســی ســاختمان اســتان (پ) در شــرکت (خ) مشــغول بــه کار بودهانــد

صفحه  | 133ماهنامه فنی مهندسی شمس

و مســئولیت ایشــان معاونــت *** شــرکت (خ) بــوده اســت .وی در تاریــخ
 1394/06/18ســمت ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان (پ) را تقبــل نمودهانــد بهرغــم تذکــرات شــکات ردیفهــای  1الــی
 4و شــکایت شــا کیان و اطــاع از موضــوع شــکایت (وفــق بنــد  2گردشــکار)
 ،تــا آخریــن روز مسئولیتشــان در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان (پ) همزمــان بــه ادامــه خدمــت در شــرکت (خ) مشــغول بودهانــد.
براســاس مســتندات موجــود در پرونــده ،لیســت بیمــه تأمیــن اجتماعــی
آقــای مهنــدس (م  .م) از تاریــخ  1394/07/01لغایــت  1394/12/05بــه
طــور همزمــان توســط ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان (پ) و
شــرکت (خ) پرداخــت شــده اســت (کــه مــورد تأئیــد مشــتکی عنــه قــرار گرفتــه
اســت) و بــا بررســی اطالعــات لیســت بیمــه ارســالی بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی توســط شــرکت (خ) مشــاهده میگــردد کــه حقــوق مبنــای حــق
بیمــه واریــزی مشــتکی عنــه از ابتــدای ســال  1394تــا زمــان قبــول مســئولیت
ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان (پ) و در حیــن زمــان
تصــدی مســئولیت ریاســت آن ســازمان و بعــداز آن تــا پایــان ســال 1394
بــدون هیچگونــه تغییــری بــه صــورت یکنواخــت پرداخــت شــده اســت کــه
ایــن موضــوع مؤیــد وجــود رابطــه کاری مشــتکی عنــه بــا شــرکت (خ) در کل
طــول ســال  1394میباشــد.
مشــتکی عنــه از ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
.2
(پ) و شــرکت خدمــات مهندســی (خ) از تاریــخ  1394/06/18لغایــت
 1394/11/05همزمــان حقــوق و حــق الزحمــه دریافــت کــرده اســت.
مســتند ارائــه شــده توســط مشــتکی عنــه بــه عنــوان اســتعفا
.3
نامــه ،از نظــر تاریــخ مخــدوش و فاقــد توالــی الزم میباشــد ،بدیــن معنــی
کــه نامــه دارای تاریــخ  1394/06/13میباشــد و در تاریــخ  1394/06/14در
دبیرخانــه شــرکت (خ) ثبــت شــده اســت ،لکــن تاریــخ زیــر امضــای نویســنده
(مشــتکی عنــه)  1394/06/18میباشــد (پنــج روز بعــداز تاریــخ نامــه و
چهــار روز بعــداز ثبــت نامــه در دبیرخانــه) و دســتور مقــام مافــوق در تاریــخ
( 1394/06/19شــش روز بعــداز تاریــخ نامــه و پنــج روز بعــداز ثبــت نامــه
در دبیرخانــه) در هامــش نامــه درج شــده اســت کــه خــود امــاره ای اســت
بــر غیرواقعــی بــودن نامــه و عــدم تطابــق آن بــا روال اداری جــاری کشــور ،
ً
مضافــا هیــچ گونــه مســتندی مبنــی بــر تســویه حســاب شــرکت (خ) بــا ایشــان
براســاس مندرجــات هامــش نامــه بــه شــورا ارائــه نشــده اســت.
ً
اصــوال صــرف اســتعفا بــه معنــای قطــع رابطــه اســتخدامی
.4
نمیباشــد و طبــق قانــون تأمیــن اجتماعــی ،کارفرمــا مکلــف بــه تأمیــن
پوشــش بیمـهای مســتخدم خــود اســت و بــا عنایــت بــه مفــاد قانــون مذکــور
 ،کارفرمــا هیــچ تعهــدی بــه ارســال لیســت بیمــه کســی کــه بــا او رابطــه
اســتخدامی نــدارد نخواهــد داشــت ،لکــن شــرکت (خ) اقــدام بــه پرداخــت
حــق بیمــه ایشــان همزمــان بــا تصــدی ریاســت ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان (پ) نمــوده اســت .در حالیکــه ســازمان نظــام مهندســی
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ســاختمان اســتان (پ) نیــز در ایــن مــدت عــاوه بــر پرداخــت حقــوق وی ،حــق
بیمــه ایشــان را هــم پرداخــت و لیســت بیمــه ایشــان را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
ً
ارســال نمــوده اســت و عمــا از تاریــخ  1394/07/01لغایــت  1394/12/05بیمــه
مشــتکی عنــه هــم از ســوی ســازمان و هــم توســط شــرکت (خ) پرداخــت گردیــده
اســت کــه موضــوع مــورد اذعــان مشــتکی عنــه میباشــد.
النهایــه بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق ،نقــض تبصــره  1مــاده ( 71اصالحــی )1388
آییننامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان کــه اشــعار مـیدارد
«رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بایــد موظــف بــوده و بــه طــور
تمــام وقــت در محــل حضــور داشــته باشــد» توســط مشــتکی عنــه محــرز اســت.
رأی شورا :
بــا عنایــت بــه مجمــوع اوراق پرونــده و مداقــه در آن دفاعیــات مشــتکی عنــه موجــه
ً
و متکــی بــه دلیــل و مــدارک اغنــا آور نمیباشــد و لــذا شــورا تخلــف وی را مســتندا
بندهــای «الــف» « ،ر» و «ع» مــاده  91آییننامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی
و کنتــرل ســاختمان محــرز تشــخیص داده و نامبــرده را بــه مجــازات درجــه ســه
انتظامــی بــه قــرار شــش مــاه محرومیــت موقــت از اســتفاده از پروانــه اشــتغال
محکــوم مینمایــد.
شــروع اجــرای رأی بالفاصلــه پــس از ابــاغ رأی از طــرف ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان بــه محكــوم علیــه میباشــد و محكــوم علیــه موظــف اســت
برطبــق مــاده  100آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان بــا
دریافــت ایــن رأی پروانــه اشــتغال خــود را بــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان یــا مرجــع صــدور پروانــه تحویــل دهــد ،در صورتــی کــه محکومعلیــه،
بالفاصلــه پــس از ابــاغ رأی از تحویــل پروانــه اشــتغال خــود بــه نظــام مهندســی
اســتان یــا مرجــع صــدور پروانــه اشــتغال امتنــاع ورزد ،مرجــع صــادر کننــده پروانــه
اشــتغال ،محکومیــت وی را در پرونــده او درج و پروانــه اشــتغال بعــدی وی را بــا
تأخیــری معــادل دو برابــر مــدت محرومیــت مذکــور تمدیــد و تجدیــد خواهــد کــرد و
مراتــب را بــه کلیــه شــهرداریها و مراجــع ذی ربــط نیــز ابــاغ خواهــد نمــود.
ایــن رأی بــه اســتناد مــاده  24قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان قطعــی
و الزم االجــرا اســت.

نکات آموزنده رأی :

ً
 اشــراف بــه قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور خصوصــا مســایل اداری و حقوقــیو قوانیــن مربــوط بــه حــوزه ســازمان نظــام مهندســی از ضروریــات و اصــول اولیــه
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پذیــرش مســئولیت در ســازمان اســت.
ً
اعضــای هیــأت مدیــره و خصوصــا رؤســای محتــرم در رعایــت بــه قوانیــن ومقــررات نســبت بــه اعضــای عــادی اولــی ترنــد ،لــذا انتظــار مـیرود ایــن عزیــزان
جهــت خدمــت در ایــن ســمت خــود در رعایــت مقــررات پیشــقدم باشــند.
شــورای انتظامــی نظــام مهندســی در برخــورد بــا متخلفیــن انتظامــی،مقــام و جایــگاه هیچکــس را مدنظــر قــرار نمیدهــد و بــا همــگان وفــق
مقــررات بــه طــور یکســان رفتــار مینمایــد .ولــذا ســمت ریاســت ســازمان
نمیتوانــد مانــع از اعمــال قانــون شــود.
وفــق مــاده  87آییــن نامــه اجرایــی حضــور نماینــده مشــتکی عنــه ویاوکیــل وی ویــا ارســال الیحــه بــدون حضــور شــخص مشــتکی عنــه یــا
نماینــده و وکیــل ایشــان در جلســات رســیدگی قابــل قبــول بــوده و
منعــی نــدارد.
شــورای انتظامــی بــا درخواســت مهلــت بــرای ارائــه مــدارک والیحــه دفاعیــه هیــچ محدودیــت زمانــی قائــل نمیشــود و جهــت
دفــاع مشــتکی عنــه انتظامــی از خویــش فرصــت الزم را در اختیــار
ایشــان قــرار میدهــد.
دفاعیــات بایــد صادقانــه باشــد و هــر گونــه جعــل ،تقلــب و  ...درمــدارک جهــت دفــاع ،خــود میتوانــد تخلفــی جدیــد و غیرقابــل
بخشــش تلقــی شــود.
مشــتکی عنــه کــه مــورد شــکایت قــرار میگیــرد ،بایــد ازفرصتهــای دریافتــی جهــت دفــاع از خویــش نهایــت اســتفاده
را بنمایــد و موضــوع را جــدی تلقــی کنــد ،زیــرا پــس از صــدور رأی
قطعــی ،دیگــر امــکان بازگشــت از رأی قطعــی وجــود نــدارد.

پرونده دوم

رأی بدوی صادره از شورای انتظامی استان (ن)
دادنامه (بدوی)
کالسه پرونده 3 :
تاریخ تشکیل پرونده  1395/07/15 :و 1395/07/28
خواهــان  :ردیفهــای  1الــی  3( 3نفــر از مهندســین عضــو ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان (ن)
خوانده  :آقای مهندس (ج  .ج)
خالصــه دادخواســت  :شــا کیان ضمــن تقدیــم دادخواســت اظهــار
نمودهانــد کــه مشــتکی عنــه در مقــام عضــو ســازمان و نامــزد انتخابــات دوره
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هفتــم هیــأت مدیــره ســازمان اســتانها بــدون توجــه بــه مفــاد شــیوه نامــه تبلیغــات ابالغــی شــورای مرکــزی و بــدون رعایــت مفــاد ابالغیــه وزارت راه و شهرســازی و همچنیــن
برخــاف مصوبــه هیــأت مدیــره ســازمان اســتان (ن) پیــش از انتخابــات ایــن دوره نســبت بــه توهیــن و اهانــت و اتهــام واهــی و هتــک حرمــت و ورود بــه حریــم شــخصی دیگــران
هــم بهصــورت حضــوری و هــم در شــبکه مجــازی (تلگــرام) UJIKHUIHســئوال بــردن حیثیــت اجتماعــی شــا کیان مرتکــب تخلــف شــده اســت و بدیــن لحــاظ درخواســت
رســیدگی و صــدور حکــم عادالنــه نمــوده انــد.
ً
خالصــه دفاعیــات :مشــتکی عنــه در دفــاع از خــود هــم در اظهــارات خــود در جلســه شــورا و هــم در الیحــه تقدیمــی بــه شــورا بخشــی از اتهامــات (الفــاظ حضــوری) را تلویحــا و
ً
بخــش دیگــر در رابطــه بــا انتشــار مطالــب در شــبکه تلگــرام را صراحتــا پذیرفتــه و اعــام نمــوده کــه بــه هیــچ وجــه نیــت ســوء نداشــته ،همچنیــن انتشــار مطالــب در گــروه عمومی
(حــدود  200نفــره ) را ناشــی از عــدم توانایــی در اســتفاده از شــبکه و زدن کلیــد اشــتباهی اعــام نمــوده اســت.
مســتندات رأی :بــه نظــر شــورا بــا توجــه بــه بنــد  6-5شــیوه نامــه تبلیغــات ابــاغ شــده توســط شــورای مرکــزی (دســتگاه نظــارت کشــور) دال بــر «داوطلبــان انتخابــات و
هــواداران آنــان بــه هیــچ وجــه مجــاز بــه تبلیــغ علیــه ســایر داوطلبــان نبــوده و تنهــا میتواننــد شایســتگیهای خــود یــا داوطلــب مــورد نظرشــان را مطــرح نماینــد و هــر گونــه
اقــدام ســلبی یــا هتــک حرمــت و حیثیــت داملبــان انتخاباتــی غیرمجــاز بــوده و موجــب پیگــرد قانونــی از مراجــع ذی صــاح خواهــد بــود (بــرگ شــماره  44پرونــده) ،همچنیــن
بنــد  12-5همیــن شــیوه دال بــر «رعایــت مفــاد اطالعیــه وزارت راه وشهرســازی در خصــوص پرهیــز شــرکتکنندگان در انتخابــات از هرگونــه اقدامــات و تبلیغــات مذمــوم
و نشــر مطالــب موهــن و تخریــب شــخصیت اشــخاص حتــی در فضــای ســایبری ،مجــازی و مخابراتــی الزامــی بــوده و عــدم رعایــت آن میتوانــد موجــب اعمــال بنــد «ج»
مــاده  23آییننامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان( :تصمیــم وزیــر مســکن و شهرســازی در صــورت عــدم توجــه بــه ابالغیههــا و اطالعیههــای قانونــی
ً
وزارت مســکن و شهرســازی؛ منجــر بــه فقــدان اعتبــار پروانــه اشــتغال یــا تعلیــق اعتبــار یــا اساســا ابطــال آن) شــود( ،بــرگ شــماره  43پرونــده)  ،همچنیــن اطالعیــه وزارت
راه و شهرســازی( ،بــرگ شــماره  41پرونــده)  ،و نیــز مصوبــه ابالغــی هیــأت مدیــره ســازمان در ایــن خصــوص (بــرگ شــماره هــای  39و  40پرونــده) و در نهایــت بــا عنایــت بــه
دفاعیــات مبســوط مشــتکی عنــه در جلســه شــورا و نیــز متــن الیحــه دفاعیــه تقدیمــی کــه ضمــن پذیــرش برخــی عبــارات لفظــی و حضــوری اتهامــی ،مــوارد اتهامــی مطــرح شــده
در دادخواس ـتهای تقدیمــی را هــم کــه بــه نــام ایشــان در شــبکههای مجــازی در راســتای اتهــام و توهیــن و اهانــت و ورود بــه حریــم شــخصی دیگــر نامزدهــای انتخابــات
منتشــر شــده پذیرفتــه و اظهــار نمــوده کــه بههیــچ وجــه ســوء نیتــی نداشــته و بخشــی از دالیــل آن بــه واســطه جهــل بــه قانــون و عــدم اطــاع از مفــاد شــیوهنامه تبلیغاتــی
نکــه تصمیــم بــه نشــر مطالــب تنظیــم شــده در شــبکه عمومــی را نداشــته و بــه دلیــل عــدم توانایــی کافــی
انتخابــات بــوده (و حتــی شــیوهنامه را نخوانــده بــوده اســت) و دیگــر آ 
ً
در اســتفاده از شــبکه مجــازی و ســهوا بــا زدن کلیــد اشــتباه مطالــب بــه جــای ارســال بــه گــروه خصوصــی خــودش در گــروه عمومــی بــا حضــور حــدود  200نفــر عضــو منتشــر شــده
اســت .بــا احــراز تخلــف در عملکــرد مشــتکی عنــه و انطبــاق آن بــر بندهــای (خ) مــاده  91آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان :عــدم توجــه بــه مفــاد
اطالعیههــا و اخطاریههــای ابــاغ شــده از ســوی مراجــع ذی صــاح و ذی ربــط ،همچنیــن بنــد (ع) مــاده  91آییــن نامــه :انجــام هــر عملــی کــه بــه موجــب آییننامههــای
داخلــی نظــام مهندســی اســتان مربــوط مخالــف شــئون حرفـهای بــوده و موجــب خدشـهدار شــدن حیثیــت نظــام مهندســی اســتان شــود شــورا بــا ا کثریــت آرا بــا مســاعدت و
رعایــت حــال مشــتکی عنــه (نداشــتن پیشــینه انتظامــی) و در نظــر گرفتــن تخفیــف در مجــازات؛ حکــم بــر مجــازات درجــه ســوم و وفــق مــاده  90آییننامــه اجرایــی محرومیــت
بــه مــدت ســه مــاه از اســتفاده از پروانــه اشــتغال صــادر و اعــام مینمایــد.
ایــن رأی حضــوری و براســاس مــاده  93آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیدنظــر خواهــی در
شــورای انتظامــی نظــام مهندســی اســت.
رأی قطعی صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور)
در مورخــه  1395/11/27پرونــده شــماره  3تحــت نظــر اســت شــورا بــه تصــدی امضــاء کننــدگان ذیــل تشــکیل اســت .بــا بررســی محتویــات پرونــده و بــا اســتعانت از خداونــد
متعــال ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی مــی گــردد:
تجدید نظر خواهانها و تجدیدنظر خواندگان  :ردیفهای  1الی  3( 3نفر از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (ن)
تجدید نظرخواه و تجدیدنظرخوانده  :آقای مهندس (ج  .ج)
تجدیدنظرخواســته :رای شــماره *** مــورخ  1395/09/04شــورای انتظامــی اســتان (ن) مبنــی بــر مجــازات درجــه ســه انتظامــی بــه اســتناد بندهــای خ و ع مــاده  91آییــن
نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــه قــرار ســه مــاه محرومیــت موقــت از اســتفاده از پروانــه اشــتغال

رأی شورا:

نکات حقوقی و آموزنده رأی :
در اســتفاده از شــبکههای مجــازی  ،رعایــت اخــاق اســامی ،حریــم اشــخاص ،اصــول اخالقــی حا کــم بــر جامعــه ،قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور و ســازمان ضــروری اســت و
عــدم رعایــت مــوارد فوقالذکــر خــاف قانــون میباشــد و شــوراهای انتظامــی اســتانها و شــورای انتظامــی نظــام مهندســی (کشــور) در ایــن خصــوص بســیار حســاس بــوده
و اجــازه هتــک حرمــت اعضــای ســازمان و متشــنج کــردن فضــای جامعــه مهندســی و اعمــال خالفشــان جامعــه مهندســی را بــه هیچکــس نخواهنــد داد و چنانچــه در ایــن
خصــوص تخلفــی از ســوی اعضــای ســازمان در هــر ســطحی از جامعــه مهندســی صــورت پذیــرد و پرونــدهای تشــکیل و ادلــه اثبــات آن وجــود داشــته باشــد ،وفــق مقــررات
بــا خاطــی برخــورد خواهنــد نمــود .لــذا جهــت حفــظ آرامــش ،متانــت ،شــأن و جایــگاه جامعــه مهندســی از اســتفاده نادرســت و ســوء اســتفاده از فضــای مجــازی خــودداری
شــود.
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درخصــوص تجدیدنظرخواهــی ســه نفــر از مهندســین عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان (ن) (شــکات) و آقــای مهنــدس (ج  .ج) نســبت به دادنامــه فوقالذکر،
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و اســتماع اظهــارات و دفاعیــات طرفیــن در جلســه مــورخ  1395/11/13شــورای انتظامــی نظــام مهندســی و اینکــه در ایــن جلســه نیــز آقــای
مهنــدس (ج  .ج) بــه بعضــی از مــوارد ادعایــی شــکات اذعــان نمودنــد و همچنیــن در جریــان رســیدگی از طــرف ایــن شــورا بــه طرفیــن پیشــنهاد صلــح و ســازش شــد و در ایــن
راســتا مشــتکیعنه پرونــده درخواســت مهلــت یــک هفتـهای از تاریــخ  1394/11/13لغایــت یــک هفتــه کامــل نمــوده و اعضــاء شــورا بــا ایــن درخواســت موافقــت نمودنــد لیکــن
تــا ایــن تاریــخ رضایتنامــه یــا سازشــنامهای ارائــه نشــده اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه از ناحیــه تجدیــد نظــر خواهــان دلیلــی کــه دال لــت بــر مخــدوش بــودن رأی نمایــد ارائــه
نشــده و از طرفــی رأی صــادره موافــق موازیــن قانونــی صــادر شــده اســت .شــورا بــه تجویــز مــاده  98از آییننامــه اجرائــی قانــون نظــام مهندســی رأی بــدوی (شــماره *** مــورخ
 )1395/09/04را تائیــد و اســتوار مینمایــد.
شــروع اجــرای رأی بالفاصلــه پــس از ابــاغ رأی از طــرف ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بــه محكــوم علیــه میباشــد و محكــوم علیــه موظــف اســت برطبــق مــاده
 100آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان بــا دریافــت ایــن رأی پروانــه اشــتغال خــود را بــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــا مرجــع
صــدور پروانــه تحویــل دهــد ،در صورتــی کــه محکومعلیــه  ،بالفاصلــه پــس از ابــاغ رأی از تحویــل پروانــه اشــتغال خــود بــه نظــام مهندســی اســتان یــا مرجــع صــدور پروانــه
اشــتغال امتنــاع ورزد ،مرجــع صــادر کننــده پروانــه اشــتغال ،محکومیــت وی را در پرونــده او درج و پروانــه اشــتغال بعــدی وی را بــا تأخیــری معــادل دو برابــر مــدت محرومیــت
مذکــور تمدیــد و تجدیــد خواهــد کــرد و مراتــب را بــه کلیــه شــهرداریها و مراجــع ذی ربــط نیــز ابــاغ خواهــد نمــود.
این رأی به استناد ماده  24قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان قطعی و الزم االجرا است.

