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شوراى محترم نویسندگان فصل نامه ى گزارش
احترامًا، توضیح و تصحیح زیر، درباره ى مقاله ى «بررسى ویرایش جدید نظامات ادارى مبحث 22 مقررات ملى ساختمان»، به قلم شوراى 

راهبردى دبیرخانه ى مقررات ملى ساختمان، که در شماره ى 94 فصل نامه چاپ شده است، به استحضار مى رسد.
   در سطرهاى 18 تا 23 بند سوم از ستون دوم صفحه ى 41 فصل نامه مى خوانیم: «... البته قانون فعلى تملک آپارتمان ها هم نقص 
هاى زیادى دارد. حتى پیش نویس ویرایش جدید آن ( اسفند 1394) نیز نیازمند بازنگرى و اصالح جدى است. کارگروهى متشکل از 
اعضاى این دبیرخانه در تابستان سال گذشته این پیش نویس را مورد بررسى قرار دادند و نتیجه ى آن، طى نامه اى براى جناب آقاى 

مهندس نجیمى ارسال شد که به عنوان پیوست شماره ى 2 این گزارش، تقدیم مى شود. ...» 
   الزم به توضیح است که بررسى پیش نویس یاد شده به وسیله ى چند نفر به گونه اى خودجوش و در راستاى همکارى کارشناسى 
آن ها با کمیته ى محترم تدوین مبحث 22 انجام شد و این بررسى به عنوان جزیى از کار دبیرخانه نبوده است، بلکه بعد از برگزارى همایِش 
بررسِى مبحث 22 ( اسفندماه 1393 در شیراز ) تبادل نظرهاى کتبى و تلفنى مستقیمًا و به طور شخصى با جناب آقاى مهندس نجیمى، 
ریاست محترم آن کمیته، صورت گرفت و ایشان خواستار همکارى کارشناسى در راستاى کار کمیته شدند. پیش نویس ویرایش جدید 
قانون تملک آپارتمان ها هم، در همین چارچوب و براى اظهارنظِر کارشناسى به مدت چهار ماه، واژه به واژه خوانده و بررسى شد و نتیجه، 

به عنوان پیشنهاد اصالحى براى جناب مهندس نجیمى فرستاده شد. نامه ى مربوطه نیز به شرح زیر است :

 
در  آن  چاپ  براى  فرمایید  دستور  است  خواهشمند  گردد.  مى  تقدیم  موضوع  واقعیت  بودن  روشن تر  براى  تصحیح  و  توضیح  این 

فصل نامه، اقدام مقتضى مبذول گردد. 

     با احترام 
 محمدهادى طلوع
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