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میزگرد

نام آن که جان را فکرت آموخت. خوشحالیم  مهندس شریفی : به 
که توانستیم برگزاری این جلسه را هماهنگ کنیم . با سپاس از شما 
به مناسبت شرکت در این میزگرد ، دستور جلسه را قباًل خدمتتان 
از آن که وارد دستور شویم ، الزم است توجه داشته  داده ایم. پیش 
مطرح  ساختار  بحث   ، می شود  مطرح  که  صحبت هایی  در  باشیم 
بگیریم  مرکزی  شورای  از   ، می شود  اشاره  سازمان  به  اگر  ؛  است 
تا سازمان های استان . اگر از اداره ی کل راه و شهرسازی صحبت 
می کنیم ،  کل سیستم از وزارت خانه ، سازمان های تابعه تا اداره ی 

کل استان موردنظر است و منظور ما افراد نیستند. 
   سه مورد در دستور جلسه داریم. پیش از آن که به آن ها بپردازیم ، 

اجازه بدهید شرکت کنندگان را معرفی  کنم.
سیدمرتضی  مهندس  آقای   : فارس  مهندسی  نظام  سازمان  از 
آقای  و  آموزشی  معاونت  زارع  جعفر  دکتر  آقای   ، رییس  سیف زاده 

مهندس  اصغر کارگر معاونت خدمات مهندسی سازمان ، 
از اداره ی کل راه و شهرسازی فارس : آقای مهندس بهزاد شاکرنیا 

پیرو تشکیل » کارگروه پایش اخالق حرفه ای « در سازمان استان و هم چنین ، آگه نوشت معاونت آموزشی سازمان 
مبنی بر لزوم گذراندن دوره های آموزشی HSE برای گرفتن ، تمدید یا تغییر پایه ی پروانه ی اشتغال مهندسان در 
سایت سازمان و پرسش های بی شماری که در این  باره مطرح بود ، شورای دبیران نشریه ی گزارش با دعوت از 
مسئوالن سازمان و سایر دستگاه های مرتبط ، در تاریخ 98/10/9 جلسه ای ) میزگرد مانند ( ، با دستور جلسه ی زیر 

برگزار نمود : 
دستور جلسه 

1- برگزاری دوره های آموزشی HSE ، حوزه ی شمول و مستندات قانونی آن ، چالش ها و راه کارها ؛
2- نظام نامه های » رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان « و » تشکیل کارگروه پایش اخالق حرفه ای « ؛

3- گردش کاِر تدوین و ابالغ بخش نامه ها و دستورالعمل ها و ... مرتبط با سازمان و مهندسان عضو.
     آن چه در پی می آید ، بخش هایی از آن گفت وشنود است که خانم فرحی آن را از نوار پیاده کرده و مهندس مصطفی 

شریفی تنظیم آن را به عهده داشته است.

رییس اداره ی توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی ساختمان، 
مسعود صفا  مهندس  آقای   : استان  امور حرفه ای  و  کار  اداره ی  از 

.HSE مدرس دوره های آموزشی
مهندس   ، دیلمی  اردشیر  مهندس  آقایان   : گزارش  نشریه ی  از  و 
و مهندس محمدجعفر  نریمانی  کیوان  ، مهندس  راهنما  محمدرضا 

پورمختار و سرکار خانم فرحی در جلسه حضور دارند.
   اولین بحث ما راجع به دوره های آموزشی HSE است. دیدیم در 
سایت سازمان آگهی شده کسانی که از این تاریخ به بعد می خواهند 
یا  بگیرند  پروانه  می خواهند  یا  کنند  تمدید  را  پروانه های شان 
می خواهند تغییر پایه بدهند ، باید این دوره ها را دیده باشند ، وگرنه 

به مشکل می خورند.
   این آگهی حالت تشویشی ایجاد کرد و برخی از دوستان در این  باره 
از ما سؤال کردند. گفته  شد می توانستند بگویند با گذراندن این دوره ها 
امتیاز داده می شود ؛ نه این که پروانه اشتغال را گرو بگیرند و پرسش هایی 
آن  به  راجع  ، خودمان  ایجاد کند  ابهامی  این که  از  قبل  مشابه گفتیم 

HSE میزگرد
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صحبتی داشته باشیم ، چون به سرنوشت همکاران و مهندسان ارتباط 
پیدا می کند. ابتدا پرسش ها را مطرح می کنیم و هرکدام از بزرگواران 

بخشی را که مربوط به آنان می شود ، پاسخ خواهند داد : 
مهندس دیلمی: با عرض سالم . روی سخن اّولم با آقای مهندس 
سازمان   ، گذشته  در  که  باارزشی  کارهای  از  یکی  است.  سیف زاده 
انجام  مدیره  هیأت  و  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
می دادند ، این بود که تمام بخش نامه ها ، آیین نامه ها ، شیوه  نامه ها، 
دستورالعمل ها و حتی ویرایش های مقررات ملی  ) که کارگروه های 
ویژه ی خود را داشت ( ، را بررسی می کردند و در بسیاری از مواردی 
که سازمان نظام مهندسی استان فارس نظر می داد ، باعث می شد 
آن بخش نامه یا تعدیل شود یا اصالح شود و به دلیل این عمل کرِد 
نظام مهندسی سازمان استان فارس بود که جایگاه آن را در کشور در 
رده ی اول قرار داده بود. اگر به نشریه های پیشین گزارش سازمان 
نظام مهندسی فارس مراجعه کنید و مقایسه کنید با دیگر استان ها ، 
می بینید استان ها حتی در حد 20% کاری که نظام مهندسی فارس 
به صورت پایه ای و بنیادی روی این مسایل اصلی مهندسی انجام 

داده ، هیچ کدام انجام نداده اند.
در  االن   ، می دادند  انجام  را  کارها  این  که  کارگروه  ها  آن  آیا     
ساختار فعلی نظام مهندسی فارس هستند ؟ و از نظر هیأت مدیره ، 
جایگاه شان چیست ؟ چون ما حداقل در نشریه ، بازتابی از عمل کرد 

این دوستان ندیدیم.
این  است.  شاکرنیا  مهندس  آقای  با  سخنم  روی  دوم  مورد     
یک  ما  برای   ، بود  شده  منتشر   HSE با  رابطه  در  که  بخش  نامه ای 
پرسش اساسی پدید آورد که ساختار و آن سامانه ی ابالغ بخش نامه ها 
و آیین نامه ها در داخل وزارت راه و شهرسازی به چه صورت است و 
آیا می تواند فردی از نظر قانونی به عنوان رییس دفتر مقررات ملی 
امضا  را  بخش نامه ای  یک   ، وزیر  امضای  بدون  مستقیمًا  ساختمان 
کند ؟ صرف نظر از اشتباهاتی که در بخش نامه است ، ولی آیا این 
حق قانونی را دارد که بخش نامه ای صادر کند که به نظر من خالف 
قانون اساسی کشور و بر خالف قانون نظام مهندسی باشد و با زندگی 
و اشتغال 600 هزار مهندس این کشور سروکار داشته باشد ؟ طبق 
قانون درست است که آموزش اجباری است و برای تمدید پروانه یا 
تغییر پایه ... الزم است ، ولی این آموزش تعریف شده و اگر نیاز بود 
باید به مقررات ملی ساختمان اضافه شود ، که قباًل هم شده و طبق 
قانون هم قرار است هر سه سال ، مباحث مقررات ملی ویرایش شوند 
بازخورد  و  به دست می آید  قبلی  ویرایش  اجرای  از  که  تجربیاتی  و 
این ها در مقررات جدید بیاید. انتظار ما این بود که هرچه قرار است در 
رابطه با بحث ایمنی ، بهداشت و سالمت باشد ، باید در ویرایش جدید 
از طرف  ملی  مقررات  دارد.  سیکل  یک  این  که  بیاید  ملی  مقررات 
هیأت وزیران ابالغ می شود ، نه یک نفر به عنوان رییس یک دفتر که 
بخواهد یک دفعه برای 600 هزار مهندس تکلیف زندگی و کار کند.

 HSE مهندس راهنما : با سالم خدمت دوستان ، بنده همیشه به بحث
عالقه مند بوده ام و همان طور که از اسمش پیداست ایمنی ، بهداشت 
و محیط زیست است که اهمیت دارد. نکته ای که وجود دارد ، ما باید 
مهندسان را موظف به رعایت مقررات ملی کنیم. مبحث 12 مقررات 
ملی را داریم که در آن مبحث قید شده ساختمان هایی که طبقات آن از 
 HSE یک حدی بیش تر باشد ، باید مسئول ایمنی داشته باشد. این دوره

باید اجباری بشود و در ساختمان هایی که احتیاج به کمیته ی ایمنی و 
مسئول ایمنی دارد ، کسانی باشند که این دوره را گذرانده باشند.

یک  به  بدهیم  هم  را  کارگاه  ایمنی  مسئول  وظیفه ی  اآلن  ما     
مهندس ناظر یا مجری که این دوره ها را گذرانده باشد ، به نظر من 

صحیح نیست و دوره را باید مسئوالن ایمنی کارگاه بگذرانند.
را  نفر  وزارت مسکن سه  و  HSE مطرح شد     سال گذشته بحث 
معرفی کرد. دوره ها اول قرار بود حضوری باشد که بعد به صورت 
مجازی اجرا شد و بنده و آقای مهندس صفا و مهندس راستی معرفی 
برگزاری  در طول  گذراندیم. من  را  دوره  به صورت مجازی  شدیم 
دوره به تهران نامه نوشتم که این دوره بسیار خوب است، اما همه ی 
برای  باید  این دوره  بلکه  ؛  بگذرانند  را  نیست دوره  مهندسان الزم 
افرادی گذاشته شود که بخواهند مسئول ایمنی و سالمت و بهداشت 

کارگاه بشوند.
مهندس پورمختار : با سالم و عرض ادب . برای من هم این سؤال 
پیش آمد که با توجه به دستورالعملی که صادر کرده بودند که همه 
باید این دوره را برای پروانه ی اشتغال ببینند و آن هم به صورت آن 
تعداد ساعات و شکلی که گفته شده و در حقیقت ، با قضیه ای که 
با این مدل برخورد کردن موضوع   ، خیلی هم مهم و جدی هست 
به شکل ظاهری و صوری انجام خواهد شد ؛ درحالی که HSE بحث 
خیلی مهمی است و این بعد از انقالب صنعتی که به علت ازدیاد کار 
و صنعتی شدن جامعه بود ، ایجاد شد و رشد کرد تا رسید به قرن 
از کل جامعه  با هدف آن که  ؛  HSE خیلی جدی گرفته شد  21 که 
حفاظت شود ، نه یک کارگاه یا یک کارخانه ؛ چون افرادی که در یک 
کارخانه یا کارگاه کار می کنند ، این ها اعضای مهم خانواده هستند 
که پا به عرصه ی صنعت می گذارند و اگر مشکلی برای این ها پیش 
بیاید ، از نظر مالی و جانی خسارات و تبعات خیلی زیادی به همراه 
این   ، از دست می دهد  را  یا جانش  دارد. وقتی یک فردی عضوش 
به صورت تکاثری در جامعه اثرات منفی خود را به جا می گذارد ؛ از 
آلودگی آب و هوا گرفته و حفاظت های فیزیکی از افراد و حفاظت های 
روانی و در کارگاه ها ، استفاده از غذا ، دارو و خوراک هایی که مصرف 
نرده  یک  به  و  این هست  از  پیچیده تر  خیلی  قضیه  یعنی  می کنند. 
کشیدن یا یک دستکش دست کردن ختم نمی شود. نمونه ی آن را 
هم در خیابان ها می بینید ؛ مثاًل اسمش این است که حفاظتی برای 
گودبرداری گذاشته اند ، یک میلگرد شماره ی 14 یا 16 اطراف گود 
زدند و یک نوار زرد دور آن کشیده اند و اسمش را گذاشته اند حفاظت 
ایمنی ؛ درحالی که یک نفر از آن طرف عبور کند ، این نوار زرد رنگ 
هیچ کاری نمی تواند بکند و یک پرتگاه هست. پرسش ما این است 

که چرا این دوره ها به صورت کامل و جامع برگزار نمی شود ؟
مهندس شریفی : پرسش دیگر در مورد حوزه ی شمول این برنامه ها 
است. مستند قانونی آن کدام است ؟ آیا سازمان هر بخش نامه ای را 
که به عنوان مثال آقای مهندس شاکرنیا ابالغ کردند ، بایستی اجرا 
کند ؟ یا این که باید بررسی کنند که آیا مستند قانونی هم دارد یا نه ؟

اکنون   ، بود  قبل  به صورت  که  سیستمی  آن   : مهندس سیف زاده 
در  که  دارند  را  این  مسئولیت  سازمان  معاونت های  و  شده  عوض 
در  و  دهند  انجام  را  الزم  بررسی   ، بخش نامه  هر  اجرای  زمینه ی 
صورت بروز مشکل ، مورد را به نظام مهندسی و هیأت مدیره بدهند و 
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آن ها هم به اداره ی کل راه و شهرسازی بفرستند تا در زمینه ی اجرای 
مقررات و بخش نامه ها لحاظ شود . تذکر شما بسیار خوب است که ما 
عالوه بر معاونت ها ، برای هیأت مشورتی و گروه های تخصصی هم 

بخش نامه های جدید را بفرستیم که بررسی و اظهارنظر کنند.
مهندس شاکرنیا  باید   ،  HSE مسأله ی بخش نامه ی  با  رابطه  در     
ابالغ  باید  کسی  چه  و  می شود  ابالغ  صورت  چه  به  که  بگویند 
کند؟ کدام قانونی و کدام غیرقانونی است ؟ مثاًل اگر یک مدیرکل 

وزارت خانه چیزی را ابالغ کرد ، باید چه مراحلی طی شود ؟
ایمنی  باید مسئول  نیز صحیح است و     فرمایش مهندس راهنما 

کارگاه آن را ببیند. 
   صحبت های آقای مهندس پورمختار مربوط به مسأله ی HSE در 
اگر  و  است  با صنعت  رابطه  در  ایشان  فرمایش  و  نیست  ساختمان 
ما بخواهیم آن را گسترش دهیم ، می بینیم برای HSE باید 2 سال 
فردی آموزش ببیند. بنابراین به صورت کلیات باید عرض کنم که 

برگزاری این دوره ها را ما حمایت می کنیم و آن را دنبال می کنیم. 
مهندس شاکرنیا : با سالم و سپاس از تشکیل این جلسه. آن چه که 
وزارت ابالغ می کند در راستای تکمیل مقررات ملی ساختمان است. 
این که می فرمایید مدیر کل مقررات ملی یا معاون وزیر این اختیار 
را دارد که چنین ابالغی انجام دهد یا خیر ؟ ما در استان فرض بر 
این داریم که اگر بخش نامه ای ابالغ می شود ، مراحل قانونی آن طی 
شده و خودمان را ملزم به اجرای بخش نامه می دانیم. نکته ای که به 
آن اشاره کردید مبنی بر این که کارگروه هایی در سازمان وجود دارند 
 ، اشکال است  نظر ساختاری دچار  از  و  اگر بخش نامه ای می آید  و 
باید بررسی شود و انعکاس داده شود. صحیح است و  موارد متعددی 
را مانند این داریم. خود ما هم وقتی بخش نامه ای برای ما می آید و 

مواردی را می بینیم ، مستقیمًا انعکاس می دهیم. 
   پس ما فرض را بر این می گذاریم که بخش نامه ای که برای ما 
از وزارت خانه می آید ، ساختارش درست است و خودمان را ملزم به 

اجرای آن می بینیم. 
و  داشت  موضوع  که  به حساسیتی  توجه  با   ،  HSE با  رابطه  در     
پی گیری که شد ، آقای مهندس مانی فر که مدیر کل مقررات ملی 
ساختمان در وزارت راه و شهرسازی هستند ، از ابتدا که مسئولیت را 
گرفتند ، نسبت به بحث ایمنی و HSE حساس بوده اند و در جلساتی 
که بودیم و صحبت شد ، فرمودند که اگر من بتوانم آن را اجرایی 
کنم و اثر مثبتی در بحث HSE داشته باشم ، فکر می کنم که بخشی 

از مسئولیتم را به خوبی انجام داده ام. 
   االن ما مشکلی که با سازمان داریم ، در همین راستاست. من 
سازمان  به  می شود  داده  انعکاس  که  دارم  بخش نامه  زیادی  تعداد 
ارجاع  این سیستمی که االن وجود دارد در مورد  نظام مهندسی و 
یا  می شود  فراموش  بعضًا   ، مختلف  معاونت های  به  بخش نامه ها 

نادیده گرفته می شود.
که  داریم  هم  سازمان  از  را  پرسش  همین  ما   : شریفی  مهندس 

وزارت خانه  وقتی  فرمودند  شاکرنیا  مهندس  آقای  که  همان طور  آیا 
برای  آیا  ؟  است  الزم االجرا  ایشان  برای   ، می فرستد  بخش نامه ای 
هیأت  یا  رییس  اگر  ؟  الزم االجراست  هم  سازمان  معاونت های 
رییسه ی سازمان زیر بخش نامه ای بنویسند مثاًل آقای دکتر زارع ، 

اقدام شود. آیا هیچ بررسی هم می شود یا فوراً اجرا می شود ؟ 
آقای مهندس صفا ! لطفًا در مورد این دوره که گذرانده اید و تدریس 

می کنید ، بفرمایید که به چه صورت است ؟     
باید  را  است  الزامی شده  دوره چگونه  این  این که    : مهندس صفا 
آقای مهندس شاکرنیا پاسخ بدهند. من فقط مدرس این دوره هستم. 
   با قسمتی از صحبت های آقای مهندس راهنما موافق و با قسمتی از 
آن مخالفم. ببینید این که ایشان می فرمایند این دوره ها را باید مسئول 
ایمنی بگذراند ، درست است ؛ اما باید دید مسئول ایمنی آیا اختیاری 
از خودش دارد یا این که زیرمجموعه ی سیستمی است؟ بی شک این 
؛ یا زیرمجموعه ی صاحب کار است  ایمنی ، مستقل نیست  مسئول 
این یک  یا سازنده و مجری. پس  پیمانکار است  زیرمجموعه ی  یا 
بخش. دوم این که قانون گفته است مسئولیت را نمی شود به مسئول 
ایمنی انتقال داد. اسم مسئول ایمنی ، مسئول است ؛ اما در عمل ، نه 
مسئولیت حقوقی دارد نه مسئولیت کیفری و نه مسئولیت انتظامی. 
عماًل یک نفر است که شغلش ایمنی است. قرار بود در آن جلساتی 
که آیین نامه ی HSE بررسی می شد ، اسمش را هم اصالح کنند و 
بگذارند کارشناس ایمنی. در این جا این آدم ، مسئول نیست ؛ یعنی 
همه ی مسئولیت ها برمی گردد به مافوقش. مسئول ایمنی و محیط 
زیست ، نه پاسخ گوی دولت هست ، نه مراجع قضایی. این تکلیف را 

قانون گذار مشخص کرده است. 
اشاره  صراحتًا   ،  3-4-  2 بند  دوم  مبحث  ساختمان  ملی  مقررات  خود     
می کند به اجرای ایمنی و بهداشت توسط سازنده. سازنده چه کسی است ؟ 
همان مجری ذی صالحی که تعریفش را کردیم. در بنـــد 12- 1-5-1 در 
مبحث 12 ، اجرای ایمنی را به عهده ی سازنده می گذارد. بند 4-5-1-12 
تهیه ی لوازم حفاظت فردی مانند کفش، کاله و دستکش را بر عهده سازنده 
می گذارد. بند 12-1-5-6، می گوید اگر در مورد ایمنی خطایی باشد ، سازنده 
را  ایمنی  اجرای  پس  کند.  خطر  رفع  و  کند  تعطیل  را  کارگاه  است  مکلف 
ایمنی  ریسک  ارزیابی   ،1-2-12 ماده ی  در  است.  سازنده  با  که  می بینیم 
به  بهداشتی  ریسک  ارزیابی   ،  1-1-3-12 بند  دهد.  انجام  سازنده  باید  را 
عهده ی سازنده است. 12-3-1-2 ، اولویت اقدامات کنترل ایمنی و بهداشت 
بر عهده ی سازنده است. بند 12-3-1-9 ، برنامه کنترلی آالینده ها و ارتباط 
آن با استاندارد شغلی بر عهده ی سازنده است. در بند 12-2-1-2 ، سازنده  
موظف است تابلوهای ایمنی را نصب کند. بند 12-2-4-8 ، سازنده حریم 
و  کند  بررسی  را  زیست  محیط  سازنده   ،  8-1-3-12 کند.  رعایت  را  برق 
حفاظت از خاک به عهده ی سازنده هست. 12-3-1-10 ، دستورالعمل های 
موظف  سازنده    ،  16-1-3-12 بند  کند.  اعالم  سازنده  را  بحران  وضعیت 
است در کارگاه های باالی 200 نفر ، خانه ی بهداشت ایجاد کند. این تکالیف 

سازنده است. 
   بحث های حقوقی ، علمی و فنی روی این ها وجود دارد. ولی فعاًل 

سازنده این تکالیف را باید انجام دهد ، چه درست و چه غلط. 
   می آییم به سراغ مهندس ناظر ، بحثی نداریم که درست است یا 
ناظر  ، می گوید مهندس  بند 8-5-1-12  قانون است.  فعاًل  ؛  غلط 
به  را  تخلف  باید   ، کند  مشاهده  ایرادی   12 مبحث  خالف  هرگاه 

سازنده گزارش دهد و به نظام مهندسی اعالم کند. 
برایش  زیست  محیط  و  بهداشت   ، ایمنی  تکلیف   ، سازنده  پس     
مشخص شده و تکلیف ناظر را هم معلوم کرده است. گفته ناظر هم 
بیاید بر این تکالیفی که به سازنده داده ایم ، نظارت کند و باز در ماده ی 
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12-1-5-5 می گوید حضور مسئول ایمنی ، رافع مسئولیت های سازنده 
نیست. سازنده مسئول ایمنی را به عنوان یک مشاور و کارشناس این 
موضوع کمک می کند. این که آیا این دوره ها ، دوره ای جامع هست 
یا خیر؟ خدمتتان عرض کنم که اگر بخواهیم یک دوره ی جامع را در 
نظر بگیریم ، HSE ترکیب سه علم هست: ایمنی ، بهداشت و محیط 
زیست که هرکدام شاخه های متعدد دارند. شما وقتی به بحث بهداشت 
وارد می شوید ، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای 
وارد می شوید. یا بحث محیط زیست ، آلودگی آب ، هوا ، خاک مطرح 
می شود. یعنی اگر کسی بخواهد این سه مقوله را یاد بگیرد ، باید چند 
 ، این دوره هایی که پیش بینی شده  یاد بگیرد.  تا  برود  سال دانشگاه 
حداقل هاست تا این آقای سازنده با آن تکالیف قانونیش آشنا شود. اگر 
هم خودش نمی تواند و اطالعات در مورد اجرا ندارد ، مشاور بگیرد ،اما 

تکلیف قانونیش سر جای خودش می ماند. 
   این که آیا این دوره ها درست است یا غلط ، باید توجه کنیم که 
ترتیب دوره ها درست بوده ؛ یعنی یک دوره ی 8 ساعته بوده به نام 
مبانی ، یک دوره ی 24 ساعته می آید به عنوان اصول فنی و یک 
دوره ی 16 ساعته در بحث ایمنی و بهداشت مطرح می شود. این روند 
درست است. یک نفر آمده دوره ی 8 ساعته را دیده ، می خواهد پایه ی 
3 به 2 برود ، دوره ی 24 ساعته را گذرانده ، پایه ی 2 به 1 می خواهد 
بگیرد و دوره ی 16 ساعته را می گذراند. حاال شخص می آید می گوییم 
8 ساعته را بگذران به عنوان مبانی ، ایشان در پایه ی 1 حضور دارد 
ولی هیچ دوره ی ایمنی هم نباید بگذراند. فکر می کند تمام آن مباحث 
HSE که گفته شده در آن 8 ساعته خالصه شده ؛ درصورتی که آن 8 

ساعته فقط مبانی است و ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را تعریف 
است. پس  بعدی  دوره های  در  مدیریتی  و  فنی  اصول  اما  ؛  می کند 
کسی که پایه ی 1 االن دارد ، در اجرا عماًل 8 ساعته را می گذراند. 
آن دوره رها می شود ؛ یا فرض کنید پایه ی 3 آمده دوره ی 8 ساعته 
را گذرانده با مبانی آشنا شده و االن می خواهد برود کار کند. باید به 
سیستم بگوید تو ایمن نشو چون من دوره ی 24 ساعته را نگذراندم. 
کی می گذرانم ؟ در ارتقای پایه می  گذرانم. سه سال کار بکنم ، بعد 
از سه سال که ساختمان ساختم ، تازه من دوره ی ایمنی را می بینم. 
یا بعد بگوید من ایمنی را مدیریت نمی کنم چون بلد نیستم ، چون 
به من گفتند دوره ی 16 ساعته را وقتی که می خواهی بروی پایه ی 
1 بگیری بیا. عماًل اگر نگاه کنیم، این روند اجرا دچار اشکال هست. 
   البته سرفصلی هم که وزارت راه و شهرسازی ارائه داده ، با زمان 
ارائه ی آن تطابق ندارد. یعنی آن سرفصل را اگر بخواهیم اجرا کنیم، 
حداقل برای دوره ی 24 ساعته ، 200 ساعت زمان می خواهد. همه 

چیز را نمی شود در 24 ساعت گفت. من تنها کاری که کردم در 
و  دارد  قرار  اهمیت  در  که  چیزهایی  آن   ، خودم  به  مربوط  کالس های 
بیش تر  را  سازنده  و  ناظر  و  دارد  باالتری  آسیب پذیری  و  باالتر  ریسک 
بیش تر  افراد  که  می کنم  بازگو  بیش تر   ، می دهد  قرار  مسئولیت  برابر  در 

طرف  یک  از  و  بشود  کم  آسیب  و  بروند  اجرا  سمت  به 
مسئولیت شان کاهش پیدا کند. 

   یکی از مشکالت اساسی دیگر این است که در مبحث 
12 این مسئولیت های قانونی بین سه تا مجری یکسان 
پیمان  : مجری  ؛ یعنی ما سه نوع مجری داریم  است 
مدیریت ، ساخت با مصالح و ساخت بدون مصالح. این ها 
تکالیف قانونی شان یکسان است. ولی از نظر اجرایی ، آقایی که رفته 
مدیریت پیمان بسته ، عماًل مباحث را نمی تواند اجرا کند ؛ چون اختیار 
؛  دارد  را  پیمان  قرارداد مدیریت  فقط  و  ندارد  کارگاه  به  و دسترسی 
ولی این تکالیف بیش تر به سمت کسانی می رود که سازنده با ساخت 

مصالح یا بدون مصالح هستند. 
سوم  در  بخش نامه ای   HSE دوره ی  درباره ی  سالم.  با   : زارع  دکتر 
رشته های  همه ی  برای  دوره  این  که  شد  ابالغ   1397 ماه  خرداد 
مهندسی چه کارشناس و چه کاردان الزامی خواهد شد و اعالم کردند 
که اساتیدی که دارای صالحیت های تدریس هستند ، را معرفی کنیم 
که در این دوره شرکت کنند و آموزش ببینند. بعد از این قضیه مجدداً 
بخش نامه ای از طرف دفتر مقررات ملی ابالغ شد در مرداد ماه 1397 
که در هر دو بخش نامه به انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین وزارت راه 
و شهرسازی و دانشگاه تهران در زمینه ی فعالیت های اجرایی ، علمی، 

فنی ، فرهنگی و اطالع رسانی در حوزه ی HSE اشاره شده است. 
   در بخش نامه ی مرداد ماه 1397 صراحتًا اشاره کرده است که از 
اول دی ماه 1397 دوره ی HSE برای افرادی که دارای صالحیت 
اجرا هستند ، که می شود مهندسان معمار و عمران ، الزامی و اجباری 
نداشتیم.  صالحیت  دارای  مدرس  ما  زمانی  بازه ی  آن  در  است. 
در  با هزینه ی سازمان  مهندسان  از  نفر  پی گیری هایی شد که سه 
این دوره شرکت کردند و آقای مهندس صفا و مهندس راستی مجوز 
تدریس دوره ی HSE را اخذ کردند. بعد از این که مجوز ابالغ شد ، ما 

 .HSE بالفاصله شروع کردیم به برگزاری دوره های
   راجع به سرفصلی که آقای مهندس اشاره کردند ، سه تا سرفصل 
تعریف شده : یک سرفصل 8 ساعته هست که هم برای صدور هست 
و هم برای تمدید پروانه. هرکسی که بخواهد به صالحیت اجرا ورود 
کند ، باید این دوره را بگذراند در رشته ی عمران و معماری. افرادی 
هم که متقاضی تمدید پروانه هستند ، باز باید این دوره ی 8 ساعته 
را بگذرانند. دوره ی دیگری هست که 24 ساعته هست برای ارتقای 
پایه ی 3 به 2 و دوره ی دیگر 16 ساعته هست برای ارتقای پایه دو 
به یک. تمامی دوستانی که در این فرایند هستند در 3 به 2 و 2 به 1، 
بایستی این دوره را بگذرانند و اگر زمان تمدید پروانه شان هم باشد، 
بایستی این دوره را بگذرانند. به عبارت دیگر ، یک مهندس عمران 
و معماری با صالحیت اجرا ، دوره ی 8 ساعته تمدید و دوره ارتقای 
تعریف  که  سرفصل هایی  این  بحث  در  البته  بگذرانند.  باید  را  پایه 
کردند ، یک سری مغایرت ها در خود بخش نامه های ابالغی از طرف 
 ، داشت  وجود  ملی  مقررات  دفتر  و  و شهرسازی  راه  وزارت خانه ی 
دفتر  به  کرد  اعالم  و  شد  متوجه  را  موضوع  این  که  استانی  اولین 
مقررات ملی، همکاران ما در واحد آموزش بودند و ما اطالع دادیم و 

دفتر مقررات ملی هم اصالح کرد. 
   این فرایند کار هست ، اما برخی از دوستان و همکاران مان هم که 
در دوره های HSE که وزارت کار برگزار می کند ، مراجعه می کردند 
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که ما این دوره ها را رفتیم با این محتوا و سرفصل . 
تا قبل از این هم متولّی برگزاری این دوره ها ، وزارت 
تعاون کار و امور رفاه اجتماعی بود. ما پی گیری کردیم 
این موضوع را ، بخش نامه ای از طرف مقررات ملی در 
28 آبان 98 ابالغ شد به اداره ی کل راه و شهرسازی 
در  تکمیلی  تحصیالت  مدرک  دارای  که  افرادی  که 

رشته های مدیریت HSE ، مهندسی ایمنی صنعتی در مقطع ارشد یا 
مقطع تحصیلی دکتری در رشته مدیریت محیط زیست باشند ، نیاز 
به گذراندن دوره ی HSE ندارند. ما یک سری کد دوره داریم که این 
کد دوره ها و عناوینش مشروط بر این که گواهینامه ی معتبر از وزارت 
کار و یا مرکز تحقیقات داشته باشند و صحت آن از طریق سایت 
وزارت خانه ی کار و امور رفاه اجتماعی تأیید شود ، نیازی به گذراندن 

آن دوره ها ندارند و برای هرکدام از کدها این تعریف شده است.
مهندس شریفی : آقای مهندس کارگر ! پرسشی مطرح شده ، که 
شاید به شما ارتباط پیدا کند و آن ، این است که فرض کنید من 
مجری هستم و قراردادی با یک نفر می بندم و متعهد می شوم. در 
پروانه ی من   ، ببندم  را  اصلی  قرارداد  که می خواهم  فاصله ای  این 
منقضی می شود. حاال من متعهد شده ام و پروانه ی من هم منقضی 
شده ، سازمان جلوی من را می گیرد و می گوید » شما باید پروانه 
داشته باشی «. من می خواهم بروم پروانه بگیرم و این دوره را هم 
نگذرانده ام ، راه حل چیست ؟ حاال به ما بگویید که در هر دوره شما 
چند نفر را می توانید آموزش بدهید ؟ چند مجری ما داریم ؟ و برای 
آموزش مجریان ، چقدر زمان انتظار الزم است ؟ و همچین شخصی 
مانند بنده که در میانه ی راه پروانه ام منقضی شود و بخواهم تمدید 
کنم و متعهد هم شدم در جای دیگر ، چه اتفاقی برای من می افتد؟ 

آیا تمهیداتی برای این به کار برده اید یا خیر ؟
مهندس کارگر : با سالم. ایمنی یک فرهنگ است. در تمام رشته های 
ما این فرهنگ نهفته است و باید به باور برسیم در مورد ایمنی. این 
آموزش ها و بخش نامه هایی که می آید ، باید به جای خود باقی باشد. 
ما می خواهیم  این بخش نامه هایی که     موردی سؤال کردید که 
اجرا کنیم ، اگر از سازمان به ما ابالغ شود ، اجرا می کنیم یا خیر؟ 
ابالغ  ما  به  که  قوانین  و  بخش نامه ها  تمام  است.  همین طور  قطعًا 
می شود، به آن پای بند هستیم ؛ ضمن این که من عذرخواهی می کنم 
دنبال  خودشان  باید  و  دارند  حضور  االن  که  حاکمیتی  دستگاه  از 
رعایت قانون باشند ، ما بعضی جاها پیش دستی هم می کنیم و بعضی 
بخش نامه  را  آن ها  خودمان  ما   ، نمی شده  اجرایی  که  را  مقرراتی 
کردیم و اجرا کردیم ؛ دستگاه حاکمیتی به جای این که تشکر بکنند، 

انتقاد هم کردند که چرا شما این کار را انجام دادید.
استانداری  از  نیست.  راه و شهرسازی  اداره ی     من منظورم فقط 
گرفته تا ارگان های مختلف که باید خودشان موظف به اجرای قانون 
باشند ، ما را به نوعی آداپته کنند در اجرای قانون؛ خودشان قانون 

گریزند و ما باید دنبال آن ها برویم که چرا قانون را اجرا نمی کنید.
   مطلب دوم در مورد مجریان ، ما حدود 700 مجری فعال داریم.

   مجریانی که قراردادی را منعقد می کنند و بعد پروانه شان باطل 
می شود ، ما کاری به قرارداد قبلی شان نداریم و کارهایی که قباًل به 
ایشان واگذار شده را می توانند تا اتمام کار ادامه دهند و پایان کار 
بگیرند. بنابراین وقتی که می آید برای تمدید پروانه ، قطعًا به این 

موضوع توجه می کنیم که این دوره را بتوانند بگذرانند.
مهندس شاکرنیا : خیلی هستند افرادی که صالحیت اجرا دارند ، اما 
در قالب تیم اجرایی نیستند. یعنی مجری ما به عنوان شرکت مجری 
برای  است.  شده  درج  پروانه شان  در  اجرا  ولی صالحیت   ، نیستند 
این که صالحیت شان حفظ شود ، آن ها هم باید این دوره را بگذرانند.
دکتر زارع : به محض این که اولین دوره ی تربیت مدرس HSE برگزار 
شد ، ما دوستان را اعزام کردیم. 5 مدرس دارای صالحیت هستند. 
 157 کشور  کل  در  دارد.  را  مدرسان  تعداد  بیش ترین  فارس  استان 
مدرس دارای صالحیت داریم که بیش ترشان در استان تهران هستند. 
استان فارس نسبت به 32 استان دارای سهم باالیی هست. همه ی 
دوره های ما چه دوره ی تمدید چه دوره ی ارتقای پایه ی 3 به 2 و چه 
2 به 1 به وفور در حال برگزاری است. هر مهندسی که هر لحظه اراده 
کند در دوره HSE شرکت کند ، در یک بازه ی زمانی حداکثر 20 روزه 
تا یک ماهه می تواند شرکت کند و اگر هم سقف کالس های ما ُپر 
شده باشد ، تا حدی که بتوانیم تعداد اضافه کنیم، کمک می کنیم ؛ اما 

اگر تعداد مازاد باشد ، بالفاصله دوره ی جدید برگزار می کنیم. 
   نکته ی بعد این که در این بازه ی زمانی که ابالغ آمد و بخش نامه 
شد که تا 30 آذر ماه 1398 بود ، افرادی که موفق نشده بودند در 
این دوره شرکت کنند ؛ از آن ها تعهدی گرفته می شد که این دوره 

را بعداً خواهند گذراند. 
مهندس نریمانی : هنوز پرسش آقای مهندس دیلمی بر جای خودش 
استوار است که برای ابالغ ، صرفًا این که یک دفتر ابالغ بکند ، بدون 
قرار  واکاوی  مورد  می بایست  این   ، ندیدن  را  دشواری ها  و  واکاوی 
بگیرد. یکی از مشکالت را آقای مهندس صفا فرمودند ، یک کالسی 
؛  ببرد  باید وقت  ، 200 ساعت  n ساعت تعریف شده  به فرض  که 
یا آن هایی که در پایه ی یک هستند و 8 ساعت گذراندند ، چگونه 
می بایست آن ها را مکلف کرد که دوره های بعدی را بگذرانند ؟ چون 
دیگر ارتقای پایه دیگری ندارند و ظرافت های دیگری وجود دارد که 
 HSE در متن نهفته است. شما تکالیف را به روشنی فرمودید و گفتید
حدود و صغورش چیست و متولّی آن چه کسی است ؟ و چنان چه 
متولی تخلف کند ، چه کسی گزارش می دهد ؟ ناظر مسئول مستقیم 
نیست و وجود حتی یک متخصص به عنوان کارشناس ایمنی ، رافع 
مسئولیت مجری نیست ؛ ولی مجری اگر سه گونه باشد که پیمانکار 
شما  واقع  در  یعنی  ؟  است  چگونه  او   ، است  مصالح  بدون  ساخت 
فرمودید سازنده است و بعد ناظر به چه کسی گزارش می دهد ؟ اگر 
گزارش داد که تخلفی صورت گرفته است ، چه برخوردی می شود و 

چه نهادی با او می بایست برخورد کند ؟ 
   این فرآیند و این ساختار ، بحث بین آیین نامه ، قانون و بخش نامه 
و اجرا را پیش می کشد که همیشه ما با آن روبرو بوده ایم. یک نظام 
هم  با  است  ممکن  اجزایش   ، نظام  این  در  که  داریم  بروکراتیک 
همساز باشد ، ولی در اجرا این گونه نیست. تمام بخش نامه ها ممکن 
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اما در اجرا به مشکل برمی خوریم. اگر دارای   ، است همساز باشند 
کمبودها  خاطر  به  پیمانکاران  تعداد  آن  برای  که  نباشیم  توان  آن 
و  کرد  تعیین  باید  مرحله بندی  آیا   ، کنیم  برگزار  را  دوره  زمان  و 
 ، نتیجه  در  پس  ؟  دوره  یک  در  نهاد  کناری  را  وظیفه  آن  باید  یا 
، آن مسئول  آوردند  ایمنی کارگاه  اگر مسئول  سازندگان مکلّفند و 
هیچ مسئولیتی ندارد. عنوانش کارشناس ایمنی است. ولی مسئولیت 
به مجری برمی گردد. اگر ناظر گزارش داد ، نهادهای متولی نظارتی 

چه رفتاری خواهند کرد ؟
   هنوز مبانی اولیه مانده است. یعنی هنوز هیأت وزیران به عنوان ابالغ 
کننده در آیین نامه ها اهمیت دارد. مسأله ی قانون اساسی را ذکر کردند. 
اگر که وزرات خانه ای به صالح دید خود بخش نامه ای بدهد و ما با نظام 
سربازخانه ای بگوییم که مدیر باالدست ما بخش نامه ابالغ کرده است 
و ما ملزم به اجرای هرآن چه که باشد ، این تفکر نادرست است. چون 
مورد  آشکارش  و  پنهان  زوایای  و  کند  طی  را  قانونی اش  مسیر  باید 
نهاد سازمان نظام مهندسی  از آن رو که  به ویژه  ؛  واکاوی قرار بگیرد 
بوده  باال  به  پایین  از  یعنی   NGO بنیانش  اما   ، است  دوزیست  تقریبًا 
است. این گفت مان های بااهمیت را صرفًا به بخش نامه ها تقلیل دادند 
و چندان شایسته نیست و روی این قسمت هم چنان باید توقف کنیم.

را  مورد  این  بدهید  اجازه   ، زمان  به  توجه  با   : شریفی  مهندس 
جمع بندی کنیم. در مورد مستندات قانونی ابالغیه ها و حوزه ی شمول 
آن ها ، آقای مهندس شاکرنیا گفتند هرچه آقای مانی فر بگویند به ما، 
انجام می دهیم و ما فرض را بر این می گذاریم که وقتی به ما ابالغ 

می شود ، تمام مراحل قانونی طی شده است. 
سازمان  ابالغیه های  و  مصوبات  مورد  در  کارگر  مهندس  آقای     
همین نظر را داشتند و البته اضافه فرمودند که اگر مجری قراردادی 
 ، انتظامی  دلیل  به  حتی  دلیل  هر  به  راه  میانه ی  در  ولی   ، ببندد 
پروانه اش باطل شود ؛ به آن کاری نداریم و تا پایان کار ) که ممکن 
است بنا به نوع و اندازه ساختمان چند سال طول بکشد ( هم چنان 
می تواند کارش را ادامه دهد – که به نظر من باید در این مورد بحث 

و بازنگری صورت پذیرد.
بخش نامه ها   ، بعد  به  این  از  فرمودند  سیف زاده  مهندس  آقای     
تخصصی  گروه های  به  بررسی  برای  را  صادره  دستورالعمل های  و 
زارع  دکتر  آقای  داد.  خواهند  ارجاع  هم  سازمان  مشورتی  هیأت  و 
فرمودند امکان گذراندن دوره ی HSE که به دارندگان صالحیت اجرا 
محدود شده  ، برای همه ی متفاضیان فراهم است و حداکثر در یک 

بازه ی زمانی یک ماهه می توانند دوره را بگذرانند.
   آقای مهندس صفا با اشاره به مباحث مقررات ملی ) به ویژه مبحث 
با مجری  ایمنی کارگاه ها  نهایی  یادآور شدند که مسئولیت   ،  )  12
 HSE سازنده ( است و محتوای دوره ها را فقط برای آشنایی با مبحث(
کافی دانستند و بازنگری در تعداد ساعات برگزاری و مباحث مطروحه 
ایشان  از  همین جا  دانستند.  ضروری  دوره ها  بودن  مؤثرتر  برای  را 
درخواست می کنم با توجه به اِشرافی که دارند و بازخورد و بازتابی که 
از برگزاری و تدریس چندین دوره تاکنون داشته اند ، مواردی را که 
به نظرشان می رسد و به صورت فشرده به آن اشاره کردند ، در قالب 

مقاله ای به نشریه بدهند تا چاپ شود. باشد که مورد توجه مسئوالن 
مربوط قرار گیرد. این بحث هم چنان باز است و می توانیم در مورد 

آن جلسات دیگری داشته باشیم.
   اجازه بدهید وارد سایر دستور جلسات امروز شویم. اخیراً کارگروه 
پایش اخالق حرفه ای در استان تشکیل شده که احکام اعضای آن 

صادر شده و ظاهراً جلسات خود را هم شروع کرده اند. 
   نظام  نامه ی تشکیل این کارگروه توسط » شورای مرکزی سازمان« 

تهیه و ابالغ شده که البته حدود سه سال هم زمان برده است.
   از آن جا که آگاهی از وجود این کارگروه و هم چنین نظام نامه ی 
»رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان « که این کارگروه بر 
اساس آن شکل گرفته است ، برای مهندسان عضو سازمان ضروری 
به نظر می رسد ، ما در نشریه آن را بررسی کرده ایم. ایرادهای بسیاری 
چه از نظر محتوایی و چه از نظر ویرایشی و نوشتاری بر آن وارد است.
   برمی گردم به بخشی از صحبت هایی که در قسمت قبلی درباره ی 
ابالغ دستورالعمل ها و بخش نامه ها و چگونگی بررسی و اجرای آن ها 
با این همه  داشتیم. برای ما تعجب آور است که چنین نظام نامه ای 
در   ، آن  و اصالح روی  بررسی  بدون هیچ  و  ابالغ  و  ، صادر  ایراد 

سازمان استان به اجرا گذاشته می شود. 1
   درباره ی بند 3 صورت جلسه ، موضوع چگونگی ابالغ و اجرای 
در   ، مختلف  مراجع  از  صادره  بخش نامه های  و  دستورالعمل ها 
گفت وگوی بخش نخست صحبت شد و ما در موارد متعدد و در نقد و 
واکاوی بخش نامه ها و آیین نامه ها که در نشریه های پیشین گزارش 

چاپ شده است ، به آن اشاره کرده ایم. 
بحث  و  واکاوی  جای  هم چنان  می رسد  نظر  به   ، این  وجود  با     
دارد. به عنوان نمونه ، در دوره های نخستین تشکیل سازمان نظام 
مهندسی ، وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی نامه ای به ادارات کل 
ادارات  ابالغ کرده بود که رؤسای دفتر نظام مهندسی در  استان ها 
و  باشند  نداشته  دخالت  استان  سازمان های  جاری  امور  و  کارها  در 
مسکن  کل  اداره ی  و  مهندسی  نظام  سازمان  بین  ارتباط  هرگونه 
انجام  اداره  مدیرکل  و  سازمان  رییس  طریق  از  فقط  شهرسازی  و 
پذیرد. ظاهراً در دوره های اخیر ، مفاد این ابالغیه رعایت نمی شود و 
رؤسای دفاتر که عنوان های زیادی هم در عنوان شغلی آن ها اضافه 
شده است ، در امور اجرایی سازمان ها به گونه ای دخالت می کنند که 

موجبات نارضایتی مهندسان فراهم شده است. 
مهندس شاکرنیا : ما هیچ دخالتی در امور جاری سازمان ها نداریم 
و هرچه هست ، از بُعد نظارت عالی بر کار سازمان هاست که طبق 
قانون به عهده ی وزارت راه و شهرسازی است و اتفاقًا ما در فارس 

روابط خوبی با سازمان داریم و مشکلی نداریم.
وقت  از  ساعت  نیم  حدود  که  این  به  توجه  با   : شریفی  مهندس 
پیش بینی شده  ، گذشته و همه ی عزیزان باید در جلسه های دیگری 
شرکت کنند ، از حضور شما بزرگواران در جلسه سپاس گزاری نموده، 
با دست یابی  بتوانیم  و گفت وگوها  این جلسه ها  ادامه ی  با  امیدواریم 
به اهداف قانون ، در خدمت به جامعه و آبادانی کشور عزیزمان مؤثر 

باشیم.   

1.  درباره ی ایرادهای وارد به این نظام نامه و راه کارهای اصالح آن به طور مفصل در جلسه بحث شد. از آن جا که مشروح این واکاوی ها در دو مقاله ی جداگانه در نشریه ی 102 ) پاییز 1398( 
آمده است ، از تکرار آن ها در این جا خودداری شده است.


