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ت ديريمـ  يگانه محرمي مهندسآقـاي   به اتفاقمدير كل محترم راه و شهرسازي يمهندس وثوقآقاي 

در  رئيس اداره نظام مهندسي و مقررات ملـي سـاختمان   مهندس صفريو آقاي مسكن و ساختمان محترم 

در خصـوص  را آمادگي سازمان . رياست محترم سازمان ضمن خير مقدم . جلسه هيأت مديره حضور يافتند 

ضـمن تأكيـد بـر ضـرورت      يآقاي مهنـدس وثـوق  . اعالم نمودكل  با آن ادارهو هماهنگي هاي الزم همكاري 

 واز ظرفيت اعضاء سازمان را در خصوص عمـران   بهره گيريتعامل بين سازمان و اداره كل راه و شهرسازي، 

ي بـه صـنعت   شـ و رونـق بخ  سـتان ااستفاده از ظرفيـت هـاي بـومي    و بره مورد تأكيد قرار داد آباداني استان

و منافع مالي  بوده مي بايست اولويت نخست ارتقاء كيفيت خدمات فني و مهندسي. نمودندساختمان تأكيد 

  . در اولويت بعدي باشد

مطـرح  نظرات اعضـاء هيـأت مـديره     پيشنهاد كردند ابتداآقاي مهندس يگانه ضمن سپاس از دعوت سازمان 

  .گردد

نفـره بـر افـزايش تعـداد جلسـات تأكيـد        4ر ضرورت تشكيل منظم جلسات كميتـه  رياست سازمان تأكيد ب

تهيـه نقشـه هـاي اسـتعالم اداره كـل راه و       ضـرورت شـهرداري  د از مصوبه پـالن كـ  : دكتر كيامهر . مودندن

امكان ضرورت نظـرات همكـاران   برون شهري و  مديريت ساخت و سازهايشهرسازي توسط نقشه برداران و 

  .تأكيد نمودند ريگيبراي تصميم 

. جاري تأكيـد نمودنـد   بهرانبراي درج از  مناسب يهارسولي برضرورت تدوين راهكار مهندسدكتر نصيرا و 

  . كار در استان اسامي آمار و از نكات ديگر مورد توجه ايشان بود و تقاضاي كسبانتقاد از 

در حـال حاضـر باعـث ركـود     از سـاخت وسـاز   قبـل  ها هزينه  كل تأمين اجتماعي به اخذ شهرداري و اصرار

  .تسچنين نيدرحاليكه در شهرهاي ديگر اين . گرديده استفعاليت هاي ساختماني 

ــ مهنــدس ــدتراب ــانون ي پيشــنهاد كردن ــه كــل اســتان  نظــام مهندســي اجــراي ق شــهرهاي كوچــك و (ب

ازي، تعـين تكليـف   مجتبي زادهضمن سپاس از تعامل اداره كل راه و شهرسـ مهندس . سترش يابدگ)روستاها

در خصوص ضرورت كـاهش  : احد محمدي.م.دشده باشگاه مهندسانرا مورد تاكيد جدي قرار دادنواگذارزمين 

 و قاطعيت در خصوص توقف پروژه هاي مورد يتخلفات در پروژه هاي بزرگ ارجاع شده توسط سازمان بازرس

تهيـه و صـدور   ايشـان همچنـين عملكـرد سـازمان در خصـوص ارجـاع نظـارت،        . را مي طلبد) 35ماده (دار

جلوگيري از كـار  شفاف سازي در ارجاع ،كنترل مضاعف(، نظارت عاليهاستان  شناسنامه ملكي، رتبه آموزشي

 زي مقرراتضرورت بومي سا. مي باشدديگر اقدامات سازمان از يخ زده  بتون هاياجراي سقف هاي سبك و 

و مجوزهاي غير قانوني آن  اتامكانوتوجه به انجمن انبوه سازان  ،نفره  4و افزايش تعداد جلسات هيأت  ملي
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معضل مشاوران غير بـومي و ضـرورت   به  اذاني مهندس.از پيشنهادات ايشان بود) مجري ذيصالح اتبه مواز(

تحـت  ... پـروژه هـاي شـهرداري و     ملكا پوششهمچنين .اشاره داشتندعضويت مشاوران در نظام مهندسي 

بهنيان در خصوص مصوبه غير قانوني هيـأت  مهندس . كاهش تخلفات ضروري است ونظارت نظام مهندسي 

كيفيـت   يضـرورت ارتقـا  بـر   عباسـي دكتر. تذكر دادندمديره و امكان واگذاري و وظايف يك رشته به رشته 

ق بر اصول شهرسازي و طرح تفصيلي بصولي منطبا طراحي اساختماني متناسب نقشه هاي طراحي نظارت و 

و هماهنگي با دانشگاهها در ايـن   رافيكتضرورت توجه به رشته  بر توت آغاجمهندس . مصوب تاكيد نمودند

  .تاكيد داشتندخصوص 

اظهـار  ) 35مـاده  (توجه جدي اداره كـل راه و شهرسـازي بـه نظـارت عاليـه       ضمن تاكيد بر صفريمهندس 

شـهرداريها بـدون پروانـه    و  بـوده  پايينبسيار  ساخت و ساز در شهرستانهاي استان كيفيتمتأسفانه داشتند 

اين موارد به اسـتانداري و شـهرداريها مـنعكس شـده     . صدور مجوز كرده و بايستي ساماندهي گردنداقدام به 

ز به وجـود  براي نظارت عاليه نيا.. است صادر نشدهبراي انبوه سازان ظرف سه سال گذشته هيچ مجوزي. است

نظام كارداني متاسفانه در حال فروپاشـي اسـت و نيـاز بـه     . آزمايشگاهها استوناظر و مجري وحضور  نقشه 

نظـام در   اعالم نظـر ضرورت توجه به مكاتبات وزارت خانه و ايشان همچنين بر .پشتيباني از طرف نظام دارند

 4در كـارگروه  ابتـدا  طـرح  طرحهاي قابل وپيشنهاد كردند . تاكيد كردند) نطريه وزير محترم 6(خصوص آن 

  .ارسال گردد مذكور و سپس به هيأتشود نفره بررسي 

، داشته تا با توجه به شرايط تعامل با اداره كل مشاوران استاني ضرورت دارد اظار نمودند يگانه مهندسآقاي 

بـه شـوراي انتظـامي بـا      ي از پيمانكاران مسكن مهـر دتعدا معرفيدر خصوص. دنپروژه ها در استان حفظ شو

 در شهرستانها ازطريق دفاتر ضرورت دارد. مصوبات كميته چهار نفره اقدام گرددو توجه به شرايط دولت قبل 

  .اقدامات الزم صورت پذيردنمايندگي نظام مهندسي در خصوص جلوگيري از تخلفات شهرداري ها 

نفـره   4 هيـات در خصـوص  قلمداد نمـوده و  را بسيار مفيد و سازندهموارد مطرح شده ي وثوق آقاي مهندسي

ي را حسب ضرورت واعالم سـازمان  بيشتربه عنوان دبيرخانه آمادگي دارد تا جلسات اداره كل تاكيد نمودند 

ظرفيت موجود  تاكيد نموده ولي اين امر با توجه بهاستفاده از مشاوران بومي  ربايشان همچنين .تشكيل دهد

از نظر سـرمايه  (لبته مشاوران نيز بايستي با مسئولين مربوطه همگام باشندا. با محدوديت مواجه استان تاس

الزم پيگيري  دادند است و قول موضوعقلباً اداره كل پشتيبان انمهندس باشگاهدر خصوص زمين) گذاري اوليه

  .انجام مي شود
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ارجـاع آن بـه مـديران     جلسات كارشناسي بر اساس اولويت براي تصميم سـازي و  بر تشكيلدر جمع بندي 

خودروي مراجعـه  پاركينگ  برايزمين روبروي سازمان  همچنين اشاره شد. تاكيد گرديدتصميم گيري  براي

  .مي باشدمساعدت اداره كل  مندنيازكنندگان 


