دانش
ویژه نمایشگاه تخصصــݡی
صنعت ساختمان منتشر شد

+

نشریه فنــݡی و تخصصــݡی
سازمان نظام مݠهندسـݡی
ساختمان استان اصفݠهان
خبرنامه شماره28-29-30
مرداد و شهریور و مهر1399

خروج از روزمرݡگـــݡی
در سایه همدلـــݡی
منافع شخصـــݡی
ݡگریبانݡگیر نق شجݠهان
استفاده حداݡکثری از نظارت مضاعف و نظارت عالیه
راهݡکار باالبردن ݡکیفیت مسݡکن ملـــݡی

محسن بهرام غفاری :هدف سازمان نظام مݠهندســـݡی
ساختمان تعریف استانداردها است
محمد غرضـــݡی :باید به تمدن
از زاویه تخصصهای اجتماعـــݡی نݡگریست
علیرضا نصر اصفݠهانـــݡی :تائید انجام
تخلفات ماده  ۱۰۰در اصفݠهان
قدرت اله نورزی :نݡگاه شݠهرداری اصفݠهان به
ݡکمیسیونهای ماده  100نݡگاه درآمدزایـــــݡی نبوده است

نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان خبرنامه دانشنما

خروج از روزمرݡگ ــݡی در سایه همدلـــݡی

مهندسجلیلعمادی
عضو هیئت مدیره سازمان

از ابتـدای فعالیـت هیئتمدیـره هشـتم باوجـود
وقایـع و رخدادهای ناگوار وضعیت سـازمانهای
نظاممهندسـی سـاختمان در سرتاسـر کشـور
نامطلـوب شـده بـود کـه بـا بهبـود نسـبی شـرایط
در نهادهـای باالدسـتی و تصمیـم گیـر ،سـازمان
نظاممهندسـی سـاختمان در اصفهـان در زمـره
نهـا در سـطح کشـور بـود کـه بـه شـرایط
اولی 
یهـای
مطلـوب و نـه ایـده آل بازگشـت .بده 
سـازمان بـه اعضـا ،عـدم وجـود درآمـد مناسـب،
رکـود بـازار ساختوسـاز و همچنیـن حواشـی
ایجادشـده بـرای هیئتمدیـره در سـطح
اسـتان از علـل ضعـف سـازمان در زمـان آغـاز
بـه کار هیئتمدیـره هشـتم بـود کـه بـا یـاری

خداونـد ،همـکاری و همدلـی اعضـای محتـرم
هیئتمدیـره ب همـرور حلوفصـل گردیـد .هرچنـد
مدعـی نیسـتیم کـه همهچیـز در شـرایط ایـده آل
یتـوان آرامـش
قرارگرفتـه اسـت امـا بهوضـوح م 
حا کـم بـر سـازمان را پـس از طوفـان حـوادث
گذشـته مشـاهده نمـود .سـازمان نظاممهندسـی
سـاختمان اسـتان اصفهـان امـروز در شـرایطی
اسـت کـه دسـتکم در امـور روزمـره خـود دچـار
نیـک
مشـکل نیسـت .البتـه مـا معتقدیـم ای 
مسـئله حداقلـی بـوده و جـای افتخـار نـدارد امـا
یتـوان ایـن زمـان را زمان مناسـب بـرای حرکت
م 
بـه سـمت تغییـرات مثبـت قلمـداد نمـود .ایـن
تغییـرات البتـه بـا شـروع تغییـر سیسـتم مدیریـت

الکترونیـک سـازمان آغازشـده اسـت و ادامـه نیـز
خواهـد داشـت .امـا اصـل مهـم و اساسـی بـرای
خـروج از روزمرگـی ،همدلـی همگانـی بـرای بهبود
شـرایط اسـت .البتـه پرواضـح اسـت کـه همدلـی
هرگـز بـه معنـی همنظـری کامـل و عـدم وجـود
فسـلیقه و نظـر نیسـت .بلکـه در سـایهی
اختال 
همدلی اسـت که اختالفات سـلیقه و نظر باهدف
خدمـت بـه عمـوم اعضـا و اعتلای سـازمان نیـز
منجـر بـه انتخـاب بهتریـن راه و اتخـاذ بهتریـن
فسـلیقه و تضـارب
تصمیـم خواهـد شـد .اختال 
آراء مهمتریـن عامـل در پیشـرفت و پیشـبرد
اهـداف اسـت کـه در هر تصمیمگیری به پختگی
تصمیـم کمـک خواهد کرد .امـا در صورت فقدان

همدلـی هرچنـد هـدف مشـترک همـه دلسـوزان
اعتلای سـازمان اسـت امـا تضـارب آرا منجـر بـه
یهـای سـطحی و پـس رفـت نیـز خواهـد
درگیر 
بـود .بـا شـناختی کـه از همـکاران گرامـی خـود در
هیئتمدیـره دارم ،ایـن واژه بهخوبـی در بیـن
فشـده و تجلییافتـه اسـت.
ایـن عزیـزان تعری 
نهـای مرتبـط
امـا از اعضـای محتـرم و همـه ارگا 
بـا سـازمان نیـز درخواسـت میکنـم تـا بـا اسـتفاده
از فرصـت پیشآمـده و آرامـش نسـبی موجـود
در سـازمان از نماینـدگان خـود در هیئتمدیـره
حمایـت کننـد تـا در سـایهی همدلـی در راسـتای
پیشـرفت گام برداریـم کـه خداینکـرده اسـیر
روزمرگـی و درگیـر امـورات روزانه سـازمان نشـویم.

نقش مجریان ذیصالح در ارتقا ݡکیف ــݡی و ݡکاهش ݡکم ــݡی هزینههای ساختمان

دکتر عبدالرضا لقمانی
رئیس اداره نظام مهندیس و
مقررات میل و کنرتل ساخمتان
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ترتیب نگارش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
بر این اساس است که ابتدا نسبت به معرفی
طراح و پس از آن مجری و اجرای ساختمان و
بعد از آن به تشریح وظایف و ضرورت حضور
ً
ناظر اشاره می نماید و این توالی دقیقا می بایست
در ساختمان اتفاق بیافتد .اگر بخواهیم نقش
مجری را بیان کنیم ،باید این نقش را برجسته تر
از طراحی و نظارت بدانیم چرا که در واقع تمامی
هماهنگیهای الزم بین طراحی ،نظارت ونحوه
اجرای نقشه مصوب را به فردی می سپاریم که
هم تجربه عملی بیشتری در مقایسه با دو گروه
دیگر دارد و هم امانتدار و مدافع منافع مالک
است .با نگاهی مو شکافانه و بررسی سودها و
هزینههایی که در ساخت یک پروژه ساختمانی
اتفاق می افتد ،به این نتیجه می رسیم که عواید
حاصل از اجرای ساختمان به مراتب بیش از
طراحی و نظارت است و اعداد و ارقامی که بین
مالک و مجری رد و بدل میشود ،چندین برابر
طراحی و نظارت ساختمان است .اگر بخواهیم با
عدد و رقم بیان کنیم ،کل هزینههای ساختمان
در طراحی و نظارت در چهار رشته به طور کل
پنج درصد از هزینه اجراست و  95درصد هزینه
به مجری ساختمان تعلق میگیرد و زمینه فساد
و سوء استفاده به مراتب در این زمینه میتواند
بیشتر از سایر زمینهها باشد .به طور مثال یکی
از مباحث مهم مقررات ملی مبحث پنجم و
مصالح استاندارد است که مصالح غیر استاندارد
میتواند به شدت ارزش ساختمان را کاهش
دهد و امنیت و ایمنی و بهداشت یک ساختمان
را به مخاطره بیاندازد .مجری نیز میتواند با
استفاده از مصالح غیر استاندارد که اهمیت آن
بر هیچکس پوشیده نیست ،با مخفی نمودن
مصالح غیر استاندارد در جسم ساختمان ،قیمت
تمام شده را کاهش داده و به امنیت ساختمان
آسیب جدی وارد نماید .بنابراین اگر بخواهیم
دانش
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صنعت ساختمان منتشر شد
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صفر تا صد ساختمان را تقسیم بندی کنیم بیش
از  80درصد کیفیت ساختمان در دست مجری
است و این در بازدیدهای نظارت عالیه اداره راه و
شهرسازی استان دیده میشود .بعضا با ساختمان
هایی مواجه می شویم که علی رغم برخورداری از
مهندسان طراح و ناظر حرفه ای متاسفانه به علت
اینکه ساختمان توسط یک مجری غیر حرفه
ای اجرا می شود ،تا مرحله پایان کار با مقررات
ملی ساختمان انطباق ندارد و تمام تالش طراح
و ناظر منتج به اجرای یک ساختمان با کیفیت
و منطبق با مقررات ملی ساختمان نمیشود .بر
عکس آن هم وجود دارد که نقشه نا مطلوب و
ناظر هم مسئولیت پذیر نباشد ،لیکن حضور یک
مجری با مسئولیت و آ گاه به وظایف حرفه ای
در انطباق اجرا با مقررات ملی ساختمان ،پروانه
ساخت و ضوابط شهرسازی تمامی کاستی های
طراح و ناظر را جبران و یک ساختمان منطبق با
مقررات ملی به بهره بردار تحویل داده میشود.
بنابراین معتقدیم نقش مجری خیلی بیشتر از
سایر کنترلها و بخشهای دیگر است .متاسفانه
امروزه مجریانی که دارای عدم صالحیت الزم و
پروانه اشتغال هستند ،به رغم دریافت هزینه
هنگفت پس از ساخت دسترسی و رصد آنها به
منظور برخورد انتظامی و قضایی با تخلفات
احتمالی ایشان سهل الوصول نیست .آنها
همچنان در حال فعالیت هستند و ما باید مردم
را نسبت به درصد سود و زیان این موضوع آ گاه
سازیم .چه بسا افرادی وارد عرصه ساخت و ساز
میشوند و پس از بهره بردن از این صنعت و کسب
سود از این صنعت خارج میشوند .لذا استفاده از
مجری ذیصالح نه تنها یک الزام قانونی است
بلکه به هیچ عنوان هزینه اضافی نیست و حتی
موجب سود هم خواهد بود .یک مجری خبره با
تشخیص و تجربه میتواند مالک را در انتخاب
مصالح مناسب و مقرون به صرفه راهنمایی کند

و با پیشگیری از هدر رفت مصالح و انرژی که
در بسیاری از ساختمانها مشاهده میشود،
هزینههای ساختمان را بیش از استفاده از
مجریان غیر ذیصالح کاهش دهد و در پیشگیری
از هدر رفت سرمایههای ملی اثر گذار باشد .اگر
بخواهیم ساختمان سازی را به طور عینی و
ملموس بررسی کنیم میتوانیم به ذکر یک مثال
ساده بپردازیم .هر یک از ما اگر قصد خرید یک
وسیله برقی یا مکانیکی را داشته باشیم هرگز به
این موضوع فکر نمیکنیم که قطعات یدکی آن
تجهیز را خریداری و برای مونتاژ آن به شخصی
مراجعه کنیم ،که بعد از تحویل نیز هیچگونه
گارانتی و ضمانتی در خصوص آن وسیله نداشته
باشیم .متأسفانه طی سالیان اخیر با اجرای سلیقه
ای برخی قوانین مرتبط ،بسیاری از راهکارهای
اصولی را از دست داده ایم هرچند برخی از آنها نیاز
به بازنگری و بروز رسانی و اصالح جدی در تنظیم
دستور العمل ها و شیوه نامه های جدید دارند.
البته این موارد در جلسات مدون به کارگروه های
پیش بینی شده در وزارت متبوع انعکاس داده
شده است .در بسیاری از این کمیتهها استان
اصفهان نیز برای بررسی و اظهار نظر حضور داشته
که امیدواریم هرچه زودتر به نتایج مطلوبی برسد.
اتفاقی که هم اکنون برای ساختمان در حال رخ
دادن است به این شکل است که یک فرد در
حال تأمین قطعات ،یک نفر در حال ساخت این
قطعات و یک نفر به عنوان ناظر بر این موضوع
است .و این در حالی است که شرایط صنعتی
سازی ساختمان تا کنون به جایگاه مطلوب خود
ً
نرسیده است  .دقیقا مشابه این است که یک فرد
قطعات خودروی خود را بخرد و آنها را به یک
مکانیک برای مونتاژ بسپارد ،همین قدر که این
موضوع به دلیل افزایش هزینهها و غیر اصولی
بودن از ذهن به دور است و ترجیح بر آن است که
یک اتومبیل را از کارخانه تهیه و گارانتی آن را نیز

داشته باشیم .ما در صنعت ساختمان به سمت
صنعتی سازی در حد ایده آل پیش نرفتیم و در
موارد کمی این مورد مشاهده میشود .توصیه
این است که به سمت و سویی حرکت کنیم که
ً
حتما از سازندگان ذیصالحی استفاده کنیم که قادر
باشند صفر تا صد پروژه را خودشان راهبری و اجرا
نمایند ،به این معنا که از تأمین مصالح تا اجرا و در
نهایت انطباق با مباحث مقررات ملی ساختمان
ً
و بیمه تضمین کیفیت ساختمان را شخصا انجام
دهند تا از این شرایط که هر قسمت از ساختمان
را یک شخص انجام دهد ،خارج شویم .به نظر
می رسد واگذاری مدیریت اجرای ساختمان به
یک شخص حقیقی یا حقوقی بیشتر به اهدااف
قانون نزدیک باشد  .همانطور که پیش از این
هم اشاره شد اینها هزینه نیست و ممکن است
قیمت ساخت توسط یک سازنده غیر ذیصالح
کمتر باشد .اما این امر دالیل مشهودی دارد که
از جمله آن میتوان به استفاده از مصالح غیر
استاندارد ،عدم مسئولیت پذیری در اجرا ،عدم
ضمانت الزم برای کیفیت ،عدم پاسخگویی
در مراجع ذی صالح و ..اشاره کرد .که همگی
باعث میشود هزینهها برای فرد کاهش پیدا
کند و در ظاهر سود بیشتری به دست آورد .لذا
ً
توصیه بنده مجددا حرکت به سمت صنعتی
سازی و سپردن اجرای کلیه عملیات ساختمان
به اشخاص دارای صالحیت و پروانه اشتغال
بکار است .امیدواریم با این اتفاق در نهایت
شناسنامه فنی و ملکی نیز در اصفهان به اجرا
در آید تا خریداران و بهره برداران نهایی بتوانند
ضمانت اجرایی ساختمان را بر مبنای مقررات
ملی و از شرکتهای بیمه گذار مطالبه کنند.
مطمئنا حضور شرکت های بیمه در صنعت
ساختمان می تواند نقشی تاثیرگذار در مدیریت
بحران های احتمالی همچون سوانح طبیعی
مانند سیل و زلزله به مسئولین امر ایفا نماید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول  :سازمان نظام مݠهندس ــݡى ساختمان استان اصفݠهان
مدیر هنری :رضا موحدیفرد
تحریریه :پݡگاه ظاهری
دبیر خبرنامه :سونیا غالمــݡی
با تشݡکر از مݠهندسین :غالمحسین عسݡکری ،احمد اݡکبری ،عبدالرضا لقمان ـ ــݡی ،جلیل عمادی ،عل ــݡی محجوب
مجتبی ربیع زاده ،مݠهدی ترابـ ـ ــݡی و عل ــݡی بݠهرامیان
آدرس :اصفݠهان ،خیابان ݡکاوه ،ابتداى اتوبان شݠهید چمران ،خیابان اشراق ،ݡکوچه ستاره ،ساختمان مݠهندس ــݡى ،2طبقه ،4واحد402
وب سایتwww.danesh-nama. com :
پست الݡکترونیکdanesh.nama@yahoo.com :
تلفن 031 - 32111 :داخل ــݡى 5

خبرنامه دانشنما نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان

هدف سازمان نظام مݠهندســـݡی ساختمان
تعریف استانداردها است
کمتر کسی است که در حوزه نظام مهندسی
ساختمان فعالیت کند و مهندس محسن بهرام
غفاری را نشناسد .جبر روزهای کرونایی او را
وادار به این کرده است که از پشت ماسک با
ما سخن بگوید .مردی که روزی قلم به دست
گرفته و بخشی از پیش نویس قانون نظام
مهندسی ساختمان را تهیه کرده است .او حاال
در گفت و گو با خبرنامه نما از آسیب شناسی
بخشهای مختلف سازمان نظام مهندسی
ساختمانمیگوید.

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و
بگویید از چه زمانی با سازمان نظام
مهندسیآشناشدید؟
من محسن بهرام غفاری هستم .ارتباطم با
سازمان نظام مهندسی ساختمان با ورود به
وزارت راه و شهرسازی و در زمان مرحوم کازرونی
به عنوان وزیر این وزارتخانه آغاز شد.

اهمیتسازماننظاممهندسیدر بدو
تشکیل چه بود و اصال چه چیزی باعث
شکلگیریاینسازمانشد؟
بنده در وزارتخانه با قانونی ،تحت عنوان
قانون نظام معماری و ساختمانی که در سال 52
نوشته و در سال  56اصالحاتی بر روی آن انجام
شده بود ،آشنا شدم .سازمان نظام مهندسی
سازمانی بود که نمیدانست به چه شکل عمل
خواهد کرد .بیشتر عملکرد آن اقتباسی بود .به
این معنا که آنها میدیدند جاهای دیگر دنیا
چنین سازمانی وجود دارد و میگفتند ما هم
باید همانند آن داشته باشیم که هر کسی نتواند
نقشه بدهد یا کار مهندسی انجام دهد .در واقع
هدف سازمان نظام مهندسی ایجاد نظم در ارائه
خدمات معماری و مهندسی بود .در پاسخ به
اینکه چرا تشکیل سازمان نظام مهندسی مهم
بود؟ باید گفت سازمان نظام مهندسی ساختمان
برای نظارت و کنترل مواردی همچون پروانه،
مراقبت و بررسی صحت کار و همچین تعقیب
در صورت اقدام به اشتباه و تخلف که در
قانون وجود دارند ،بسیار قابل اهمیت بود و
نیاز به وجود این سازمان خویش انضباط را
پیش آورد چراکه دولت نمیتوانست همه این
موارد را کنترل کند .از طرفی در همه جای دنیا
سازمانها نظام مهندسی ساختمان عهده دار
این اعمال بودند .به این معنا نظم بخشیدن
اینگونه اقدامات به خود صاحبان حرفه محول
میشد .در واقع این اعتمادی بود که حکومتها
به طور سنتی به افراد دارای تخصص فنی
سپرده بودند .پیش از این نیز ما در کانون وکال
و نظام پزشکی سابقه انجام اینگونه اقدامات را
داشتیم .به عبارتی هر حرفه امور خودش را در
انتظام بخشی به خودش انجام میدهند .این
سازمانها سازمانهای خویش کنترل یا خویش
تنظیم هستند که کار آنها تنظیم امور است.
منتهی به دست خود صاحبان حرفه.

در صحبت ها بحثی در رابطه با
سازمان های خویش انضباط کردید و
اینکه نظام مهندسی ساختمان هم یک
سازمان خویش انضباط است لطفا در این

بارهبیشترتوضیحبدهید.
در واقع کار ویژه سازمان نظام مهندسی
ساختمان تأیید صالحیت افرادی است که باید
نقشه بکشند ،ساختمان بسازند و محاسبه و
طراحی کنند و اگر کسی فاقد این صالحیتها
باشد ،مجاز به دخالت در این امور نیست وکسانی
هم که مجاز هستند باید در یک چارچوب تعیین
شده از سوی سازمان این اقدامات را انجام دهند
و اگر از این چارچوب عدول بکنند ،مجازاتی
در انتظارشان خواهد بود .بنابراین اینگونه
سازمانها تحت عنوان سازمانهای سلف
ریگولیتوری سازمانهای عمومی هستند که
کارشان نظم بخشی به اموری است که جامعه
به آنها نیاز دارد .اداره گذرنامه و کالنتری محل
شما نیز یک سازمان ریگولیتوری است .این
سازمانها اگرچه دولتی نیستند و بهصورت
خصوصی پایه ریزی شدهاند اما به یک حرفه
انتظام قانونی و اجتماعی میدهند اما چون به
خودشان واگذار شدهاند ،به نام سازمانهای
خویش تنظیم شناخته میشوند و این به
اصطالح محور و گرانیگاه قوانین نظام بخش به
این سازمانهاست.

با توجه به مباحث مطرح شده در
نهایت به نظر شما هدف تشکیل سازمان
نظام مهندسی چه چیز بوده و تا کنون
چقدر بهاین هدفنزدیک شدهاست.
هدف سازمان نظام مهندسی در سایر کشورها
تعریف استانداردهایی است .اینکه هر کسی
دارای این استانداردها است از نظر علمی و
حرفهای صالحیت ورود به این حرفه دارد و
میتواند مسئولیت آن را بپذیرد .در مقابل نیز
هرکس فاقد این صالحیتها باشد ،نمیتواند
وارد این حرفه شود .در واقع این سازمان محلی
است که جواز ورود به کار را میدهد .اما در کشور
ما سازمان ایجاد شده فاقد چنین ابزاریست.
یعنی با وجود سازمان اما جواز را دولت ارائه

میکند .در این شرایط سازمان دچار گسست
شخصیتی شده است .به نظر بنده این گسست
شخصیتی باعث شده است ،انتظاراتی که بنیان
گذاران سازمان داشتند به دست خود سازمان
تأمین نشود .این که می گویند در سازمانها
باید هدف ،مأموریت و ارزشها تعریف شوند ،در
مدیریت حرف بی جایی نیست و از سر تفنن
زده نشده است .اما سازمان در این سه سرفصل
دچار اشکال است و به همین خاطر انتظاراتی که
دیگران از سازمان دارند بر اساس تفسیرخودشان
از سازمان و ارزشهای آن است در حالی که در
عالم واقع چنین چیزی نیست .اشکال عمدهای
که در مأموریت سازمان به وجود آمده این است
که در کشورهایی که ما از آنها سازمان را اقتباس
کردیم سازمان ها پروانه اشتغال را ارائه میکنند.
که در ایران نیز نمونههایش را داریم .کانون
وکال خود پروانه میدهد .نظام پزشکی نیز به
همین منوال خودش پروانه میدهد .کانون
کارشناسان هم خودش پروانه صادر میکند و در
جایگاه درست خودش است .اما سازمان نظام
مهندسی مأموریت اصلی خودش را که ارائه
جواز ورود به حرفه است را انجام نمیدهد و
این کار به دولت واگذار شده است .در عین حال
شورای انتظامی سازمان میتواند پروانه ارائه
شده توسط دولت را ابطال کند .این امر موجب
سرگیجه در سازمان شده است .

بهنظرشماراهکار حلمسائلمطرح
شدهچیست؟
تا زمانی که این مسائل یعنی چشم انداز ،مأموریت
و ارزشها درست تعریف نشوند ،البته نه ارزشهای
معنوی بلکه ارزشمندیهای که باید تغییر بکند،
نمیتوان از سازمان انتظار نتیجه مطلوب و کامل
را داشت .در واقع با این اقدام وحدت شخصیت
از سازمان نظام مهندسی گرفته شده است و به
همبن دلیل زمانی که مأموریت اصلی سازمان که
بسیاری حتی از آن آ گاهی ندارند ،گرفته میشود،

ً
این سازمانها صرفا درگیر افزایش منافع صنفی
خواهند شد و این سازمانی نیست که طراحان آن
به دنبال آن بودند.

با تشکر از شما و به عنوان سوال آخر
یعنی شما معتقدید سازمان نباید خدمتی
به اعضا ارائه کند و پیگیر مسائل صنفی
آنهاباشد؟
سازمانها بر حسب مأموریتهایشان و متناسب
با ساختار خود طبقه بندی میشوند .ما دارای
سه نوع سازمان هستیم .سازمانهای تخصصی
تحصیل کردهها که انجمنهای داوطلبانهای
هستند که وظایف آنها ارتقا دادن است.
برای مثال آنها به توسعه یک فکر یا یک حرفه
میپردازند .انجمن فارغ التحصیالن یک شکل
دیگر سازمان است .انجمنی که در آن دوستانی
با نوستالژیهایی دور هم جمع میشوند و تجدید
خاطرات میکنند .اما یک سری از سازمانها
تنظیم گر هستند که بودن و نبودنشان اختیاری
نیست و کشورها برای انتظام بخشی از آنها
استفاده میکنند .وجود آنها برای انسجام یک
حرفه الزامی است .بیشتر سازمانهای از نوع اول
و به دنبال خواستههای صنفی هستند .البته
نظام مهندسی نیز باید خدماتی را به اعضا ارائه
کند که نوع و جنس این خدمات متفاوت است.
این خدمات در راستای مأموریت سازمان است.
آموزش یکی از خدماتی است که باید توسط
سازمان ارائه شود .ساخت کتابخانه ویژه اعضا
و مخزن نرم افزار یا مشاوره فنی و کالسهای
مختلف نیز از دیگر خدماتی هستند که در جهت
ارتقا قابلیتها و استانداردها ارائه میشوند،
نه خواستههای صنفی .سازمان باید خدمات
ارائه کند اما چه نوع خدماتی؟ خدماتی که در
راستای مسئولیت انتظام بخشی سازمان باشد
نه خدمات صنفی و سندیکایی مانند افزایش
تعرفه و ماکسیمایز کردن امتیازات اعضا که نظام
مهندسی امروزه بیشتر درگیر آن شده است.
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باید به تمدن
از زاویه تخصصهای اجتماع ــݡی نݡگریست
محمد غرضی،یکی از افراد نام آشنای سازمان
نظام مهندسی ساختمان است .روزی لباس
چریک پوشیده و در جنگهای چریکی شرکت
کرده است و روز دیگر بر کرسی شورای اول شهر
تهران نشسته است ،کمتر کسی است که نام او
را از سال  92و بعد از کاندیداتوری برای ریاست
جمهوری بخاطر نداشته باشد .او در گفت و
گو با خبرنامه نما از شکلگیری سازمان نظام
مهندسی گفت.

شما بهعنوان یکی از بنیانگذاران
سازمان نظاممهندسی ساختمان از
شکلگیری اولیه این سازمان برایمان
بگویید؟
در سال  1337تنه یک اسب به یک تیر برق
خورد و اسب در اثر برق گرفتی مرد .و من در
آن زمان  17سال داشتم و با دیدن این اتفاق
این سؤال برایم مطرح شد که چه اتفاقی

افتاده؟ پس از آن نیز یک شخص که به
آبهای روبروی پارک شهر واردشده بود در اثر
برقگرفتگی فوت کرد .این ماجرا نیز که در دهه
 40رخ داد ذهنیت بنده را دوباره درگیر خود کرد
که چه اتفاقاتی ر خداده است؟ بنده در سال 44
از دانشکده فنی فار غالتحصیل شدم .با بررسی
شبکههای فشارقوی ،متوسط و ضعیف پی
بردم که علت اصلی آن مرگومیرها عدم وجود
سیم صفر یا بهاصطالح برقی نول بوده و باعث
برقگرفتگی شده است .پسازاین بود که در
برق منطقه اصفهان به دنبال این کار افتادم
و به استانداردهای شبکه برق ضعیف و قوی
رسیدگی شد .ازآنجا بود که پی بردم بایستی
تمدن را از زاویه تخصصهای اجتماعی دید.
تخصص ممکن است در اختیار عدهای باشد
اما تا زمانی که اجتماعی نشود ،تمدن زاییده
نخواهد شد .تخصصها باید به عمق جامعه
بروند .کما اینکه درگذشته صنعت کشور به

عمق جامعه نفوذ کرده بود و همه بلد بودند
آسیاب راهاندازی کنند .همه بلد بودند چاه و
قنات بکنند و به این دلیل در سرزمین خشکی
مانند فالت ایران یک تمدن زاییده شد و باقی
ً
تمدنها نیز تماما در کنار رودخانهها بودند.
تا اینکه روزگار ما را بهجایی رساند که در سال
 1361وزیر نفت شویم .در آن زمان در دولت
بحثهای مفصلی میشد .آقای کازرونی که
خدا رحمتش کند ،وزیر مسکن آن زمان بود.
او نام نظاممهندسی ساختمان را آورد و ما
نیز به دنبال این موضوع منبع اصلی را پیدا
کردیم .با تالشهای بسیار زیاد وزارت مسکن
و شهرسازی در آن زمان باشخصیتهای
معتبر آن و نظاممهندسی ساختمان پیش
از انقالب که عدهای از نظام معماری آن را
تأسیس کرده بودند ،با یکدیگر تلفیق شد ..من
رئیس کمیسیون صنعت و زیربنایی نیز بودم.
مرحوم کازرونی این طرح را به کمیسیون آورد
و آنجا تصویب شد .دولت اما توجه زیادی به
این موضوع نداشت .ما بسیار فعال بودیم اما
سازمان مدیریت آن زمان با دستورالعملهای
فنی خودش با ما مبارزه میکرد و اجازه کار
نمیداد.

چرا دولت در آن زمان به سازمان
نظاممهندسیتوجهنمیکرد؟
دولت زیر بار نمیرفت و با نظاممهندسی
ساختمان متعلق به جامعه مبارزه میکرد .ما
هرچه در دولت فعالتر بودیم قدرت سیاسی
مخالفین بیشتر بود .تا اینکه سال 1370

زلزله رودبار رخ داد و چندین هزار نفر از بین
رفتند .مرحوم آیتاهلل هاشمی روی به بنده
کرد و گفت چه چیزهایی در خصوص سازمان
نظاممهندسی ساختمان میخواستی بگویی؟
بنده در خصوص تشکیالت نظاممهندسی
صحبت کردم و ایشان حرفهای من و
مرحوم کازرونی و سازمان مدیریت را شنیدند
و گفتند ساختمانهای دولتی مستثنی است و
ساختمانهای مردم با نظارت نظاممهندسی
ساخته شود.

چرا گفتند ساختمانهای دولتی
مستثنیاست؟
به این خاطر که سرمایهگذار ساختمانها دولت
بود و مقررات دولت برای آنها اجرا میشد نه
مقررات ملی .خالصه اینکه حرف ما به نتیجه
نرسید و از آن زمان تاکنون ساختمانها و
مدرسههای بسیاری ساخته شد که همگی از
بین رفت و آتش گرفت.
البته زلزله رودبار باعث شد بخشی از قانون
نظاممهندسی در مجلس تصویب شود .سال
 70و  71این قانون به دولت ابالغ شد و سال 72
تشکیالت نظاممهندسی مبنی بر آرا مهندسین
در سراسر کشور تشکیل شد .بنده در کنار دیگر
عزیزان کاندید این تشکیالت شدند .از میان سه
نفر انتخاب
هزار نفر شرکتکننده یک گروه ِ 25
شدند که از سال  72تا امروز نظاممهندسی
ساختمان با تحوالتی که در آن ایجادشده،
برقرار است..

بهنظرشماقانوننظاممهندسیاین
روزها احتیاج به بازنگری دارد؟
هر قانونی احتیاج به بازنگری دارد .البته
بهشرط اینکه حقوق عامه در آن حفظ شود .اگر
تغییرات به نفع حقوق خاصه و صاحبان امتیاز
باشد ،قانون از بین میرود و هیچ قانونی کمال
پیدا نمیکند .مگر اینکه حقوق عامه مردم
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حفظ شود نه اینکه حقوق آنها مصادره شود.

سازمان نظاممهندسی ساختمان از
سال  71تاکنون تا چه اندازه برای مردم
مفیدبودهاست؟
غیر از استان تهران که امروز  100هزار عضو دارد
و زیر  10هزار نفر شرکت میکنند و هیئتمدیره
آن نیز از مهندسین حمایت نمیکند ،.این
سازمان در اکثر استانهای کشور بسیار مفید
و خوب عمل کرده است .چون استانها
مستقل هستند و اختیارات هیئتمدیرهها نیز
بسیار وسیع است .شورای مرکزی نیز دخالتی
در کار هیئتمدیره ندارد .درواقع هرچه استان
کوچکتر باشد ،فعالیت هیئتمدیره بهتر
است .ملت ایران را اگر به دو قسمت شهری و
روستایی تقسیم کنیم ،متوجه خواهیم شد که
روستاها خیلی سریعتر با تکنولوژی آشنا شده
و استقبال خوبی از آن میکنند .بنده  60سال
فعال کارشناسی بودم .در دهه  40برقکشی
روستاها با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
چراکه گوسفندان بسیاری با برقگرفتگی از
بین میرفتند بنابراین روستاییها نسبت
به شهریها محتاجتر به تکنولوژی هستند.
پس از موضوع برق ،گاز و مخابرات و پست
به همین اساس شکل گرفت .روستاها نیز
از نظاممهندسی ساختمان بسیار استقبال
کردند .چراکه خانهها خراب میشوند و
آدمها از بین میروند .بهمحض اینکه این
صحبت در روستاها مطرح شد بااینکه توانایی
روستائیان برای استفاده از مصالح جدید مانند
میلگرد و آجر و بتن کمتر بود ،خانهها کوچک
اما تکنولوژی تزریق شد .اکثر زلزلهها از دهه
 90به بعد اتفاق افتاد و با شرایط به وجود آمده
از طریق سازمان نظاممهندسی جان اشخاص
در امان بود .درحالیکه در زلزله رودبار چند
ده هزار نفر از بین رفتند .درحالیکه زلزلهها
در کرمانشاه و سایر نقاط کشور تلفات جانی
کمتری نسبت به رودبار داشتند و این نشان
میدهد که این چند سال فعالیت مهندسین

قویتر شده است و مردم نیز از این موضوع
استقبال کردهاند .البته این را باید گفت که
برخی نیز به مردم ظلم کردند .درنهایت
تکنولوژی ساختمان در سطح روستا و شهر
مساوی شد .امروز بحمداهلل نظاممهندسی در
سطح کشور بهطور گستردهای رشد پیداکرده
است و ظرف چند سال آینده به یکمیلیون
هم میرسد .درصد مهندسین موجود در ایران
البته با در نظر گرفتن جمعیت کشورمان در
مقایسه با مهندسین آمریکا با آن جمعیت،
نزدیک به هفتاد درصد بیشتر است .چراکه
جریان تکنولوژی به قائده جامعه منتقلشده
است.

با توجه به اینکه بخشی از کارها
موازی کاری شده است ،به نظر شما
سازمان نظاممهندسی تا چه اندازه
توانسته است با شهرداریها ارتباط برقرار
کند؟
شهرداریها چون محل درآمد وسیعی هستند،
با اینکه کار به مهندسین خارج از شهرداریها
واگذار میشودحاشیههای بسیاری داشتهاند.
به عبارتی گرفتاریهایی بین شهرداری با نظام
مهندسی بسیار زیاد وجود دارد.

اگر خاطره خاصی از زمان
شکلگیری سازمان نظاممهندسی
ساختماندارید،برایماتعریفکنید؟
بنده از سال  71تا  89نزدیک به  20سال عضو
سازمان نظاممهندسی تهران و  5دوره متوالی
نیز رئیس شورای مرکزی نظاممهندسی بودم.
بهترین چیزی که میتوانم دراینباره بازگو
کنم این است که مردم ایران طبق فرمایش
پیامبر گرامی اگر علم در ثریا هم باشد ،آن را
به دست میآورند .این خصلت در ملت ایران
بسیار وسیع است .به نماز جمعه در گرگان
رفته بودم و توضیح میدادم اگر شما قوانین
نظاممهندسی را اجرا کنید بهجای اینکه 20
یا  30سال ساختمان داشته باشید در عوض

 300سال  400سال خانه خود را خواهید
داشت .مفصل صحبت کردم .پس از نماز
عصر پیرمردی  80ساله با ریشی بلند نزد
بنده آمد و گفت این نسخهای که میگویید
ساختمانی را بسازیم که  300سال عمر کند،
چیست؟ مفصل درباره مقررات ساختمان که
باید اجرا شود ،صحبت کردم و او نیز با دقت
گوش داد .کارفرمایانی هستند که به مردم
وفادارند و عالوه بر هزینه ناظر و طراح ،خود
نیز چند برابر هزینه میکنند تا متخصصین
عالیرتبهای بر پروژهها نظارت کنند .به
همین خاطر برخی از ساختمانهایی که امروز
میبینید اکثریت آنها اسکلت ضد زلزله و
بادوام باالیی رادارند.

شما در جایگاه یک اصفهانی،
سازماننظاممهندسیاصفهانراطیاین
سالها تا چه اندازه موفق میدانید؟
البته من در جایگاه و صالحیت اظهار نظر در
رابطه با هیات مدیره ها نیستم و خیلی وقت
است که اطالعی از این موضوع ندارم .حداقل
در این  9سالی که رئیس شورای مرکزی نبودم
در جریان فعالیت سازمان در اصفهان نیستم.
اما اصفهان از شهرهایی بوده است که هم مردم
و هم هیئتمدیرهها از سازمان استقبال وسیعی
کردند.

چرا مجری ذیصالح طی این سالها
اجرایینشدهاست؟
مخالفین میگویند امضا فروشی است و مقابله
میکنند .انصاف هم این است که شاید
عدهای امتیاز را بگیرند و کار را انجام ندهند و
سوءاستفاده کنند .اما مجری ذیصالح برای
کشور واجب است تا اینکه ساختمانسازی
نیز تخصصهای خودش را توسعه دهد.
تا وقتی مجری ذیصالح تعریف نشود تا از
رانتخواریها ،گرفتاریهای اداری ،شهرداری
و شورای شهر و وزارت کشور نجات پیدا نکند،
تخصص اجرایی ساختمان نیز رشد پیدا

نمیکند و کار به دست پیمانکاران دستدوم،
سوم و چهارم میافتد و شرایط خیلی بد میشود.

به نظر شما سازمان چه اندازه به
اعضاخدماتارائهمیکند؟
خیلی مطلع نیستم .اینکه امکانات فراوانی در
نظاممهندسی استانها به وجود آمده است
به خاطر مهندسین تحصیلکردهای است که
درآمد دارند و امکانات بهتری از سیستمهای
اداری دیگر به دست آوردهاند .در سال  89بود
که ارومیه در استان آذربایجان غربی  11هزار
مهندس داشت .رئیس سازمان نظاممهندسی
تعریف کرد که استاندار بنده را دید و به من
گفت تو استاندار آذربایجان غربی هستی یا
من؟ گفتم آقا اختیاردارید شما استاندار هستید.
گفت شب گذشته  11هزار نفر با خانواده
درجایی که ما هم دعوت داشتیم گرد هم
آمده بودند و پنجم اسفند را جشن گرفتند.
به نظرم این سازمانی تواناییهای بسیاری
در خود دارد و این بستگی به استعداد کسانی
دارد که مسئولیت آن را میپذیرند .زمانی اکثر
شوراهای شهر کشور رو اعضا نظاممهندسی
تشکیل می دادندو در حال حاضر نیز اکثر
شوراهای شهر کشور از مهندسین هستند که
البته حرف اول را میزنند.

بهنظرشماآیاسازماننظاممهندسی
طی این سالها ،ساختوساز کشور را به
لحاظکیفیارتقادادهاست؟
شما اگر ساختمانهای دهه  60را مالحظه
ً
ً
کنید مخصوصا در تهران میبینید که اکثرا
تخریبشده و دوباره ساختهشده است .از آن
زمان تا دهه  90که سازمان نظاممهندسی و
مهندسین متعهد به ساختمانهای دارای
کیفیت باال رشد پیدا کرد ،به همان ترتیب
بود .برآورد بنده این است که  40درصد قوانین
نظاممهندسی در کشور در حال اجرا است و انشا
اهلل  60درصد مابقی نیز توسط جوانها ارتقاء
پیدا میکند.
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نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان خبرنامه دانشنما

خبرنامه دانشنما نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان

تائید انجام تخلفات ماده  ۱۰۰در اصفݠهان

مدیریــت شــهری اصفهــان کوشــیده اســت تــا
جرائــم مــاده  100را بــه حداقــل برســاند و بــه
گفتــه رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان،
علیرضــا نصــر اصفهانــی درایــن راســتا مدیریــت
شــهری تــاش کــرده اســت تــا همــکاری و
همراهــی الزم را بــا نظــام مهندســی ســاختمان
داشــته باشــد کــه در گفتوگــو بــا او بــه ایــن
موضــوع پرداختیــم.

آیــا در شــهر اصفهــان نیزبحــث
تخلفات «ماده  »100اتفاق می افتد؟
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بــا توجــه بــه شــناختی کــه از
شــورای شــهر اصفهــان وجــود دارد،
مطمئــن هســتیم کــه پیگیریهایــی در
ایــن خصــوص انجــام شــده اســت .در
صــورت امــکان کمــی از اقداماتــی
صورت گرفته ،برایمان بگویید؟
تــاش مــا بــر ایــن بــوده کــه جرائــم مــاده 100
را بــه حداقــل برســانیم و بــر همیــن اســاس
تــاش کردیــم همراهــی و همــکاری الزم را بــا
نظــام مهندســی ســاختمان داشــته باشــیم و
آموزشهــای الزم را بــه مــردم ارائــه کنیــم.
زمانــی کــه در اصفهــان شــهروندی بــرای
ً
دریافــت پروانــه مراجعــه میکنــد ،حتمــا در
معاونــت شهرســازی تاکیــد میگــردد کــه
آنچــه در ایــن پروانــه آمــده اســت ،مجــوز
ســاخت دارد و شــما مجــاز بــه ســاخت
هســتید .دوســتان کنتــرل نظــارت نیــز مرتــب
ماننــد بــاز شــکاری بــر ســر ســاختمانهای در
حــال ســاخت فــرود میآینــد .در خصــوص
ایجــاد پلیــس ســاختمان نیــز در شــورای
پنجــم بحثهایــی مطــرح بــوده اســت کــه

ً
طبعــا بایــد افــراد مطلعــی باشــند کــه بتواننــد
نقشــه را بخواننــد و از محتــوای پروانــه
اطــاع داشــته باشــند و اقدامــات هــر شــهروند
در حــوزه ســاخت و ســاز را بــا پروانــه تطبیــق
ً
دهنــد .امــا اینکــه مــا صرفــا افــرادی را بــرای
بازدارندگــی اعــزام کنیــم ،خیلــی مطلــوب بــه
نظــر نمیآیــد و منتــج بــه نتیجــه مطلــوب
نخواهــد شــد .در مقابــل ا گــر افــراد متخصــص
و پلیــس ســاختمان بتواننــد در محــل حاضــر
و متوجــه تخلفــات شــوند ،امــکان دارد در
حیــن انجــام تخلــف جلــوی ایــن امــر گرفتــه
شــود .مــا بایــد در ســه مرحلــه مــردم را از انجــام
تخلــف بــر حــذر کنیــم .ابتــدا مرحلــه قبــل از
عمــل مربــوط بــه زمانــی اســت کــه در هــر حــال
نظــام مهندســی و معاونــت شهرســازی پروانــه
صــادر میکنــد و بایــد آموزشهــای الزم بــه
مــردم ارائــه کــرد .مرحلــه دوم حیــن عمــل
اســت؛ زمانــی کــه ســاختمان در حــال احــداث
اســت و افــراد بایســتی از یکســری از اقدامــات
پیشــگیری کننــد تــا تخلفــی صــورت نگیــرد.
مرحلــه ســوم امــا بعــد از عمــل اســت کــه
رفتــار مــا بــا تخلفــات بایــد بــه گون ـهای باشــد
کــه اشــتهای تخلــف بــرای دیگــران صــورت
نگیــرد و بســتر انجــام تخلــف بــرای افــراد
ایجــاد نشــود کــه زمانیکــه بــرای اعمــال خــود
محدودیــت قانونــی دارنــد بــه منظــور ســاخت
و ســاز از فرصــت مــاده  100اســتفاده کننــد و
تخلفــات را مرتکــب شــوند .بنــده اعتقــاد دارم
مــا بایــد مثلثــی را مــد نظــر داشــته باشــیم کــه
ایــن مثلــث ســه ضلــع خواهــد داشــت .یــک
ضلــع ایــن مثلــث ســازمان نظــام مهندســی
اســت کــه مأموریــت ویــژه در جلوگیــری از
تخلــف ســاخت و ســازها و نظــارت بــر ضوابــط
و قوانیــن باالدســتی کــه مــورد تصویــب قــرار

میگیــرد ،دارد .ضلــع دیگــر آن معاونــت
شهرســازی و مجموعــه مدیریــت شــهری
و شــهرداری اســت و در نهایــت ضلــع ســوم
مــردم هســتند .تــا زمانــی کــه ایــن اضــاع ســه
گانــه بــا یکدیگــر گفــت و گــو ،مفاهمــه و ارتباط
نداشــته و درک جمعــی در کار نباشــد ،مــا بــا
ایــن مشــکالت مواجــه هســتیم .بنــای اصلــی
مــا ایــن اســت کــه تخلفــی در شــهر صــورت
نگیــرد .در یــک شــهر توســعه یافتــه و شــهری
کــه بنــا بــر رعایــت حقــوق مــردم عمــل میکنــد
و مشــهور بــه قانونمــداری اســت ،نــه در
مبحــث راهنمایــی و رانندگــی و نــه در ســاخت
و ســازها و نــه حتــی در رفتارهــای مــردم
تخلفــی صــورت نمیگیــرد .مــن فکــر میکنــم
مال کهــای توســعه یافتگــی فعلــی بــرای
شــهرها در دنیــا در مقایســه بــا گذشــته متفاوت
ً
شــده اســت ،قبــا شــاید شــاخصهای دیگــری
را بــرای ایــن ارزیابــی داشــتند .امــا امــروزه
شــهروندان قانــون مــدار و شــهروندانی کــه
بــه حقــوق خــود و دیگــران پایبنــد هســتند و
قوانیــن و مقــررات رو بیــش از دیگــران رعایــت
میکننــد ،همگــی نشــان از توســعه یافتگــی
را میدهــد .امیدواریــم برنامههــای مــا بــه
گون ـهای باشــد کــه بــه ســمت رعایــت قانــون
و مقــررات و نتازیــدن بــر ضوابــط و مقرراتــی
کــه وضــع میشــود گام برداریــم و همــه تابــع
قانــون باشــیم.

چــه اقداماتــی در مقابلــه بــا
ســاخت و ســازهای بــدون پروانــه
صورت گرفته است؟
مــن بــه ضــرس قاطــع مــی گویــم کــه مــا در
اصفهــان بــا موضوعــی تحــت عنــوان ســاخت
و ســازی کــه بــه طــور کلــی بــدون پروانــه

انجــام شــود و تخلــف باشــد ،مواجــه نیســتیم.
البتــه در حیــن ســاخت تخلفاتــی ماننــد
افزایــش زیربنــا و یــا تخلفاتــی کــه در رابطــه
بــا موانــع دریافــت پروانــه وجــود دارد ،دیــده
یشــود کــه بــرای رســیدگی بــه کمیســیون
م 
یشــود .امــا اینکــه کســی
مــاده  100ســپرده م 
از صفــر و بــدون پروانــه مبــادرت بــه احــداث
ً
بنــا کنــد تقریبــا در اصفهــان بــه صفــر رســیده
اســت .البتــه بعــد از اوج گیــری حاشــیه
نشــینی و زمانــی کــه عــدهای از شــهرهای
مختلــف بــه اصفهــان مهاجــرت و شــروع بــه
ســاخت و ســاز کردنــد ،در برخــی مــوارد نظــارت
الزم صــورت نگرفــت .ســعی مــا در ایــران و در
ً
خصــوص تصمیــم گیــری هــا معمــوال بــه ایــن
صــورت اســت کــه مســائل انســانی ،اقتصــادی
و سفارشــات و  ...را در کنــار هــم لحــاظ کنیــم
کــه ایــن امــر خــود موجــب تخلــف میشــود.
زمانیکــه کســی مــورد ســفارش قــرار میگیــرد
مأمــور بازدیــد از ســاختمان نبایــد بــه آن
ســاختمان مراجعــه کنــد .مأمــور جلوگیــری از
تخلفــات نبایــد بــه آن محــدوده بــرود .ایــن
مشــکالت در گذشــته وجــود داشــته اســت امــا
امــروزه ســاختمانی کــه بــدون پروانــه ســاخته
بشــود ،نداریــم).
در بحث تخلفات حین ساخت نیز اگر
بخواهیم توفیقی داشته باشیم باید یک
حرکت کشوری راه اندازی کنیم .بنده به جد
معتقدم که با یک حرکت مستمر و راه اندازی
کمپینهایی در کل کشور همه با هم دست
به دست هم بدهند تا این اتفاق بیافتد .در
شرایطی که انبوه سازان برای دریافت پروانه
در شهرهای دیگر مراجعه میکنند و اعالم
میکنند اگر ما در فالن شهر پروانه بگیریم
خیلی راحتتر خواهیم بود ،حریم اشراف

یا عقب نشینی کمتر رعایت میشود .ارتفاع
ً
اصال مطرح نیست و این ایراداتی که شما
ً
میگیرید اصال وجود ندارد .اگر بنا باشد ما در
اصفهان انبوه سازان را به سمت شهرهای
دیگر هدایت کنیم و سرمایه گذاران را از
دست دهیم ،پس از چند سال ممکن هست
که به ایجاد بسترهایی برای ماندگاری
سرمایه در شهر اشتها پیدا کنیم .اگر انبوه
ساز بداند که در هر کجای ایران آسمان یک
رنگ است میتوانیم تعامل داشته باشیم.
بنده معتقدم تقابل با تخلفات ساختمانی
یک امر تدریجی است و با حوصله و به
دور از هرگونه تصمیم و دستور شتابزده و با
توجیه مردم و آموزشهای الزم و مقرون به
صرفه کردن ساخت و سازها که همگی باید
در یک پکیج دیده بشود ،کم کم به نتیجه
خواهیم رسید.

در رابطــه بــا بحــث حاشــیه نشــینی
و ســاخت و ســازهای غیرقانونــی کــه
انجام میشود ،چطور؟
ببینیــد زمانــی کــه در یــک منطقــه حاشــینه
نشــینی شــکل میگیــرد ،بــه دنبــال آنهــا بــا
البیگــری و مطــرح کــردن مباحــث اجتماعــی
بازدیدهایــی در ایــن مناطــق از ســوی
یشــود کــه منجــر بــه ایــن
مســئولین انجــام م 
صــدور دســتورهایی در آن مناطــق میشــود
کــه هــم اکنــون کــه در ایــن محــل ســاختمان
ســاخته شــده اســت ،بــرق آنهــا نیــز وصــل
شــود .پــس از آن نیــز مدعــی وصــل شــدن آب
نیــز میشــوند و در ادامــه بــه دنبــال اتصــال
تلفــن هســتند کــه چــرا ایــن ســاختمانها خــط
تلفــن نــدارد .همــه اینهــا بــا حداقــل ســرمایه
گــذاری و هزینــه اتفــاق افتــاده اســت.

بنده معتقدم باید در شهرها زمینههایی را
فراهم کرد که هر کسی با هر درآمد اقتصادی
نتواند سرمایه گذاری کند .چراکه اینها
وقتی مردم نمیتوانند در شهر خودشان به
دالیل هزینهها سرمایه گذاری کنند مجبور
به مهاجرت به حاشیه میشوند و حاشیه
نیز به جز تخلف چیزی به همراه نخواهد
داشت .صادقانه می گویم بسیاری از
هزینههایی که ما در خصوص رسیدگی به
تخلفات انجام میدهیم از درآمد حاصله
از ماده  100بیشتر است .در واقع درآمدی
که ما از ماده  100داریم با هزینههایی است
که برای کنترل تخلفات انجام میدهیم،
اختالف بسیاری دارد .بودجه شهرداری
شهر اصفهان  6000میلیارد تومان است .در
ً
آمد حاصل از ماده  100تقریبا به  100میلیارد
تومان هم نمیرسد .این در آمد دو سال قبل
 40میلیارد تومان از محل جرائم ماده 100
در یکسال بود.
البتــه امســال در تصمیمــات شــورا و در
خصــوص بازدارندگــی تخلفــات و نــه بــه
عنــوان درآمــد از طریــق مــاده  ،100مصوبـهای
را داشــتیم .مصوب ـهای کــه بــه مــردم هــم
در خصــوص آن اعــام شــد .اینکــه از ســال
 99هرکــس تخلفــی انجــام دهــد بــه هیــچ
وجــه تخفیــف شــامل حالــش نخواهــد شــد.
بــا شــناختی بنــده حضــور  10تــا  12ســال در
عرصــه مدیریــت شــهری ســوگند میخــورم کــه
آنقــدری کــه مســئولین بــه دنبــال جلوگیــری از
تخلفــات بــوده و هســتند بــه در فکــر درآمــد از
ایــن محــل نبودنــد .امــا اینکــه بگوییــم هیــچ
تخلفــی صــورت نمیگیــرد ،اشــتباه اســت .چــرا
تخلــف صــورت میگیــرد ،کوتاهیهایــی نیــز
در نظــارت صــورت میگیــرد .نظــارت خــود

شــهرداری ممکــن اســت بــا قصــور همــراه
ً
باشــد .گاهــا نظــارت نظــام مهندســی نیــز
بــا مشــکل همــراه اســت .از طرفــی دالالن
و واســطهها نیــز نقــش بســیاری در ایــن
تخلفــات دارنــد .در نهایــت تــاش شــهر
اصفهــان در جلوگیــری از بلنــد مرتبــه ســازی و
در نظــر گرفتــن منافــع عمــوم و غالــب کردنــش
بــر منافــع افــراد قابــل تقدیــر اســت .درســت
اســت کــه شــهر اصفهــان بــه عنــوان یکــی از
شــهرهای آلــوده اســت امــا بــا داشــتن  5هــزار
هکتــار فضــای ســبز یکــی از شــهرهای سرســبز
کشــور نیــز بــه شــما م ـیرود .یکــی از مــواردی
کــه میتوانــد مانــع اســتمرار ایــن سرســبزی
باشــد ،بلنــد مرتبــه ســازی خواهــد بــود .ایــن
موضــوع بــا ســایه انــدازی بــر فضــای ســبز مــا
باعــث عــدم دریافــت نــور الزم بــرای بــرای
نمونــه درختانــی کــه کاشــتهایم میشــود .بــا
در نظــر گرفتــن تمــام ایــن مالحظــات مــا بــه
دنبــال ایــن هســتیم کــه روز بــه روز تخلفــات
مــاده  100را کاهــش دهیــم و اشــتهای بــه
تخلــف را بــه حداقــل برســانیم.

بحــث تراکم مشــکلی اســت کــه در
شــهر اصفهــان دیــده میشــود ،آیــا ایــن
مورد رو قبول دارید یا خیر؟
بحــث ترا کــم را بنــده قبــول دارم .امــا کــد
ارتفاعــی مناطقــی کــه در آن تخلــف انجــام
میگیــرد ،بنــا بــر اذعــان کارشناســان و در
بعضــی از مکانهایــی کــه طبقــه مــازاد
میدهیــم بــه عنــوان ترا کــم و بــر خــاف
پروانــه ســاخت ایــن اتفــاق صــورت میگیــرد.
بحــث ترا کــم بــر خــاف کــد منطق ـهای نیــز
یگــردد بــه زمانــی کــه در اصفهــان یــک
بــر م 
تیــم مشــاور آمــد .آنهــا اصفهــان را بــه چنــد

تکــه تقســیم کردنــد .پنــج مشــاور کار مناطــق
مختلــف رو عهــده دار شــدند .یــک مشــاور
مــادر نیــز وجــود داشــت کــه هماهنگیهایــی
الزم را کــه در ســالهای گذشــته انجــام نشــده
بــود ،انجــام مــیداد.
یــک مشــاور نیــز بــه زعــم خــودش یــک منطقــه
را بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در منطقــه داشــته
 5طبقــه روی پیلــوت داده و در منطقــه
دیگــر شــبیه بــه ایــن منطقــه ســه طبقــه روی
پیلــوت داده شــده و طبیعــی هســت کــه مــردم
از مــا ســؤالکننــد کــه فــان خیابــان در فــان
منطقــه بــا شــرایطی کــه دارد بــا ایــن منطقــه
ً
چــه تفاوتــی دارد و ایــن اشــتباهات بعضــا
اشــتباهاتی اســت کــه مــردم انجــام نمیدهنــد
و اشــتباهات متخصصیــن و دســت انــدکاران
و شــالوده اولیــه اســت کــه بایــد مــورد توجــه
باشــد ولــی مــورد غفلــت قــرار میگیــرد و ایــن
مشــکالت را ایجــاد میکنــد.

نظــر شــما در رابطــه بــا مبحــث دو
نقشـهای که عامــل بســیاری از تخلفات
است ،چیست؟
مــا بــا هــر اقدامــی کــه شــهروندان را وادار بــه
تصمیمــات دوگانــه کنــد و از منابــع مختلــف
دســتورات متفــاوت بگیــرد ،برخــورد میکنیــم.
ً
ا گــر مــا واقعــا دســتورات دو نقشـهای داریــم در
شــهر اصفهــان از هــر منبعــی کــه ایــن دســتور
صــادر میشــود مــن معتقــدم مــا بایــد برخــورد
بکنیــم.
صحبتــی کــه شــما کردیــد ،میتوانــد زمینـهای
بــرای ارتبــاط و تعامــل بیشــتر در آینــده بــا
نظــام ســازمان مهندســی ســاختمان باشــد.
در ایــن شــرایط مــا و ســازمان نظــام مهندســی
تکلیــف خودمــان و مــردم را مــی دانیــم.
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گزارش فعالیت های واحد آموزش سازمان
1
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1064

260

دورههای آموزش مصوب

عمومی 15437

تعداد کل نفرات شرکتکننده
در دوره HSE

تعداد نفرات شرکتکننده
کارمند دولت(سازمان مدیریت)

برای اولین بار برگزاری دوره آموزشی به همراه بازدید عملی از مراحل مختلف
ساخت (دوره آموزشی کرآموزی ضوابط نظارت در محل پروژه های ساختمانی)

آموزش مجازی
ارتقا پایه

30
تعدادگروههای
برگزارشده

13
گروه

آموزش مجازی HSE
(تمدید پروانه)
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غیر مصوب
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عدد
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دوره
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3592
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برق

تعدادتاییدیههای
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تعداد شرکت کنندگان
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دوره های غیر مصوب در سال 98
نفر -ساعت دوره های غیر مصوب 98
نفرات
شرکت کننده
نفر
ساعت

1247

دوره های
غیر مصوب
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دانشگاه صنعتی اصفهان
(برگزاری  10گروه)

برگزاری دوره آموزشی (آشنایی با ضوابط،
قوانین و مسئولیت ها در حوزه ایمنی و آتش
نشانی در صنبعت ساختمان)

15437

50
نفر

ویژه اعضای جنوب استان
(شهرستانشهرضا)
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نفر
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خمینی شهر(برگزاری  17گروه)
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نفر

دوره های ویژه
کارمندان
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نفر
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دوره های غیر مصوب در نیمه اول سال 99
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474
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نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان خبرنامه دانشنما

نݡگاه شݠهرداری اصفݠهان به ݡکمیسیونهای ماده 100
نݡگاه درآمدزای ـ ــݡی نبوده است
حقــوق دانســت و توانســته طــی ســالهای اخیر
در مدیریــت شــهری از حــق و حقوق شــهروندان
نیــز تــا آنجــا کــه امــکان پذیــر بــوده اســت دفــاع
کنــد .پروژههــای عمرانــی فصــل مشــترک
فعالیــت او در شــهر اصفهــان اســت .بــه گفتــه
قــدرت الــه نــورزی ،مدیریــت شــهری اصفهــان
در دوره پنجــم شــورای شــهر اصفهــان ،نســبت
بــه اجــرای حــدود  ۳۳۰پــروژه در ســطح مناطــق
 ۱۵گانــه شــهر اقــدام کــرده اســت .ایــن پروژههــا
قــرار اســت بــه توســعه عدالــت فضایــی و برابــری
واقعــی در شــهر کمــک کنــد تــا اصفهــان در
ســالهای آینــده بــرای شــهروندان شــهری
زیســت پذیرتــر شــود .در ادامــه پاســخ شــهردار
اصفهــان را نســبت بــه ســواالت حــوزه مدیریــت
شــهری در ســالهای اخیــر میخوانیــد.

کالنشــهر تاریخــی اصفهــان جــزء
ده شــهر تاریخــی مهــم جهــان میباشــد
کــه آوازههــای فراملــی و بینالمللــی
دارد ،احســاس جنابعالــی از مدیریــت بــر
اینشهرمهمو تاریخیچیست؟

دانش
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شــاید بتــوان گفــت احســاس من بــرای مدیریت
شــهر تاریخــی اصفهــان و مســئولیتی کــه بــه من
واگذارشــده اســت ،از احســاس تعلــق تکتــک
شــهروندان بــه ایــن شــهر نشــات میگیــرد.
ایــن احســاس البتــه بــا یــک مســئولیت بســیار
ســنگین ،تــوأم و همــراه اســت .شــهر اصفهــان
یــک شــهر معمولــی نیســت ،ویژگیهــای
میراثــی ،تاریخــی و جهانــی کــه ایــن شــهر دارد
و توقــع و انتظاراتــی کــه از اصفهان وجــود دارد و
عالقهمنــدان و دوســتدارانی کــه ایــن شــهر دارد،
همهچیــز را زیــر ذرهبیــن نگاههــای حســاس و
دقیــق و تیزبیــن قــرار میدهــد .بافــت و روحیــه
مــردم ایــن شــهر نیــز ویــژه اســت و آنهــا هــم
موشــکافانه و تیزبینانــه همهچیــز را رصــد
میکننــد و ایــن مســئولیتها را ســنگینتر و
حســاستر میکنــد .عــاوه بــر آن ،اصفهــان
در کنــار حفــظ و پاســداری میــراث کهــن خــود
بایــد بــه توســعه فکــر کنــد و ایــن توســعه بایــد
همهجانبــه و بــا رویکــرد توســعه پایــدار باشــد
و ایــن بخشــی دیگــر از دشــواریها و احســاس
مســئولیت بــه ایــن شــهر اســت.

ً
لطفـــــــا بفرمـــــایــیـــــد مهــــمتــــــرین
دســتاوردهای شــهرداری اصفهــان طــی
ســه ســال گــــــذشته چــــــه بـــــوده و
مهمتریــن اولویتهــای کاری جنابعالی
طییکسالآیندهچهمیباشد؟
مدیریــت شــهری اصفهــان در دوره پنجــم
شــورای شــهر اصفهــان ،نســبت بــه اجــرای
حــدود  ۳۳۰پــروژه در ســطح مناطــق  ۱۵گانــه
شــهر اقــدام کــرده اســت .ایــن پروژههــا قــرار
اســت بــه توســعه عدالــت فضایــی و برابــری
واقعــی در شــهر کمــک کنــد تــا اصفهــان طــی
ســالهای آینــده بــرای شــهروندان شــهری
زیســت پذیرتــر شــود.
حلقــه چهــارم حفاظتــی اصفهــان بهعنــوان
یکــی از پروژههــای بــزرگ شــهر ،دارای 78
کیلومتــر طــول و  9قطعــه اســت ،ایــن رینــگ
دارای  5اولویــت اســت .اولویــت اول در ایــن

پــروژه ،دو تقاطــع بــزرگ (آفتــاب و پــروژه شــهید
ســلیمانی) و اتصــال بــه بلــوار فرزانــگان اســت.
پــل آفتــاب دارای مســاحت  210هــزار مترمربــع،
چهــار هــزار و  900مترمربــع پلســازی و یــک
هــزار و  100متــر از طــول اجــرای حلقــه حفاظتــی
اســت ،هزینــه ایــن طــرح حــدود  105میلیــارد
تومــان اســت کــه آزادســازیها در مســیر اجــرای
آن بهصــورت یــک جــا انجــام شــد.
پــروژه مجموعــه پلهــا و تقاطــع غیرهمســطح
شــهید ســلیمانی هــم طرحــی بــزرگ شــامل 5
پــل ،دارای  260هــزار مترمربــع مســاحت14 ،
هــزار مترمربــع مســاحت پلســازی اســت و یــک
و نیــم کیلومتــر از کل مســیر حلقــه را شــامل
میشــود.
ادامــه بلــوار فرزانــگان نیــز در قالــب خیابانــی
جدیــد بــه بزرگــراه شــهید اردســتانی متصــل
میشــود و دسترســی خودروهــای ســبک و
ســنگین از بلــوار فرزانــگان بــه بزرگــراه شــهید
اردســتانی ،کاهــش ترافیــک در محــور بلــوار
بعثــت و عاشــق اصفهانــی ،افزایــش ایمنــی،
کاهــش آلودگــی هــوا ،خطــرات و تصادفــات
جــادهای را بــه دنبــال دارد.
خــط دوم متــرو بهعنــوان یکــی از پروژههــای
کالن اصفهــان در ســال  96عملیــات
اجرایــی آن آغــاز و حفــاری تونــل و ســاخت
ایســتگاهها بــرای اولیــن بــار از دو جبهــه
شــرقی و غربــی در حــال انجــام اســت کــه
در همین راســتا هماکنون  11ایســتگاه از
 16ایســتگاه ،در حال ســاخت اســت که
بــازه پیشــرفت ایســتگاهها بیــن  5تــا 60
درصــد اســت.
ایــن خــط قــرار اســت منطقــه زینبیــه
شــهر اصفهــان را بــه هســته مرکــزی
شــهر یعنــی میــدان دروازه دولــت و
ازآنجــا بــا عبــور از خیابــان طالقانــی،
صاحــب روضــات و بزرگــراه شــهید
خــرازی بــه ایســتگاه مــدرس نجفــی در
ابتــدای خیابــان کهنــدژ میرســد و در
فــاز بعــدی بــا اجــرای ده کیلومتــر دیگــر
بــه میــدان شــهدا خمینیشــهر میرســد.
در خــط دوم متــرو ،ابتــدا ســازه مرکــزی
ایســتگاهها ســاخته ســپس دســتگاه حفــار
تونــل وارد ایســتگاهها میشــود کــه ایــن
موضــوع ســبب کاهــش هزینــه ســاخت خــط را
فراهــم میکنــد .در خــط دو برخــاف خــط یــک
متــرو عمــده ایســتگاهها بهصــورت حفــاری از
زیــر انجــام میشــود کــه ایــن موضــوع مشــکالت
ترافیکــی ،جابهجایــی تأسیســات ،قطــع
درخــت ،آلودگیهــای بصــری و محیطــی را بــه
حداقــل میرســاند.
طــول خــط دوم متــروی اصفهــان بــا 24.5
کیلومتــر نزدیــک بــه ســه کیلومتــر از خــط یــک
طوالنیتــر اســت و ایــن بــدان معناســت کــه
بخــش قابلتوجهــی از شــهر اصفهــان را تحــت
پوشــش قــرار میدهــد.
تعــداد ایســتگاههای خــط دوم متــروی
اصفهــان بــا  23ایســتگاه ،ســه ایســتگاه از خــط
یــک متــرو بیشــتر دارد کــه ایــن موضــوع زمینــه
خدمترســانی بیشــتر بــه مــردم شــهر اصفهــان
را فراهــم میکنــد .بــا ســاخت خــط دوم متــروی

خبرنامه دانشنما نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان
اصفهــان و افزایــش خدمترســانی در ایــن
زمینــه محرومیتزدایــی قابلتوجهــی در
مناطــق شــمال شــرق و غــرب اصفهــان محقــق
میشــود.
عملیــات ســاخت مرکــز همایشهــای
بینالمللــی اصفهــان از ســال  90آغــاز شــد و
بهتناســب بودجــه ســاالنه پیــش میرفــت،
در ســال  97تصمیــم گرفتــه شــد ایــن طــرح
بــا ســرعت ادامــه پیــدا کنــد و درصــد پیشــرفت
نســبت بــه قبــل ســه برابــر شــده اســت کــه تــا
پایــان ســال  99قســمت ســالن ،محوطــه و
تأسیســات بــه بهر هبــرداری میرســد.
کل مســاحت مرکــز همایشهــا  71.5هکتــار
اســت کــه ســالن ،محوطــه و تأسیســات آن بــا
صــرف هزین ـهای حــدود  600میلیــارد تومــان
یشــود.
ســاخته م 
پــروژه نمایشــگاه اصفهــان از دیگــر طر حهــای
نشــهری اســت کــه بــا مشــارکت شــهرداری
کال 
اصفهــان و شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی
اصفهــان در حــال ســاخت اســت و بــا پیشــرفت
بیــش از  90درصــدی ب ـهزودی در اختیــار
جامعــه نمایشــگاهی و مــردم اصفهــان قــرار
میگیــرد.
ســالن اصلــی نمایشــگاهی ایــن پــروژه
دارای  15هــزار مترمربــع وســعت
اســت و قابلیــت برگــزاری ســه
نمایشــگاه همزمــان در آن
یکــه ایــن
وجــود دارد .هنگام 
طــرح بــه مدیریــت شــهری
در دوره پنجــم تحویــل شــد
تنهــا بــا هفــت قــرارداد 15
درصــد پیشــرفت داشــت
امــا اکنــون بــا بیــش از 90
قــرارداد پیشــرفت فــاز اول
آن بــه بیــش از  90درصــد
رســیده اســت 140 .میلیــارد
تومــان هزینــه در ایــن پــروژه
صــرف شــده اســت.
فــارغ از ایــن مباحــث،
مهمتریــن اولویتهــای
ایــن ســه ســال کــه بــرای
ادامــه راه هــم موردتوجــه و
تأ کیــد ویــژه اســت ،همــان
شــفافیت ،عدالــت فضایــی
در شــهر و توســعه متــوازن،
مشــارکت و تعامــل بــا نهادهــا و
گروههــای مختلــف بــرای پیشــبرد
اهــداف شــهر ،برقــراری انضبــاط
مالــی ،توجــه بــه حقــوق شــهروندی،
افزایــش مشــارکت مــردم ،توجــه بــه
همــه مناطــق و محــات شــهر ،توجــه
بیشــتر بــه ابعــاد جهانــی اصفهــان،
تقویت دیپلماســی شــهری ،هماندیشــی
بــا گروههــای نخبگانــی ،افزایش زیســت
پذیــری اصفهــان و  ...بــوده اســت کــه
رویکــرد آنهــا در عملکردهــا و اقدامــات
نیــز مشــخص اســت.

همانگونــه کــه مطلــع
هستید شهرداری ،اداره کل راه و
شهرســازی و ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان ســه
نهــاد مهمــی هســتند کــه رونــد
ساختوســاز در شــهر اصفهــان را
هدایــت و کنتــرل مینماینــد .بــه

نظر شــما در حــال حاضــر میــزان ارتبــاط و
هماهنگــی ایــن ســه نهــاد در خصــوص
تحقــق بهتریــن کیفیــت ساختوســاز در
سطحشهراصفهانچگونهاست؟
ســوابق و اقدامــات انجا مشــده طــی دو دهــه
اخیــر ،نمایانگــر تعامــل و هماهنگــی بیــن
شــهرداری ،ســازمان نظاممهندســی اصفهــان و
اداره کل راه و شهرســازی اســت .یکی از عوامل
مهــم در خصــوص تحقــق بهتریــن کیفیــت
ساختوســاز در ســطح شــهر ،ارتقــاء دانــش
فنــی و کیفیــت کار شــاغالن در بخشهــای
ســاختمانی اســت و ایــن امــر بــا نظــارت بــر
حســن انجــام خدمــات مهندســی و همچنیــن
آمــوزش محقــق خواهــد شــد .بدیهــی اســت
در چنــد ســال اخیــر ،اختالفنظرهایــی بیــن
وزارتیــن کشــور و راه و شهرســازی در ســطح ملــی
و شــهرداریها و نظاممهندســی هــر اســتان در
مــورد اختیــارات و نحــوه وا گــذاری کارهــا بــه
مهندســان وجــود داشــته اســت .قــرار بــر ایــن
اســت بــا حفــظ حقــوق شــهروندان ،کــم کــردن
زمــان اخــذ پروانــه ،ارتقــاء کیفیــت ســاختمانها
در بخشهــای مختلــف بــا نشســت هــای
مشــترک بیــن مدیــران حــوزه شهرســازی و
نظاممهندســی بــه تفاهــم مشــترک برســیم.

بیــش از دو دهــه از تصویــب و ابــاغ
قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان
میگــذرد .بــه نظــر شــما طــی ایــن مــدت
نقــش ســازمان نظاممهندســی ســاختمان
اســتان اصفهــان و اعضــای آن در ارتقــای
کیفیــت ساختوســاز چگونــه بــوده و آیــا
این قانــون و ســازمان متولــی آن در تحقق
اهداف موردنظر موفق بوده است؟
بــا توجــه بــه اینکــه مرجــع ضوابــط و مقــررات
جــاری در شــهرداری در امــر صــدور پروانــه
ســاختمان مقــررات ملی ســاختمان و همچنین
ضوابــط و مقــررات طــرح تفصیلــی و بازنگــری
آن اســت ،بنابرایــن از دو دهــه قبــل تاکنــون
رونــد اجــرای ضوابــط مذکــور در پروانههــای
ســاختمان مســیر صعــودی داشــته اســت و
ارتقــاء کمــی در تعــداد مهندســین طــراح و ناظــر
و همچنیــن افزایــش کنتــرل در نظــارت مســتمر
مهندســین مذکــور در اولویــت اول قــرار داشــته
اســت و ســازمانها ب هطــور پایاپــای بــا ایــن
ارتقــاء حرکــت کردهانــد.

جنابعالی حجم پروژههای عمرانی
طی سه سال گذشــته در شــهر اصفهان را
در مقایســه بــا مــدت مشــابه در دورهی
قبــل چگونــه ارزیابــی میکنیــد .آیــا
تفــاوت محسوســی از ایــن لحــاظ وجــود
دارد؟
بخشــی از ایــن ســؤال در پاســخ بــه ســؤال اول
اشــاره شــد .عــاوه بــر مــوارد گفت هشــده ،نکتــه
مهمــی کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیرد این اســت
کــه در ایــن دوره ابتــدا پروژههــای نیمهتمــام
مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و بعــد بــه ســراغ
پروژههــای جدیــد رفتیــم .از ابتــدا تمرکــز را
بــر اتمــام پروژههــای نیمهتمــام گذاشــتیم،
پروژههایــی ماننــد خــط یــک متــرو کــه بیــش
از  17ســال شــهر درگیــر آن بــود امــا مــردم
نمیتوانســتند اســتفاده کننــد ،ســالن اجــاس
و  ...را تعییــن تکلیــف کردیــم ،بدهیهــا را
تســویه و بعــد بــه شــروع پروژههــای جدیــد،
کردیــم .انتقادهــا و هجمههــای زیــادی هــم

یشــود امــا مــا
بــود کــه چــرا کار عمرانــی شــروع نم 
بــه منافــع شــهر فکــر کردیــم نــه بــه چهرهســازی
یشــد بــدون
بــرای خودمــان .خیلــی راحــت م 
مطالعــه پــروژه جدیــد شــروع کــرد و هجمههــا را
هــم کنتــرل کــرد ،امــا ترجیــح دادیــم بــه خاطــر
منافــع شــهر ،ابتــدا نیمــه تمامهــا را تمــام کنیــم
و بعــد بامطالعــه بــه پروژههــای جدیــد ورود
کنیــم .در ســال  98بال غبــر  2500میلیــارد تومــان
در حــوزه عمــران فعالیــت داشــتیم و توانســتیم
طــی دو ســال از  16ایســتگاه بخــش اول خــط
دو متــرو ،یــازده ایســتگاه را شــروع و حفــاری
تونــل آن را از ســمت شــرق و غــرب اصفهــان بــا
ســه دســتگاه حفــار و دو پیمانــکار صاحبنام در
ســاخت تونــل بنــام قــرارگاه خاتماالنبیــا و ســابیر
بینالملــل عملیاتــی کنیــم.
ابــر پــروژه رینــگ چهــارم را بعــد از ســه دهــه نیــاز
بــرای اصفهــان شــروع کردیــم کــه بــه اذعــان
بســیاری از اهالــی فــن ،ورود بــه آن جســارت
زیــادی میخواســت و مدیریــت شــهری در
ایــن دوره ایــن جســارت را بــه خــرج داد و پــس
از چنــد دهــه ،ایــن پــروژه از روی کاغــذ بــه
میــدان اجــرا آورد .چرا کــه ســالها نیــاز اصفهــان
بــود .بســیاری پروژههــای بــر زمینمانــده در
مناطــق ،بــه ســرانجام رســیدند .در حــال حاضــر
بیــش از  60پــروژه در مناطــق ،آمــاده افتتــاح
اســت کــه همــه بــر اســاس نیازهــای فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی و  ...مــردم آن مناطــق،
یشــده؛ بخشــی از آنهــا مطالبــات و
طراح 
نیازهــای چندســالهای اســت کــه مانــده بــود و
در مالقاتهــای مردمــی از مــا خواســتند و حــاال
اجراشــده اســت.

یکــی از اهــداف شــورای شــهر و
شــهرداری اصفهــان طــی دوره اخیــر،
کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای
ناپایدار از قبیل فروش تراکــم و ...بوده
اســت .بــه نظــر شــما ایــن هــدف تــا چــه
میــزان طــی ســه ســال گذشــته محقــق
شده است؟
متأســفانه بــه دلیــل رویکردهــای تمرکــز گرایانــه
بــه اداره شــهرها ،پــس از انقــاب اجــازه داده
نشــد تــا عــوارض همــگام بــا ســایر شــاخصهای
اصلــی شــهر رشــد کنــد .ماننــد عــوارض
نوســازی ،کســب و پیشــه و ...کــه از واقعیــت
روز خــود فاصلــه معن ـیداری دارد و شــهرها
بــا ایــن عــوارض پاســخگوی هزینههــای
شــهر نیســتند .از طرفــی دولــت جــز در مــوارد
نشــهرها کمــک مالــی نمیکنــد،
خــاص بــه کال 
بنابرایــن شــهرداریها مجبورنــد بــرای تأمیــن
مالــی پروژههــای عمرانــی خــود بهمنظــور
بهبــود ترافیــک ،رفــع آلودگیهــا و دیگــر
پروژههــا بــه فــروش ترا کــم رویآورنــد.
مدیریــت شــهری و شــورای اســامی شــهر
تــاش و سعیشــان بــه آن اســت کــه بــا تعریــف
کدهــای درآمــدی جدیــد تأمیــن منابــع از فــروش
ترا کــم را بــه حداقــل رســاند و درآمــد حاصــل از
ً
فــروش ترا کــم صرفــا در امور زیربنایــی و عمرانی
هزینــه شــود.
بــر همیــن اســاس وضعیــت جــذب درآمــد در
ســال گذشــته بــازه متنــوع و رو بــه رشــدی را
تجربــه کــرد بــه طــوری کــه درصــد جــذب درآمــد
در کل مناطــق  15گانــه شــهر اصفهــان ،نــاژوان
و مرکــزی در ســال  98بــه  91درصــد رســید .بــر
همیــن اســاس میــزان جــذب درآمــد در منطقــه
یــک  89درصــد ،در منطقــه دو  195درصــد،

در منطقــه ســه  126درصــد ،در منطقــه چهــار
 98درصــد ،در منطقــه پنــج  102درصــد ،در
منطقــه شــش  113درصــد ،در منطقــه هفــت
 107درصــد ،در منطقــه هشــت  87درصــد،
در منطقــه نــه  109درصــد ،در منطقــه ده 118
درصــد ،در منطقــه یــازده  99درصــد ،در منطقــه
دوازده  82درصــد ،در منطقــه ســیزده 116
درصــد ،در منطقــه چهــارده  108درصــد ،در
منطقــه پانــزده  83درصــد ،در نــاژوان  90درصــد
و در مرکــزی  78درصــد بــوده اســت.
بودجــه مصــوب ســال  98شــهرداری اصفهــان
 41هــزار میلیــارد ریــال پیشبینــی و پــس از
اصــاح بودجــه نهایــی بــه بیــش از  44هــزار
میلیــارد ریــال افزایــش یافــت و مصــوب شــد
کــه بــا لحــاظ متمــم بودجــه جمــع کل بودجــه
شــهرداری بیــش از  65هــزار میلیــارد ریــال
تصویــب شــد.
همچنیــن ســال گذشــته میــزان هزینههــای
پرســنلی نســبت بــه تأمیــن اعتبــار  100درصــد،
هزینههــای اداری  85درصــد ،هزینههــای
ســرمایهای  98درصــد ،هزینههــای انتقالی 97
درصــد ،جمــع بودجــه جــاری  92درصــد ،جمــع
بودجــه عمرانــی  64درصــد ،جمــع کل عمرانــی
 97درصــد و درنهایــت نســبت هزینههــای
عملکــرد جــاری و عمرانــی بــه تأمیــن اعتبــار 95
درصــد بــوده اســت.

جنابعالــی مهمتریــن علــل بــروز
تخلفــات ســاختمانی را در شــهر چــه
میدانیــد و چــه راهــکار یــا تمهیــدی برای
کاهــش اینگونــه تخلفــات
اندیشــیدهاید؟ گفتــه میشــود جرائــم
مربــوط بــه تخلفــات ســاختمانی چنــدان
بازدارنــده نیســتند و بایــد میــزان جرائــم
افزایــش یابــد .شــما بــا ایــن موضــوع
موافقید؟

ً
اوال تخلفــات ســاختمانی توســط مالکیــن و
ســازندگان ســاختمانها اتفــاق میافتــد پــس
اولیــن گام بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله
اصــاح رفتــار کســانی اســت کــه مرتکــب ایــن
تخلــف میشــوند.
البتــه بــا ایجــاد درآمدهــای پایــدار بــرای
هزینههــای شــهری بایــد نــگاه کســب و درآمــد از
فــروش ترا کــم و جرائــم حاصــل از تخلف ســازی
نیــز اصــاح شــود.
ً
ثانیــا اصــاح میــزان جرائــم مــاده  100بــه
ایــن معنــی کــه درگذشــته جرائــم بــر اســاس
قیمتهــای روز تخلــف وصــول میشــد ولــی
بــا الیحــه تنظیمــی شــهرداری و تصویــب شــورا
و تأییــد فرمانــداری ایــن رویــه از ســال 99
تغییــر داده شــد و هزینــه ترا کــم بــه قیمــت روز
محاســبه و دریافــت میشــود و عــاوه بــر آن
عوارضــی نظیــر فضــای ســبز آتشنشــانی و..
نیــز مشــمول آنهــا میشــود.
قبــل از ســال  1358کلیــه تخلفــات ســاختمانی
بنابــر تبصــره یــک مــاده  100حکــم تخریــب
میگرفــت ،بنابرایــن مالــک حاضــر نبود ریســک
کــرده و خــاف پروانــه اقــدام بــه ســاخت نمایــد.
ً
ولــی بــا اجرایــی شــدن تبصرههــای  2تــا  11عمــا
بــاب جریمــه را در ســاختمانهای بــدون پروانه
و یــا خــاف پروانــه بازنمود.
بــه نظــر میرســد بــا تجــارب حاصــل از عملکــرد
 40ســاله تبصرههــای الحاقــی هــم بایــد
فرهنــگ ساختوســاز خــاف اصــاح شــود
و هــم ابــزار الزم در چارچــوب قوانیــن بــرای

دانش
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نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان خبرنامه دانشنما
جلوگیــری ازاینگونــه تخلفــات در اختیــار
شــهرداریها قــرار گیــرد.

طی چنــد دهـهی اخیر تخلفاتــی در
شــهر اصفهــان در حــوزه ساختوســاز
ً
اتفــاق افتــاده کــه بعضــا موجــب تضییع
حقوق شــهروندان شــده اســت .نظر شــما
در ایــن رابطــه چیســت و فکــر میکنیــد
علل یا عوامل آن چه بوده است؟
خوشــبختانه کالنشــهر اصفهــان نســبت بــه
کالنشــهرهای دیگــر دارای ضریــب پاییــن
تخلفــات ســاختمانی اســت بهطــور نمونــه
در ســال  1385شــهرداری اصفهــان ماهانــه
بــه حــدود  1100پرونــده تخلفــات ســاختمانی
رســیدگی میکــرد .ولــی در حــال حاضــر بــا توجــه
بــه توســعه شــهر و رشــد جمعیــت مــا ماهانــه
حــدود  850الــی  900پرونــده بهطــور میانگیــن
داریم که در کمیســیونهای ماده  100رســیدگی
میشود.
درصورتیکــه در بعضــی از کالنشــهرها ایــن
تعــداد بــه بیــش از  2500پرونــده در مــاه
میرســد .بنابرایــن وقتــی مــا پروندههــای
 10الــی  15ســاله گذشــته را طــی ایــن ســالها
مقایســه میکنیــم شــاهد یکرونــد نزولــی
هســتیم کــه میتــوان گفــت از مهمتریــن
عوامــل ایــن کاهــش:
ً
-1نــگاه شــهرداری اصفهــان اصــوال بــه
کمیســیونهای مــاده  100نــگاه درآمدزایــی
نبــوده اســت
-2اطالعرســانی بــه شــهروندان از طــرق
مختلــف ماننــد صــدای شــهر ،تهیــه بروشــور و
آشــنایی شــهروندان در رســانهها
-3فعالیــت مســتمر نیروهــای کنتــرل و نظــارت
بهصــورت شــبانهروزی

دانش

عــدم وجــود ســامانه مشــترک بــرای
ثبــت خدمــات مهندســی موجــب
دوبــارهکاری در شــهرداری و سازمـــــان
نظــــاممهنـــــدسی ساختمان استان شده
اســت .بــه نظــر شــما چــرا تاکنــون ایــن
ســامانه فعــال نشــده اســت تــا ضمــن
جلوگیــری از مــوازی کاری ،بــه شــایعات
و ابهاماتی کــه در این زمینه وجــود دارد،
خاتمه داده شود؟
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فــاز نخســت ارائــه خدمــات الکترونیــک
حــوزه شهرســازی ،تحــت عنــوان ســامانه
مکانیزاســیون شهرســازی و درآمــد یــا ســرای ۸
ً
بــه اجــرا درآمــد کــه صرفــا باهــدف توســعه نــگاه
الکترونیکال در مناطق  ۱۵گانه و سازمانهای
مرتبــط و معاونتهــای شــهرداری اجــرا شــد .بــا
راهانــدازی ســرای هشــت و امــکان بهرهبــرداری
از امکانــات ایــن نرمافــزار و نظــارت و مراقبــت
مردمــی از تخلفــات بهنوعــی فراهمشــده
اســت .یعنــی شــهروندان بهراحتــی میتواننــد
مشــخصات محــل زندگــی خــود و همســایگان
را بــه لحــاظ ارتفــاع مجــاز ،گــذر بنــدی و حتــی
طر حهــای آتــی ببیننــد و در صــورت بــروز تخلف
گزارش کنند.
هماکنــون ســامانه اصفهــان نمــا بهعنــوان
مکمــل ســرای هشــت ،در حــال ارائــه 34
خدمــت شهرســازی اصفهــان بهصــورت
الکترونیکــی اســت کــه ایــن موضــوع توانســته
رونــد داللــی در پروندههــای شهرســازی کــه
ً
بعضــا شــاهد آن بودیــم را کاهــش دهــد.
همانطــور که مســتحضرید در ســالیان گذشــته
تمــام خدمــات امــور مهندســین در شــهرداری

اصفهــان بهصــورت حضــوری انجــام میشــد.
طــی برنامهریــزی انجامشــده در معاونــت
شهرســازی و معمــاری از ســال گذشــته امــکان
کســر ســهمیه و پرداخــت عــوارض مهندســین
در سیســتم یکپارچــه شهرســازی و درآمــد میســر
شــد کــه محدودیتهایــی را بــرای مهندســین
ایجــاد میکــرد .ولــی ب همــوازات نســخه جدیــد
ســامانه امــور مهندســین در دســت طراحــی
و پیادهســازی قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس
ایــن برنامــه امــروز قابلاســتفاده بــرای کلیــه
مهندســین طــراح و ناظــر شــهر اســت .کلیــه
مهندســین میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت
( esup.isfahan.ir/isfahannamaقســمت امور
مهندســین) از خدمــات زیــر در کلیــه مرورگرهــا
بــدون نصــب برنامــه اضافــی بهرهمنــد شــوند:
الــف -کســر ســهمیه مهندســین ناظــر و طــراح
بهصــورت آنالیــن
پیادهســازی ایــن ســرویس باعــث حــذف
مراجعــات حضــوری مهندســین بــه حــوزه
شهرســازی و امــور مهندســین و همچنیــن
حــذف فیزیــک برگههــای تعهــد مهندســین
طــراح و ناظــر شــده اســت .درواقــع بــا تخصیــص
کارتابــل ویــژه مهندســین ناظــر امــکان پیگیــری
امــور مرتبــط بــا نظــارت بهصــورت آنالیــن میســر
شــد.
ب -امکان ارسال گزارش مرحلهای ناظرین
ً
بــا اجرایــی شــدن ایــن فــاز عمــا گزارشــات
مرحلـهای و تائیــدات دســتی و فیزیکی دفترچه
ً
فنــی ســاختمان کامــا بهصــورت الکترونیکــی
ثبــت و گزارشگیــری میشــود .همچنیــن
ضمــن حــذف مراجعــات حضــوری مالکیــن،
گزارشــات تخلفــات ســاختمانی و زیربنــا کــه
درگذشــته ب هصــورت دســتی و بــا صــرف زمــان
زیــاد انجــام میشــد بهصــورت غیرحضــوری
میســر شــد.
ج -امکان ثبت گزارش تخلف
د -امــکان تأییــد گواهــی ســفتکاری و پایــان
کار بهصــورت غیرحضــوری
ه-امــکان ورود اطالعــات جــدول زیربنــای
ملــک در زمــان اخــذ پروانــه توســط مهندســین
طــراح
و -امــکان ثبــت فــرم شناســه فنــی بــرای
مهند ســین
و در پایــان بــه ایــن نکته اشــاره شــود که ســامانه
ایجادشــده مخصــوص حــوزه شهرســازی
اســت ولــی میتــوان بــا گفتگــو و تعامــل
زمینــه دسترســی نظاممهندســی را بــا تدویــن
شــیوهنامه مخصــوص و در حــد ضــرورت
پیشبینــی کــرد.

طــی یــک ســال گذشــته
تالشهایــی از طــرف حــوزه معاونــت
شهرســازی شــهرداری در راســتای تبییــن
مبانــی نظــری بــرای تهیــه طــرح جامــع
جدید شــهر اصفهان صــورت گرفته ولی
هنــوز نتایــج ملموســی حاصــل نشــده
اســت .ممکن اســت آخرین تصمیمات در
ً
ایــن زمینــه را اعــام و مشــخصا بفرمایید
طــرح جامــع جدیــد چگونــه و در چــه
زمانی تهیه خواهد شد؟
برنامــه جامــع شــهر اصفهــان بــرای اولیــن بــار در
کشــور و ب هصــورت پایلــوت در شــهر اصفهــان بــا
رویکــرد مشــارکتی تدویــن خواهــد شــد .بــه ایــن
معنــا کــه در تدویــن ایــن برنامــه ،ســهمداران
یضــرران) ،یعنــی همــه افــراد
(ذینفعــان و ذ 
و گروههایــی کــه چــه مثبــت و چــه منفــی

ب هطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم از برنامــه
تاثیرپذیرفتــه یــا بــر آن تأثیــر میگذارنــد ،دخیــل
و ســهیم خواهنــد بــود.
در نخســتین گام بعــد از انتخــاب اصفهــان
بهعنــوان پایلــوت اجــرای ایــن برنامــه،
تفاهمنامــه برنامــه جامــع جدیــد شــهر اصفهــان
بــا رویکــرد نویــن مشــارکتی ،در ابتــدای ســال
 97بیــن معاونت شهرســازی و معمــاری وزارت
راه و شهرســازی ،اداره کل راه و شهرســازی
اســتان ،شــورای شــهر و شــهرداری اصفهــان
منعقــد شــد.
در ســاختار جدیــد تدویــن برنامــه جامــع نهــاد
شــورای راهبــری شــکلگرفته اســت .ایــن
شــورا ،نهــاد مشــورتی شــورای شــهر و شــورای
عالــی شهرســازی و معمــاری ،و مســئول
هدایــت و نظــارت بــر رونــد تهیــه برنامــه توســعه
شــهر-منطقه اصفهــان اســت .ایــن شــورا واحــد
تخصصــی نیســت بلکــه منافــع همــه گروههــا،
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ماننــد اصنــاف،
دانشــگاهیان ،نخبــگان علمــی ،اقتصــادی و
رســانهها را در برنامــه توســعه شــهر نمایندگــی
میکنــد .در جلســات شــورای راهبــری برنامــه
جامــع شــهر اصفهــان کــه دو هفتــه یکبــار
یشــود ،تشــکیل شــش کمیســیون
برگــزار م 
تخصصــی بــا موضوعــات مختلــف شــهری بــه
تصویــب رســید.
برنامــه جامــع شــهر اصفهــان بــا رویکــرد نویــن
کــه باهــدف سیاس ـتگذاری توســعه شــهر
ســالهای پیـشرو ،بــر اســاس اجمــاع عمومــی
در حــال تهیــه اســت ،در حــال حاضــر در پایــان
مرحلــه شــناخت و تحلیــل (مرحلــه تشــخیص)
و آمــاده کــردن دســتور کار برنامــه جامــع
شــهر اصفهــان ،جهــت ارســال بــه شــورای
برنامهریــزی اســتان اصفهــان و در مرحلــه بعــد
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری کشــور،
جهــت تصویــب قــرارداد ،کــه ورودیهــای
ایــن مرحلــه شــامل  20جلســه راهبــری برنامــه
جامــع 35 ،جلســه موضوعــی 28 ،جلســه
مردمــی 8 ،جلســه کمیســیون تخصصــی و
 27جلســه کارگــروه تخصصــی اســت .برگــزاری
ایــن جلســات توانســته اســت بــه تبییــن مبانــی
نظــری و تطبیــق ویژگیهــای برنامــه جامــع
بــا رویکــرد نویــن کــه شــامل ویژگیهــای
راهبــردی ،منطق ـهای ،مشــارکت محــور،
لســو و فضایــی اســت ،کمــک میکنــد و
مشک 
بــه یــک همافزایــی در ارتبــاط بــا ایــن ویژگیهــا
بــا ســایر ذینفعــان تدویــن برنامــه جامــع منجــر
شــده اســت.

در دورهی مدیریــت جنابعالــی بــر
شــهر اصفهــان ،انتصابهــا بهخصــوص
در حوزههــای فنــی و تخصصــی تــا چــه
میــزان بــر مبنــای شایستهســاالری و تــا چه
انــدازه بــا نگرشهــای سیاســی صــورت
پذیرفتــه اســت و درهرصــورت ارزیابــی
جنابعالــی از عملکــرد همکارانتــان در
حوزههای فنی و تخصصی چیست؟
انتصابهــا بــر اســاس تخصــص افــراد بــوده
اســت .البتــه شــکی نیســت کســانی کــه
بــه تفکــر شــما آشــنا باشــند و دغدغههــا یــا
اهــداف شــمارا بهتــر بشناســند ،همراهــان
بهتــری در پیشــبرد اهــداف هســتند .ایــن
اهــداف هــم اهــداف شــهر و در جهــت بهبــود
کیفیــت زندگــی شــهروندان اســت نــه اهــداف
شــخصی؛ مــا بــر اســاس شایستهســاالری از
مدیــران قدیــم و جدیــد در کنــار هــم اســتفاده

ً
کردیــم .مثــا در حــوزهای مثــل عمــران کــه
ً
اتفاقــا بســیار مــورد اهمیــت اســت از مدیــران
قبلــی اســتفاده کردیــم .بــه مدیــران میانــی
و کارشناســان فرصــت بــروز و ظهــور دادیــم.
از جوانــان و بانــوان بیشــتر در میــدان اجــرا
اســتفاده کردیــم .بــرای اولیــن بــار پــس از
انقــاب ،مدیریــت یکــی از مناطــق را بــه
یکــی از بانــوان ســپردیم .مدیریــت یکــی از
ســازمانهای مهــم مــا ،ســازمان پارکهــا
بــا یکــی از بانــوان متخصــص و دانشــگاهی
اســت .در بخــش مدیــران میانــی ،افزایــش
حضــور بانــوان را شــاهد بودیــم .شــوراهای
مشــورتی بــا حضــور جوانــان تشــکیل دادیــم،
بــه تربیــت مدیــران جــوان فکــر کردیــم و بــه
نطــور جلســات
آنهــا میــدان دادیــم و همی 
و هماندیش ـیهای زیــادی بــا گروههــای
نخبگانــی جــوان داشــتیم .اینهــا همــه
یعنــی توجــه بــه شایستهســاالری؛ البتــه
کســانی هــم کــه در مســیر حرکــت پرشــتاب
مــا بــرای رســیدن بــه اهــداف ،همــراه و
همســو نبودنــد ،کنــار گذاشــته شــدند کــه ایــن
حــق طبیعــی هــر مدیــری اســت .ایــن کنــار
گذاشــتن هــم بــر اســاس توجــه بــه منافــع شــهر
بــوده اســت .کســانی کــه میخواهنــد فرصــت
ســوزی کننــد و فرصــت بــرای ارائــه خدمــات
بــه مــردم و تحقــق اهــداف شــهر را بــا تأخیــر و
یــا خلــل ،روبــرو میکننــد ،ا گــر کنــار گذاشــته
نشــوند بــه معنــای خیانــت بــه ســرمایههای
مــردم و پایمــال کــردن حقــوق آنهاســت.

نکته آخر:
مدیریــت شــهری ایــن دوره ،در شــرایط
خاصــی اهــداف خــود را بهپیــش بــرد .در
شــرایط ســخت اقتصــادی حا کــم بــر کشــور،
نوســانات متعــدد و مرتــب اقتصــادی ،در
شــرایطی کــه احســاس امیــد و نشــاط مــردم
تحــت تأثیــر مســائل معیشــتی ،خدش ـهدار
شــده و اتفاقاتــی ماننــد اعتراضــات گســترده
در آبــان مــاه را شــاهد بودیــم کــه مدیریــت
شــهری خســارتهای ســنگینی را متحمــل
شــد و بخــش مهمــی از بودجــه خــود را
مصــروف جبــران خســارتها کــرد .در
شــرایطی کــه ناامیــدی بخشــی از مــردم
ب هطــور مســتقیم بــا گردشــگری ،بارونــق
ساختوســاز و  ...در ارتبــاط اســت ،ســرپا
نگهداشــتن اقتصــاد شــهری کار بســیار
دشــواری اســت .از ســوی دیگــر میبینیــم کــه
در چنــد مــاه گذشــته ،پدیــده کرونــا چگونــه
تمــام اهــداف و برنامههــا و درآمدهــای
شــهری و گردشــگری را در همــه جــای جهــان
تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت .در ایــن
شــرایط تــاش کردیــم بــا رایزنــی ،تعامــل،
اســتفاده از راهکارهایــی ماننــد جــذب اوراق
مشــارکت ،نهتنهــا پروژههــا را متوقــف نکنیــم
بلکــه بــا ســرعت بیشــتری ادامــه مســیر را
طــی کنیــم .توفیــق بــزرگ اصفهــان در
جــذب اوراق مشــارکت در ایــن شــرایط کــه در
دیگــر کالنشــهرها بیســابقه بــود ،موفقیــت
اصفهــان در نوســازی نــاوگان اتوبوسرانــی
خــود در ایــن شــرایط کــه قیمــت هــر دســتگاه
اتوبــوس تــا دو میلیــارد افزایشیافتــه و یــا
رتبــه اول اصفهــان در تحقــق و جــذب بودجــه
نهــم در ایــن
در مقایســه بــا کالنشــهرها آ 
شــرایط اقتصــادی ،مــوارد مهمــی اســت کــه
جــز بــا تعامــل و امیــد و همدلــی شــهرداری و
شــورای شــهر محقــق نمیشــد.

خبرنامه دانشنما نشریه فنــݡی و تخصصــݡی سازمان نظام مݠهندسی ساختمان استان اصفݠهان

نظام مݠهندســـݡی ساختمان و لزوم اصالح و بازنݡگری
۲۵سال از تصویب قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان می گذرد و این قانون  ۷رشته
مهندسی صنعت ساختمان را زیر چتر خود
توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
استانها مدیریت می کند ۷رشته ای که هریک
تخصص و ویژگیهای خاص خود را داشته و به
لحاظ ظاهر شاید تشابهاتی دارند ولی ماهیت
هریک کامال متفاوت است و آمار متخصصین و
فارغ التحصیالن هر یک از این  ۷رشته نیز هیچ
تناسبی با یکدیگر ندارند .هریک از این رشته ها
مسایل و مشکالت خاص خود را دارند و حوزه
فعالیت هر یک از آنها نیز به سازمانها  ،ادارات و
ارگانهای متفاوتی گره خورده که آن سازمانها نیز
قوانین و ضوابط خاص خود را دارند .هیات مدیره
های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز از
تعداد مشخصی تشکیل می شوند که هریک از

این  ۷رشته نماینده یا نمایندگانی را در آن داشته
و آمار و نحوه اشغال کرسیهای هیات مدیره صرفا
بر اساس شاخص آماری مهندسان عضو در هر
رشته تعیین می شود و هیچ تناسبی با اهمیت
هر رشته یا شاخصهای تخصصی و فنی هر رشته
نیز ندارد و لذا یک رشته گاها  ۵تا  ۸یا بیشتر
نماینده و یک رشته دیگر  ۲تا  ۳نماینده و رشته
هایی نیز با یک نماینده کرسیهای هیات مدیره
ها را در اختیار گرفته و این هیات مدیره ها برای
کلیه مسایل و شئونات حرفه ای  ۷رشته تصمیم
گیری و تصمیم سازی می نمایند .مسلما با ترکیب
و نحوه چینشی که اشاره شد در اغلب موارد ،
استقالل و تشخص هر رشته تحت الشعاع اراده
و منافع رشته های دیگر قرار گرفته و تصمیماتی
که برای هر رشته اتخاذ می شود ممکن است بجز
تخصصی آن رشته مالحظات
شاخصهای فنی و
ِ

دیگری نظیر روابط و منافع میان رشته ای نیز در
آنها ملحوظ و برخی اهدافشان فدای رشته های
دیگر شده و این تصمیمات مورد رضایت اکثریت
اعضای آن رشته نبوده و گاها منافع حرفه ای ،
اقتصادی و اخالقی آنها را بطور کامل استیفا نمی
نماید که این امر یک نقطه ضعف بزرگ قانون
نظام مهندسی ساختمان است و لزوم بازنگری و
اصالح آن به وضوح مالحظه و احساس می شود
به طوریکه نمایندگان برخی رشته ها در هیات
مدیره های استانی گاها شرمنده اعضای سازمان
تخصصی خود گردیده و دچار سرخوردگی
در رشته
ِ
از به ثمر نرسیدن اهداف و برنامه های خود می
شوند و نمی توانند حق مطلب را برای رشته
خود ادا نموده و مصوبات مد نظر اعضای خود
را از هیات مدیره ها استخراج نمایند .یکی از
نمودهای بارز این داستان  ،نحوه تعیین تعرفه

حق الزحمه خدمات مهندسی برای هر یک از
این رشته هاست که با وضعیت آماری ترکیب
هیات مدیره ها  ،همواره در این  ۲۵سال محل
اختالف  ،نزاع و دلخوری برخی رشته ها بوده و
تعرفه هر رشته بجای اینکه بر اساس شاخصهای
همان رشته تعیین شود  ،بر اساس میزان قدرت
آماری نمایندگان رشته های مختلف در هیات
مدیره های ادوار سازمانها در طی این  ۲۵سال
تعیین گردیده است .امیدوارم شورای مرکزی
دوره هشتم سازمان  ،این موضوع مهم و اساسی
را در کنار سایر موضوعاتی که نیاز به بازنگری
دارند  ،مد نظر قرار داده و پیشنهاد های مناسب
و سازنده ای را جهت اصالح قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان تهیه و به مراجع ذیربط ارائه
نمایند و شاهد اصالح و تحولی بزرگ در این قانون
کشورمانباشیم.

مهندسعلیمحجوب
عضو هیئت مدیره سازمان

استفاده حداݡکثری از نظارت مضاعف و نظارت عالیه
راهݡکار باالبردن ݡکیفیت مسݡکن ملـــݡی
طرح اقدام ملی مسکن را بسیاری نسخه جدیدی
از مسکن مهر میدانند و بعضا با بی مهری نسبت
به آن ارائه نظر کرده و آن را قضاوت میکنند.
حال آنکه به گفته امیر زاغیان ،معاون مسکن
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان این
طرح تفاوت های عمده ای با مسکن مهر دارد
که این دو را از هم متمایز میکند .معاون جوان
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت
و گویی کوتاه با جواب های مختصر اما صریح در
رابطه با اقدام ملی مسکن توضیحاتی ارائه داده
است که در ادامه میخوانید.

بفرمایید ماهیت طرح اقدام ملی
مسکنچیستواصوال چهتفاوتیبامسکن
مهرخواهدداشت؟
در طرح اقدام ملی دولت اراضی در اختیار خود
را به صورت اجاره  99ساله یا فروش اقساطی
ارائه نموده است و هزینه های آماده سازی و
ساخت توسط متقاضی تامین می شود همچنین
دولت مبلغ یک میلیارد ریال (معادل یکصد
میلیون تومان) تسهیالت برای هر واحد در نظر
گرفته است .تفاوت مسکن مهر و طرح اقدام
ملی مسکن در این است که اوال درطرح اقدام
ملی از اراضی واجد شرایط کاربری مسکونی
که عمدتا در درون شهرها قرار گرفته و نیز قبل
از تعلق گرفتن به این موضوع در کمیته های
مختلف شهرسازی و زیربنایی بررسی و مصوب
می گردند استفاده می شود و ثانیا متقاضیان موثر
ابتدا مشخص می شوند و واحد فاقد متقاضی
نخواهیم داشت ،ضمن اینکه درطرح اقدام ملی
متقاضی پس از آن که حائز شرایط شناسایی شد
بایستی مبلغ چهارصد میلیون ریال (معادل چهل
میلیون تومان) واریز نماید.

انتخاب زمین برای ساخت و ساز به
چه نحوی خواهد بود و مکان یابی بر چه
اساسیانجاممیشود؟
در شهرهایی که اراضی با کاربری مسکونی وجود

دانش
داشته و سند به نام دولت و بدون معارض بوده
انتخاب شده است.
در شهرهایی که اراضی با کاربری مسکونی
دولتی وجود نداشته از طریق تغییر کاربری و
الحاق به محدوده زمین های ذخیره شهری
واقع در حریم استفاده شده است .ضمنا
فراخوان استفاده از اراضی سایر دستگاه ها نیز
در دستورکار است.

باتوجهبههزینهاولیهباالترنسبتبه
سایر طرح ها استقبال از این طرح چطور
بوده است؟
در ابتدا واریز وجه متقاضیان کم بود ولی در
امتداد تامین اراضی و شروع پروژه ها استقبال
بیشتر شده است .به هرحال به نظر می رسد
مقایسه هزینه ای طرح ها باید با دقت بیشتری
انجام پذیرد چرا که از لحاظ شرایط واگذاری،
و همچنین شرایط اقتصادی دولت در زمان هر
طرح با یکدیگر بسیار تفاوت دارند.

میزان مشارکت شهرداری ها در این
طرح برای صدور پروانه چطور بوده؟
متاسفانه تاکنون شهرداری ها به دلیل مشکالت
مالی صدور پروانه آن طور که باید و شاید
اقدامات موثری انجام نداده اند ولی با تعامالت
جدید و نیز مصوبات شورای مسکن استان پیگیر
هستیم که روند صدور پروانه تسریع یابد.

نظاممهندسیساختماندر طرحاقدام
ملی مسکن چه کمکی میکند و با توجه به
نقدهایی که به کیفیت ساخت مسکن مهر
واردبودبرایارتقاسطحکیفیاینساختو
سازهاچهاقدامیمیتوانکرد؟
سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از
ارکان فرآیند صدور پروانه ساختمان و اجرای
ساختمان می باشد که بر اساس هماهنگی
بعمل آمده از حداکثر امکانات سازمان در راستای
اجرای هرچه مطلوب تر طرح اقدام ملی استفاده
گردیده است .تفاهم نامه ای در این خصوص

در حال انجام می باشد و استفاده حداکثری از
نظارت مضاعف و نظارت عالیه ماده  35قانون
نظام مهندسی ،دقت بیشتر در بررسی طرح ها با
هزینه بهینه قبل ازصدور پروانه و اجرا در کیفیت
مطلوب موثر خواهد بود همچنین مصوبات
مطلوبی در هیات چهارنفره استان و در چارچوب
قانون به زودی ابالغ می گردد.

در پایاناگرنکتهایباقیماندهبفرمایید؟
باتوجه به این که منابع مالی پروژه های طرح
اقدام ملی از آورده متقاضیان و تسهیالت بانکی
می باشد ،متقاضیان تایید شده آورده خود رادر
زمان های اعالم شده واریز نمایند .با توجه به
این که تامین و ساخت مسکن فقط به عهده
وزارت راه و شهرسازی نیست وهمانطور که از نام
آن پیداست اقدامی است ملی و حسب دستور
مقام معظم رهبری نیاز به همت جهادی برای
این کار وجود دارد ،سایر دستگاه های خدمت
رسان نیز باید کمک کنند تا طرح اجرایی گردد.
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سرتاسر شهر موزه اصفهان آثار تاریخی زنده
و با ارزشی وجود دارد که مالکیت آن نه در
اختیار مردم همین شهر و دیار بلکه مربوط به
سرزمین مادریست .آثاری که نسل حاضر باید
در حفظ آن بکوشد تا فرهنگ و تاریخ جامعه
ایرانی اسالمی را به به نسلهای آینده این
مرز و بوم انتقال دهد .میدان نقش جهان اما
در بین همه این آثار از اهمیت ویژه و خاصی
برخوردار است؛ میدانی که در اردیبهشت ماه
 1358و در میان نخستین آثار ثبت شده ایرانی
در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت
و ثبت جهانی شد .در ثبت این اثر سه مؤلفه
فرهنگی مد نظر یونسکو با شاخصهای I،
 Vو  Viمد نظر قرار گرفت .مؤلفه  Iاشاره به
این دارد که اثر باید نشان دهنده یک شاهکار
از نبوغ و خالقیت انسانی باشد .مؤلفه  Vنیز
نشان میدهد که اثر باید نمونه برجستهای از
تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده
یک فرهنگ باشد و در نهایت مؤلفه Vi
اشاره به این دارد که اثر باید بهطور مستقیم

یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنتهای
زندگی ،افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی
دارای اهمیت عالی جهانی باشد .میدان
نقش جهان اما امروز با قدمتی بیش از 400
سال همچنان در اوج شکوه میزبان مشتاقان
فرهنگ و هنر ایران زمین از سراسر دنیاست
و هرچه بسنجیم با هر متر و معیاری به هیچ
وجه هیچ کفه هم سنگی برای برابری با این
ارزش فرهنگی ،هنری و تاریخی وجود ندارد.
حال اما اخبار نگران کنندهای از مرداد ماه
 1399با محوریت این میدان مطرح شده و
دلسوزان فرهنگ و هنر را به هراس وا داشته
است که نکند این بار ،منافع شخصی گریبان
گیر نقش جهان شده و پس ازعبور از جهان نما
ها و گذراندن بیش از  400سال رنج و مشقت
این اثر در برابر تصمیم ناصحیح قد خم کرده
است و از فهرست میراث جهانی یونسکو خارج
شود .تصمیمی که با پافشاری یک شخص
توسط دیوان عدالت اداری گرفته شده و
حکم به صدور مجوز ساخت یک بنا با ارتفاع

 9متر و البته سه متر زیر زمین را داده است.
دفاعیات مالک در این خصوص اشاره به از
بین رفتن حقوق مکتسبه بر مبنای ارتفاع
قدیمی این ساختمان داشته است .در صورتی
که طبق اظهارات آتوسا افغان ،رئیس انجمن
صنفی مهندسان معمار استان اصفهان این
ساختمان در سالهای اخیر خریداری شده است
که با توجه به علم مالک نسبت به شرایط
ملک ادعای تضییع حقوق مکتسبه رد خواهد
بود .با اشاره به همین بحث میتوان از درصد
ساخت پیشین و عدم وجود زیر زمین در بنای
قبلی نیز صرف نظر کرد .اما در این میان یک
موضوع از اهمیت باالتری برخوردار است،
اینکه آیا حقوق مکتسبه یک نفر در برابر حقوق
عموم جامعه در چه جایگاهی قرار میگیرد؟ آیا
منطقی است اثری که نماد نبوغ و خالقیت
انسانی یک جامعه است را با حذف از فهرست
جهانی به نمادی برای خودخواهی و منافع
شخصی بدل کنیم؟ تکلیف تعامل بین انسان
و محیط زیست با بلند مرتبه سازی در حریم
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نقشهبرداری در رشتههای مݠهندســـݡی ،دو میدانـــݡی
در رشتههای ورزشـــݡی

این میدان چه خواهد شد؟ و در نهایت حذف
این اثر چیزی جز ارتباط مستقیم با منافع
شخصی به جای ارتباط مستقیم با افکار و
عقاید جامعه خواهد بود؟ یا اینکه عقاید عموم
جامعه به سمت خواست منافع شخصی میل
پیدا کرده است؟ که البته با مخالفت دلسوزان
در برابر این اتفاق جای بسی امید وجود دارد
که هنوز تا رسیدن به این مرحله از انحطاط
فرهنگی مسیربلندی باقی مانده است .در انتها
باید اشاره کرد که هرچند خبر امیدوار کننده
توقف ادامه روند ساخت این بنا به دستور مقام
محترم قضایی با پیگیریهای انجام شده
توسط انجمنهای مختلف و دلسوزان مستقل
(نه متولیان درگیر امر) مسکنی شده است تا
اندکی از التهاب ایجاد شده کاسته شود اما نباید
با فراموشی و دلخوش شدن به حکم توقف
موقت اجازه داد که پس از مدتی و باکمتر شدن
تب و تاب اخبار این موضوع در خفا و سکوت
روند ساخت ادامه یابد و در حق فرهنگ ،هنر و
تاریخ این سرزمین ظلمی صورت گیرد.

وقتی صحبت از احداث پروژههای عمرانی،
ساختمانی ،شهرسازی ،معدنی و غیره به میان
میآید ،ناخداگاه اولین مهندسی که توسط
مدیران به آن مناطق اعزام میشود ،مهندس
نقشه بردار است .در  7رشته سازمان نظام
مهندسی ساختمان 5 ،رشته اصلی (به جزء
تأسیسات برق و مکانیک) در دوران تحصیالت
دانشگاهی ،درس نقشه برداری را گذراندهاند
و از این حیث قابل مقایسه با رشته دومیدانی
(که به آن مادر رشتههای ورزشی می گویند)
میباشد .به اصطالح عامیانه هر کلنگی که
زده میشود ،مهندس نقشه بردار اولین
مهندس حاضر در پروژه است که در ساخت
نقش ایفا میکند همچنین در مرحله تهیه
نقشههای تفکیک آپارتمان و صدور سند نیز
آخرین مهندس حاضر نقشه بردار است .جهت
اجرای هر پروژه عمرانی اولین و مهمترین
ً
موضوع پیاده شدن صحیح پروژه دقیقا در
محل پیش بینی و مشخص شده بر روی
نقشههای اجرائی و تفکیکی است و احداث
بنای یک قطعه بهصورت جابجا مشکالت و
خسارتهای مالی و معنوی فراوانی برای مالک
قطعه و قطعات مجاور ایجاد مینماید و این
امر موجب اختالفات زیادی بین مالکین و در
نتیجه تشکیل پروندههای قضائی و افزایش
حجم مراجعات مردم به دادسراها شده است
که شاهد آن تعداد پروندههای ارجاعی به
دادگستری شوراهای حل اختالف است .با
توجه به اینکه در حال حاضر مرجع ذیصالحی
بهطور عملی جهت نظارت بر اجرای دقیق
پروژهها در محل و موقعیت صحیح خود وجود
ً
ندارد ،مالکین ناچارا به افراد غیر متخصص
مراجعه نموده و عالوه بر پرداخت هزینه به
جهت عدم تخصص افراد یاد شده اغلب
امالک آنها به صورت جابجا پیاده میشود و
متحمل خسارتهای فراوانی میگردند .بعالوه
هیچگونه مسئولیتی نیز از سوی افراد یاد شده
پذیرفته نمیشود .اگر چه علم نقشه برداری

بسیار وسیع و در تونل سازی ،جاده سازی،
معادن روی زمین و زیر زمین ،پروژههای
بزرگ ساختمانی ،سد سازی ،خطوط انشعاب
گاز ،آب و شبکههای برق ،سیستم اطالعات
جغرافیایی  ،GISسنجش از دور تهیه
نقشههای  GISو فتو گرامتی ،نقشههای
دریایی و هیدورگرافی است ،اما جزء اصلیترین
مهندسین پروژه در خدمت وزارتخانهها و
سازمانها میباشند .قابل ذکراست که مزایای
استفاده از مهندس نقشه بردار در ساختمان
سازی شهری کمتر فرهنگ سازی شده است.
برخی از مزایای استفاده از مهندسین نقشه
بردار قبل از تهیه نقشه معماری و صدور پروانه
ساختمان ،حین اجراء و قبل از صدور پایان کار
ساختمان به شرح ذیل است:
الف -برداشت و تهیه نقشه از وضع موجود
ملک قبل از صدور پروانه ساختمان باعث
میشود:
پس از تهیه نقشه وضع موجود ،ابتدا ابعاد و
حدود با سند مالکیت چک میشود و در صورت
ً
مغایرت سریعا به مالک جهت رفع آن و مراجعه
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه اطالع
رسانی میگردد .بسیاری ازمالکین و سازندگان
پس از تکمیل ساختمان و مراجعه به نظام
مهندسی جهت تفکیک آپارتمان تازه متوجه
این موضوع میشوند که زمان بر بودن اصالح
آن با توجه به فروش امالک و آپارتمانها باعث
بروز مشکل و طرح دعوی در مراجع قضایی به
دلیل عدم رعایت این موضوع میگردد .فایل
وضع موجود ملک به مهندس معمار جهت
تهیه نقشه ارائه میگردد و در آن زوایا و طرح
هندسی ملک ،عوارض موجود از قبیل تیر
برق ،درخت ،پل ،علمک ،متحول و غیره هم
چنین بر مجاور و کد ارتفاعی بر ملک مشخص
میشود .در صورت داشتن عقب نشینی ،تهیه
نقشه باقی مانده پالک پس از رعایت عقب
نشینی ،مقدار عقب نشینی و هم چنین ابعاد
و مساحت باقیمانده ملک مشخص ،پروانه

ساختمان با ذکر اعداد واقعی وضع موجود
ملک صادر و از اختالفات و درگیریهای فی بین
مالکین و شهرداری و حتی مجاورین جلوگیری
میشود .ساختمان در حال اجراء ،مطابق
نقشههای مصوب (بخصوص سازه) اجرا
گردیده و از بروز اختالفات میان زیربنای اجرا
شده و زیر بنای پروانه ساختمان ،جلوگیری
میگردد .در هنگام طراحی نقشههای
معماری ،زوایای ملک با طرح هندسی در
نظر گرفته نشده و زوایای ملک قائمه نبوده
و اکثر نقشههای سازه با وضع موجود در ابعاد
و عرض و طول تیرها ،مغایرت داشته و نیاز
به تغییر نقشه و تقویت آنها توسط مهندس
سازه است و با این شرایط امکان توقف
اجرای ساختمان وجود دارد .پس از پایان
کار ساختمان ،نقشههای معماری مصوب با
نقشههای وضع موجود مغایرت داشته و برای
تهیه نقشههای تفکیک آپارتمان و نقشه ارائه
شده به شهرداری و پایان کار ،مالکین با مشکل
مواجه میشوند و صدور پایان کار و تهیه نقشه
تفکیک آپارتمان با تأخیر همراه خواهد بود که
اختالفات بین مالکین و شهرداری نیز به وجود
میآید .در اسناد قدیمی فاقد ابعاد و مساحت،
برداشت و تهیه نقشه باعث میشود بجای اخذ
تعهد ابعاد از مالکین که اکثریت آنها از تخصص
الزم برخوردار نیستند ،مالک از ابعاد و مساحت
واقعی ملک خود مطلع شود و نسبت به اصالح
سند اقدام و در اسناد جدید میزان عقب نشینی
در اجرای ماده  45نیز لحاظ گردد که در رفع
مشکالت در نقل و انتقاالت ملک میتوان از آن
استفاده نمود .تهیه نقشه وضع موجود امالکی
که در مسیر گذر طر حهای عمران شهری
قرار دارند و بر اساس مساحت بین مالکین و
شهرداری توافق صورت میگیرد .رعایت درز
انقطاع و یا تجاوز سقف در ارتفاعات طبقات به
حریم فضای ملک مجاور ،امکان عرصه سازی
و تثبیت ملک در بانک جامع اطالعات امالک
و کاداستر ،اطمینان از احداث بنا در موقعیت

دقبق مسطحاتی ارتفاعی ،پیشگیری از
تخلفات ساختمانی و بروز مغایرتهای محدوده
اسناد مالکیت و تصرفات مالکان ،به روز رسانی
مستمر بانک نقشههای کاداستر ،کاهش
سفرهای متعدد و غیر ضرور درون شهری و
ارتقاء ایمنی شهر نیز حائز اهمیت است.
ب -نظارت نقشه برداری:
فرآیند اجرای نظارت مهندسین نقشه بردار
ذیصالح وفق ماده  33قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان و جدول شماره  17مبحث
دوم مقررات ملی ساختمان بوده و موارد ذیل در
نظارت نقشه برداری انجام و در بهبود کیفیت
ساخت و ساز تأثیر به سزایی دارد :بررسی و
مطابقت کف ارائه شده ،نظارت بر انتقال
خط پروژه ،نظارت بر انطباق کد خط پروژه،
تراز صفر صفر ،بررسی تراز ورودی ،کنترل تراز
و کدها در خاکبرداری و ضخامت فوندانسیون
و بتن مگروکف سازی ،پیاده کردن ستونها
و محور آن ،به یس پلیت و برداشت جهت
کنترل چرخش ،کنترل ستونها به لحاظ
ارتفاعی و قائم بودن ،نظارت بر اجرای رمپ،
رعایت درز انقطاع و یا عدم تجاوز سقف در
ارتفاعات طبقات به حریم فضای ملک مجاور،
تراز سقفها ،نظارت بر اجرای شاقولی بودن
ستونها و دیوارههای برشی ،شاقولی بودن
چاهک آسانسور ،شاقولی بودن بر سقفها،
اجرای صحیح ارتفاع مجاز کل ساختمان،
رعایت سطح اشغال مجاز مساحت عرصه
طبق پروانه پالک و کنترل مساحت سطح
اشغال مجاز ،عدم تخریب تیرها و حتی قطع
میلگردها ،عدم کج شدن فضای دستگاه پله
و کابین آسانسور ،اجرای دقیق ساختمان،
کاهش فضاهای پرتی و افزایش فضاهای
مفید ،صرفه جویی در استفاده از مصالح
ساختمانی ،وقت و کاهش هزینههای جانبی
برای مالک ،در صورت انجام ندادن نظارت
منجر به کم شدن ارتفاع مفید استاندارد طبقه
و صرفه هزینه بیشتر برای مالک خواهد شد.
میتوان به طور خالصه وظایف نقشه بردار در
ساختمان سازی را اینگونه عنوان کرد:
برداشت وضع موجود ،عوارض و ارائه فایل
به مهندس معمار جهت طراحی ،پیاده سازی
عرصه بر اساس موقعیت ثبتی (بر) ،تعیین
کد ارتفاعی (کف) بر اساس تراز معبر ،نظارت
بر اجرای صحیح گودبرداری و تراز نهایی آن
(مسطحاتی و ارتفاعی) ،نظارت بر اجرای
صحیح موقعیت ریشه ستونها و تراز ارتفاعی
روی فونداسیون قبل از بتن ریزی ،بررسی و
نظارت بر اجرای صحیح درز انقطاع در طبقات،
بررسی و نظارت براجرای صحیح سازه در
راستای افقی و قائم ،بررسی و نظارت بر میزان
پیشرفتگیها در طبقات بر اساس نقشههای
مصوب شهرداری ،بررسی و نظارت بر تراز
ارتفاعی سقفها و پالگردها ،بررسی و نظارت بر
شیب بندی محوطهها ،پارکینگ و رمپها،
نظارت بر اجرای صحیح پیاده رو سازی بر
اساس تراز و شیب معبر ،تهیه نقشههای
پیش تفکیک جهت صدور پایان کار ،تهیه
نقشههای تفکیک و صورت مجلس تفکیکی
جهت سندهای اعیانی واحدها.
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