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 بسمه تعالی

 

 نما و فرود آ که خانه، خانه توست  کرمآشیانه توست                   من  رواق منظر چشم

 

 ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی

 کوچیجناب آقاي دکتر رضائی

 محترم کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمیحضور محترم  اعضاء 

 

 با سالم 

که اعضاء کمیسیون عمرانی باشیم فرصت داد در این برهه از زمان داراي اریم که به ما پروردگار بزرگ را شکر گز
 سازمان عضو 550000ما بیش از   وهستند  با تجربه حرفه مهندسیاز توانمندان و متخصصین محترم آن 

در راه توسعه و  گفتگو وبا ایشان مسائل مرتبط با صنعت ساختمان را  زبان مشتركبا سراسر کشور  میتوانیم 
 م.شکوفایی آن بکوشی

تأمین مواد براي  معدن و کانسارهاایی دارد که از که صنعت ساختمان زنجیره به هم پیوستههمگی مستحضرید 
 شود.میتبدیل  مصالح ساختمانیبه محصول و  لید در کارخانجاتتوشروع شده و پس از طی مراحل فرآیند  اولیه

، عوامل  پروانه ساختمانیهاي اجرائی اقدام و پس از  اخذ محاسب  نسبت به تهیه نقشه در ادامه مهندسان طراح و
 دخالت مستقیم دارند. در نظارت و اجراي ساختمان کاردانان و مهندسان،و ماهرکارگران ساده اجرائی شامل 

و تجربیات سایر کشورها در  کشور داردی در اقتصاد کالن تمان سهم باالیبخش صنعت ساخشود مالحضه می
 گویا و برجسته است.  کامالًحمایت از آن 

 صنعت ساختمان داراي مزایاياست بارها تکرار شده و همه بر آن واقفیم که  "اظهر من الشمس "موارد زیر که 
 است :  زیر

 هاي عمرانی و بخش خصوصی دارد.مهمی در پروژه سرمایه گذاري -
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 تا ساخت و ساز خواهد داشت. در زنجیره خود از معدن اشتغال صدها شغل -

ساخت و ساز اقدام  دانش روز نسبت به ارتقاء کیفیت  با کسب و مهندسان )کاردانان  (کارگران، عوامل اجرائی -

 کنند.می

 گذار این صنعت را جذاب کرده است.سرمایهو سودآوري مناسب براي  ارزش افزوده -

و امید و  همطلوبی آراسترا به نحو  سیما و منظر شهرهاتوان می اسالمی _ معماري ایرانیبا توجه به الگوي  -

 .کندمی فرمارا بر جامعه حکمنشاط 

 امکان داشتن درآمد ارزي باالئی براي کشور فراهم خواهد شد. ، مهندسی صادرات خدمات فنی وتوجه به  اب -

 ، هنري و ...... در پی خواهد داشت.اجتماعی، فرهنگی و مزایا دیگر

ون نظام مهندسی نقامجلس محترم  براي تصویب  و دولتتوجه  رودبار و منجیل علت اصلیزلزله مهیب  1369سال 
مجلس شوراي  بود که میتوان گفت یکی از مهمترین قوانین موفق مصوب 1374و کنترل ساختمان در سال 

 سال گذشته است. 40اسالمی در دوران 

جمهوري اسالمی ایران توجه جدي شده است و سان و اهداف عالیه قانون اساسی امور مهندتنسیق  در این قانون به
دهی مناسب، آسایش بهرهکه رعایت آن ایمنی، بهداشت است  مقررات ملی ساختمانعصاره آن تدوین میتوان گفت 

 نماید.تضمین می بهره بردارانرا براي و صرفه اقتصادي واجرا  و کنترل آن 

 استان کشور 31 درمذکور باعث شده است نمایم که قانون توجه شما بزرگان را به یک نکته بسیار مهم جلب می
در اقصی نقاط مملکت به  نیم میلیون  مهندسو بیش از  ندسی ساختمان استان به وجود آید سازمان نظام مه

 شود.تحمیل نمیي به دولت اهیچگونه بودجه وشوند شغول م و اجرانظارت  طراحی، ،ائه خدمات مهندسیار

 33 همادتا از را بر آن داشت   وزارت کشورو  شهرسازي وزارت راه ونیز  زلزله سهمگین بم و کرمان1382ال س
نمود و ي اجرائی استفاده هائه خدمات مهندسی و همچنین تعیین تکلیف دستگاهاگردش کار ارتعیین قانون جهت 

نظامات  ( مبحث دوم مقررات ملینامه پس از تصویب دولت محترم و تهیه شیوه نامه اجرائی آن به صورت آئین
 اجرائی شود. 1384) در سال اداري 

زلزله اخیر هاي مالی متوجه مردم شد، تلفات انسانی و خسارت نفر رودبار، منجیل، بم وکرمان هزارانهاي در زلزله
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مقررات ملی ساختمان گذاري قانون اثر نفر 600کرمانشاه با تلفات  کمتر از 

 را نشان داد.
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نویس تهیه پیش درولی متأسفانه مدت هاست که مورد بحث است اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

در این رابطه با توجه به تحولی  دارند استفاده نشده است.سال تجربه گرانبها  25ه بیش از  آنها از جامعه مهندسی ک
جناب آقاي مهندس " را  بزرگاین سازمان  ی صورت گرفته و سکانکه در شوراي مرکزي سازمان نظام مهندس

 مختلف هفتگیبا برگزاري جلسات اند و ایشان با دانش، تخصص و تجربه بسیار  گرانبهاء بر عهده گرفته " احمد خرم
و ارتباط  هاي نظام مهندسی ساختمانسازمان شوراي روسايجلسات ماهیانه و  اي)(به صورت منطقهروسا 

 ،ساخت مسکن ،ح  قانوناصالبازخورد را در زمینه توانند بهترین می ،اندبرقرار کرده هااستانتعامل بسیار خوبی با 
توسعه صادرات  ،ارتقاء دانش مهندسی ،توسعه خدمات مهندسی ،و فرسوده شهرها تاریخیاحیاء بافت 

ران با محترم عمکمیسیون  ارتباط سیستماتیک دنو ..... داشته باش المللابط بینورو  خدمات فنی مهندسی
خدمات مهندسی  و رفع مشکالت  در زمینه توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان راریاست محترم شوراي مرکزي 

 .صنعت ساختمان خواستاریم

 کرده است. دچار چالشرا ها ساختمان استانارد زیر سازمان هاي نظام مهندسی مو در حال حاضر

ملی ساختمان  با واقعیت بازار تطابق ندارد و علیرغم وجود قانون و مبحث دوم مقررات  تعرفه خدمات مهندسی )1

 شود.هائی رو به رو  میبا چالش

براي  و مجري ذیصالح ناظرطراح، استفاده از  در رعایت مقررات ملی ساختمان، نیاهمیت ایمبا توجه به  )2

 رو به رو هستیم . مجري ذیصالح با چالشزمینه بکارگیري  متأسفانه در .و ساز بایستی اجرائی شودساخت 

 با حق رأيها نماینده سازمان استانحضور  هاي نظام مهندسی،اعضاء سازمانبا توجه به توانمندي و تجربه  )3

 ها و ............ دستگاه هاي اجرائی ضروري است.شوراها، کمیته ها،در کمیسیون

 شاهد هستیم که علیرغم حضور اعضاءمتأسفانه  اقدام کند. نفر 25000شهرهاي زیر براي  بنیاد مسکنقرار بود  )4

شهرهاي تا هاي خود تالشی در گسترش فعالیتدر اقصی نقاط کشور بنیاد مذکور ساختمان سازمان  نظام مهندسی 
 کند.ها ایجاد میهاي استانکه  مشکل بزرگی براي سازمانرا داردنفر  000/100زیر 

سازمان توسعه  19ماده  کمیتهدر  ساختمان (شوراي مرکزي) سازمان نظام مهندسینماینده حضور  )5

 ضروري است.مجوز صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان زمینه صدور در  تجارت

 باشد.از مجلس محترم می در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسینیاز به تدوین ماده واحده  )6

 *خدمات فنی مهندسیتوسعه صادرات *
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رات یش توسعه صادهماه صادرات خدمات فنی و مهندسی، خانه توسعکه دبیر 1395تا اواخر سال  متأسفانه
هاي نظام پتانسیل باالي سازمانتوجهی به  کرد،برگزار  اجالس سرانخدمات مهندسی ساختمان را در سالن 

نفر از مهندسان  700بیش از مذکور که با حضور کمتر  میشد، همایش در این زمینه ها ساختمان استانمهندسی 
خدمات در جهت صادرات  از توانمندي سازماناستفاده  ابسخنرانان برگزار شد  ران دولتی و بخش خصوصیمدی و

مورد ـالی یکی از آن  سخنرانان بودید و فرمایشات شما حضرتعخوشبختانه نمودند که تأکید مهندسی 
 گردید.واقع سازمان توجه ویژه اعضاء 

 ،ساختمان استان تهراننظام مهندسی  سازمانذاري همایش در جامعه باعث شد تا با موافقت تأثیرگو موفقیت 
 1396ال  حکم رئیس محترم شوراي مرکزي از سبا  توسعه  صادرات خدمات فنی و مهندسی دبیر خانه
 دائر گردد.

 عبارتند از : این دبیرخانه اهم اقدامات 

ء سازمان در اهاي اعضیتوانایبه منظور شناساندن  هاي بخش خصوصیتشکلو  هاارتباط با وزارت خانه *

 زمینه صادرات  

خانه در و خدمات مهندسی )و بحث حضور نماینده دبیر(متولی صادرات کاال  توسعه تجارتمذاکره با سازمان  *

 19کمیته ماده 

 عمان) عراق، ي،گرجستان،و(آذربایجان، شور هاي هدفدر کشور دفاتر نمایندگیایجاد  *

وزارت راه و شهرسازي، وزارت صمت، صندوق ضمانت صادرات، بانک ( هاي اجرائیجلسات با دستگاه یلتشک *

سازان مسکن انجمن انبوه  ( اتاق بازرگانی، جامعه مهندسان مشاور ایران،بخش خصوصیصادرات و .......) و توسعه 
 کارفرمائی سراسري و .......)ختمان، انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی،کانون و سا

فنی و مهندسی در چهار صادرات خدمات عالقمند به اعضاء  سازيتهیه و تدوین برنامه آموزشی توانمند *

 شده است.را رسیده است و چند دوره سطح یک آن اج کمیسیون  آموزش شوراي مرکزيسطح که به تصویب 

 خدمات فنی و مهندسی ساختمانو مذاکرات مربوط به صادرات  حترم مسکن کشور سوریهمیزبانی از وزیر م *

ارهاي ارائه راهک و سوریهکشور در نامه ساخت مسکن تفاهمدر زمینه  وزارت راه و شهرسازيبا همکاري  *

 مهندسی ز اعضاء سازمان در زمینه صادرات خدمات حمایتی ا
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 ،ندگان خدمات فنی و مهندسیبراي صادرکن بندي جدیدرتبهدر زمینه  مذاکره با سازمان برنامه و بودجه *

 و ارائه به سازمان برنامه و بودجه تدوین طرح  وتهیه 

 هاي داخلی و بین المللی تشکلها و با انجمن یهاینامهتفاهمانعقاد  *

 مهندسی _اعزام و پذیرش هیأت هاي تجاري  *

ماده واحده بحث توسعه صادرات خدمات فنی و  طرح اهمیت موضوع دردر خاتمه تقاضا دارد با توجه به 
 .قرار گیرد و تصویب مورد نظردر مجلس شوراي اسالمی  مهندسی

 می باشد.خانه آماده همکاري با جنابعالی دبیردر این رابطه 

 

 با ��دمي احرتام

 سید مرتضی سیف زاده

خدمات فىن و �ند�خانه صادرات مرکزی در دبريورای مناین� ش  

ساخ�ن استان فارسنظام �ند�  رئیس سازمان  


