یکشنبه  6اسفند 1396

3

گزارش

 8جمادیالثانی 1439

   Feb 25، 2018سال بیست و سوم     شماره 6292

به مناسبت روز "مهندس" برگزار شد؛

آیین بزرگداشت و تجلیل از مهندسان پیشکسوت
و اهدای نشان نیم قرن فعالیت برتر در شیراز
زهرا جعفری /عصر مرد م

آیین بزرگداشــت و تجلیل از مهندســان
پیشکسوت و اهدای نشــان نیم قرن فعالیت
برتر خدمــات فنــی و مهندســی در فارس
برگزار شد.
آیین نامه کنترل ساختمان و لوایح
و بخشنامه های مرتبط با آن در جهت
تضعیف سازمان نظام مهندسی است
رئیس ســازمان نظام مهندسی و ساختمان
فــارس در ایــن آیین با بیان ایــن که جامعه
نظام مهندســی در طول سال جاری از لحاظ
فعالیت های عمرانی و مهندسی سال آرامی را
پشت سر گذاشته ،گفت :علیرغم وجود آرامش
در جامعه مهندسان ،سازمان نظام مهندسی و
ساختمان در طول این مدت ،سالی پرتنش و
چالش را تجربه کرده است.
مهندس غالمرضــا نامورچــی ،آیین نامه
کنتــرل ســاختمان و اصالحیه هایــی که به
الیحه های مرتبط با آن زده شد ،بخشنامه ها
و دســتورالعمل هایی که پیرامون آن صادر یا
اعالم شد را از چالش های مهم سازمان نظام
مهندسی در سال جاری عنوان کرد و با اشاره
به انتقاد جدی جامعه نظام مهندســی نسبت
به این مباحث ،گفــت :تمام این آیین نامه ها،
الیحه ها ،دســتورالعمل ها و بخشنامه ها در
جهت تضعیف ســازمان نظام مهندسی بوده و
هــدف از آن گرفتن آرامش از ســازمان های
نظام مهندسی و صنعت ســاختمان و ساخت
و ساز می باشد.
وی بحث کنار گذاشتن مجریان و سازندگان
ذیصالح به استناد رأی دیوان عدالت عمومی
را از دیگر چالش های فراروی این ســازمان
دانســت و گفت :علیرغــم آن که طبق قانون
ورود افراد غیرحرفه ای به صنعت ســاخت و
ســاز غیرقانونی اســت اما به دلیل رفتارهای
سلیقه ای ،شــرایطی فراهم شد تا عده ای از
مهندسان از چرخه ساخت و ساز کنار گذاشته
شوند که با تالش ها و پیگیری های نفس گیر،
آنها بار دیگر به چرخه کاری خود بازگشتند.
مهندس نامورچی از سازمان نظام مهندسی
به عنوان یک سرمایه ملی و اجتماعی یاد کرد
و گفت :تنها در سال گذشته  5هزار و  700نفر
مهنــدس در رشــته های هفت گانه صنعت
مهندسی ساختمان در فارس فارغ-التحصیل
شده اند که از این تعداد  65درصد آ نان ( 3500نفر)
به عضویت این سازمان درآمده اند که این امر
می تواند به نوعی ایجادکننده فرصت باشــد و
یا تهدید.
وی با اشــاره به جامعــه ی  33هزار نفری
عضو ســازمان نظام مهندســی و ســاختمان
فارس از ارائــه خدمات رفاهــی ،فرهنگی و
آموزشــی به اعضای این سازمان سخن گفت
و اظهار داشــت :در طول  11ماه گذشته بیش
از  23سمینار توسط سازمان برای جامعه نظام
مهندسی استان برگزار شد و اعضاء با شرکت
در این دوره های آموزشــی ،بیش از  45هزار
نفر ســاعت آموزش در بخش های مختلف را
فرا گرفته اند.
مهندس نامورچی با بیان این که ســازمان
نظام مهندسی و ساختمان فارس در زمینه های
آموزش ،خدمــات و کنترل و ارزیابی پروژه ها
بیش از  2میلیارد تومان در سال جاری هزینه
کرد ها اســت ،گفت 12 :هزار نفر ســاعت از
آموزش ها در مباحث مرتبط با پدافند غیرعامل
و مدیریت بحران بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید
بر این که سازمان نظام مهندسی و ساختمان
بدون تحمیل هیچ گونــه هزینه ای به دولت
نقش ضربه گیر و ســپر دولــت و حاکمیت را
ایفاء می کند ،گفت :توجه جدی به این سازمان
بسیاری از مشکالت را حل خواهد کرد.
رئیس ســازمان نظام مهندسی و ساختمان
استان یادآور شــد :جامع ترین ،کامل ترین و
فنی تریــن گزارش در بحث حادثه پالســکو
توسط سازمان نظام مهندسی تهیه شد.
وی نشــانه رفتن انگشــت اتهام به سوی
مهندســان پس از هر حادثه و اتفاقی را کمال
بی انصافی دانســته و اظهار داشت :مهندسان
یکی از حلقه های زنجیر ساخت و ساز هستند.
وی در ادامه از انتشــار یک کتاب نفیس و

فاخر در بحث تجارب به دســت آمده در حوزه
سازمان نظام مهندســی خبر داد و گفت :این
کتاب پس از انتشار در اختیار مدیران استانی و
کشوری قرار خواهد گرفت.
مهنــدس نامورچی با بیان ایــن که وجود
اشکال در برخی خدمات مهندسی را می پذیریم
اما اعتقــاد داریم در این فضا دســتگاه های
مختلــف نیز برخی اوقات بــه وظایف قانونی
خود عمل نکرده انــد ،گفت :مباحث مرتبط با
جامعه نظام مهندســی باید با کار کارشناسی
و آسیب شناســی مبتنی بر تحلیل دنبال شود
تا با بازنگری قوانین و مقررات کاســتی ها و
نیازمندی ها برطرف گردد.
وی افزود :در یک حادثه ای بیمارســتانی
دچار حادثه یا آسیب می شود و نماینده مجلس
بدون بررسی و اطالع از قوانین انگشت اتهام

جنبه مادی ســازمان نگاه می شود گفت :مگر
وظیفه وزیــر و حاکمیت ایجاد و فراهم کردن
بستر برای رشد فکری نیست.
وی با بیــان این که نماینــدگان مردم در
مجلس نمی گذارند اســتقالل ســازمان نظام
مهندسی از بین برود ،افزود :برخی تمایل دارند
با سایه دستشان این استقالل را تحت الشعاع
قرار دهند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای
اســامی تأکید کرد :ســازمان نظام مهندسی
یک نعمت و جایگاهی رفیع اســت که باید به
آن اجازه حفظ استقالل علمی را داده و با خرد
و عقل گرایی مسیر را برای رسیدن اعضای آن
به رشد روز به روز هموارتر گردد.
وی بار دیگر گفت :در تعجب هســتم چرا
وزیــر راه و شهرســازی که اتفاقــ ًا از جامعه

اظهار داشــت :برای رسیدن به شکوفایی باید
به ارزش های مهندســی واقف بوده و زحمات
آنها را ارج بگذاریم.
عنایــت اهلل رحیمی با بیــان اینکه فعالیت
مهندســی منتــج بــه افزایش طــول عمر
سرمایه گذاری ها در کشــور می شود ،گفت:
توجه به خدمات نظام مهندســی بهره وری در
ســرمایه گذاری های مهم در حوزه ساخت و
ساز را افزایش خواهد داد.
وی میانگین عمر ساختمان را در کشورمان
بین  25تا  35سال اعالم کرد و با مقایسه آن
با میانگین عمر  70تا  100ســاله ساختمان ها
در کشــورهای پیشــرفته ،گفت :این قشــر
بــزرگ و فرهیخته در کنار افزایش طول عمر
سرمایه گذاری ها و بهره وری بیشتر می توانند
با اســتفاده از نیروهای فکری و انسانی آینده

وی بــا تأکید بر اینکه با اســتیضاح و عزل
یک وزیر مشکل حل نخواهد شد ،گفت :دولت
مجری قانون است لذا با تدوین قانونی شفاف
تمام مشکالت حل خواهد شد و وظیفه امروز
نمایندگان مجلس این است که تدوین این قانون
را در قالب نقشه راه دنبال کنند تا از معضالت
و چالش های نظام مهندســی کاســته شود.
«نظام تعاملی» ،در ساخت و سازها
از بین رفته است
شهردار شــیراز هم در این آیین با اشاره به
جایگاه واال و ارزشــمند مهندسان گفت :خلق
کردن ،ایجاد کردن و ساختن یکی از بزرگترین
و ارجمندترین صفاتی است که به خالق هستی
نســبت می دهیم .از این منظر «مهندس» به
عنوان کســی که یک تفکر ،اندیشه ذهنی و
ارزش را با بکارگیری توانایی در قالب جســم

را به سمت نظام مهندســی نشانه می رود در
حالی که نمی داند در ساخت و سازهای دولتی
سازمان نظام مهندسی نقشی ندارد.
مهنــدس نامورچی تصریح کــرد :نقش و
جایگاه مهندسان در نظام مهندسی ساختمان
فراتر از یک کسر سهمیه و یا حضور در ساخت
و سازهاست.
وی خاطرنشــان کرد :باید در باور عمومی
نهادینه شود که خرید خدمات مهندسی نه تنها
هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است
و رجوع به متخصصین صنعت ســاختمان در
زمان ساخت و ساز یک الزام و ضرورت است.
وی در پایــان گفــت :باید بــه احترام این
سازمان که بدون حمایت های دولتی و با نگاه
ارتقای کیفی آموزش ،خدمات فنی مهندســی
و بازویی اجرایی توانســته گام های بلندی در
جهت اقتدار این مــرز و بوم و کمک به مردم
بردارد ،کاله را از سر برداریم.
وزیر راه و شهرســازی چشم طمع
به ساختار ســازمان نظام مهندسی و
ساختمان دارد
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای
اســامی گفت :بدون تعــارف می گویم وزیر
راه و شهرسازی چشم طمع به ساختار سازمان
نظام مهندسی و ساختمان دارد.
مســعود رضایی با بیان این که اگر هدف از
ارائه آیین نامه ها و لوایح پیشــنهادی ،رشد و
توســعه علمی جامعه مهندسان است ،چرا به

مهندســان می باشد؛ چشــم طمع به سازمان
نظام مهندســی دارد در حالی که می داند این
سازمان با سرمایه خود و حق عضویت به این
جایگاه رسیده است.
رضایی تصریــح کرد :به عنــوان نماینده
مجلــس از حفظ اســتقالل ســازمان نظام
مهندسی حمایت کامل خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
بــه وقوع حــوادث ناگواری نظیر ســانچی یا
سقوط هواپیمایی آســمان ،گفت :چرا در قرن
 21و با وجود این همــه امکانات نمی توانیم
دریابیم یک فاجعه چگونه رخ داده است.
رضایــی افــزود :بــه نظــر می رســد یا
نمی خواهیــم واقعیت را بگوییم یا توانایی آن
را نداریم.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای
اســامی تأکید کرد :بــه دنبــال مچ گیری
نیستیم بلکه می خواهیم واقعیت ها به صورت
علمی گفته شــود تا شــاهد تکــرار این گونه
اتفاقات نباشیم.
وی در پایان گفت :هر کجا دیدیم در مسیر
رشد کشور کوتاهی و خیانت صورت می گیرد
جلویشان خواهیم ایستاد.
با استیضاح و عزل وزیر مشکلی حل
نخواهد شد
معاون امور هماهنگی و عمرانی اســتاندار
فارس هــم از نقش بی بدیل مهندســان در
رشــد ،آبادانی و توسعه کشــور سخن گفت و

بهتری را برای کشور رقم بزنند.
رحیمی ،خواستار برنامه ریزی برای استفاده
از محصوالت فکری جامعه مهندسان و ارزش
افزوده ناشــی از آن شد و گفت :برای استفاده
از ظرفیت های فکری خیل عظیم مهندســان
کشــور نیازمند راهکارها و تعریف ارزش های
جدید هستیم.
وی به چالش های متعدد و متفاوت سازمان
نظام مهندســی در عرصه های مختلف اشاره
کــرد و گفت :یکی از مهم ترین این چالش ها
عدم وجود تعادل در عرضه و تقاضا اســت که
باید برای این مبحث مهم راهکارهای مؤثری
اندیشیده شود.
رحیمی تصریح کــرد :باید فضای جامعه را
به ســمتی حرکت دهیم که مصرف کننده به
خدمات فنی مهندسی احساس نیاز کند.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری
فارس افزود :دریافت خدمات مهندسی باید به
یک نیاز در جامعه تبدیل شود.
وی از لزوم بازنگری قوانین مرتبط با حوزه
مهندسان ســخن گفت و اظهار داشت :قانون
فعلی مربوط به سال  74و با رویکرد آزمایشی
بوده است؛ لذا باید قوانین در این حوزه هر چه
سریع تر بازنگری شود.
رحیمی افــزود :انتظار از نمایندگان مجلس
این است که در این بازنگری منافع عمومی را
دنبال کرده و قانونی شفاف ،روشن و عملیاتی
را در این بخش دنبال کنند.

و فرم در عرصه های مــادی به منصه ظهور
می رساند ،جایگاهی بسیار واال و ارجمند دارد.
مهندس حیدر اسکندرپور افزود :مهندسان
می توانند با ترکیب علم ،فن و هنر ،اندیشه ای
را تبدیل به فرمــی تأثیرگذار و ماندگار نمایند
که سال های سال در خدمت انسان باشد.
وی در حالی که بار دیگر حرفه مهندســی
را ارزشــمند و مقدس عنوان می کرد ،افزود:
اگر کمی به گذشــته برگردیم در شهرســازی
به خصوص در شــهری مثل شــیراز به بافت
تاریخــی – فرهنگــی می رســیم که ثروت
عظیمی برای کالنشهر شــیراز است ،در این
خلق و آمیزه ،علم ،فن ،هنر و اندیشه با دست
توانای معماران کارهایی انجام گرفته کارستان.
شهردار شــیراز خطاب به مهندسان ،گفت:
آنچه امروز در شــهرها می بینید خوب یا بد،
ناقص یا کامل و ...حاصل اندیشــه شما است؛
لذا باید بر روی اتفاقاتی که در حوزه شهرسازی
روی داده فکر کرد.
وی تصریــح کــرد :امروز به دلیــل تغییر
رویکردها در شهرسازی و معماری در ساخت
و سازها نظام تعاملی از بین رفته و مردم کمتر
فرصت گفت وگو و با هم بودن را دارند.
اســکندرپور افزود :این رویکرد زمینه ساز
حرکت جامعه از حالت جمع گرایی به ســمت
فردگرایی شده است.
وی در حالــی کــه از پیشکســوتان و
صاحبنظران عرصه مهندســی می خواســت

پیرامــون این وضعیت ارائــه راهبرد و راهکار
نماینــد ،گفت :اگر فضای تعاملی در شــهرها
از بین برود با مشــکالت و آسیب های متعدد
فرهنگی روبه رو خواهیم شد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان
ایــن که برای حل چالش های بزرگ کشــور
به حضور و تفکر مهندســان نیاز داریم ،گفت:
حتی برای حل معضالت فرهنگی هم ســاز و
کارهای مهندسی فرهنگی تعریف می شود زیرا
مهندس در ابتدا صورت مســأله و فرم مسأله
را مشــخص می کند امروز هم باید مشکالت
را مشــخص کرده و در پی تشخیص صورت
مسأله به دنبال حل معما باشیم.
اســکندرپور یادآور شد :مهندسان برای حل
یک مســأله و مشــکل کلی گویی نمی کنند
و به واســطه همین نگاه اســت که می توانند
مشکالت ،چالش ها و فرصت ها را به درستی
شناخته و برای آن راه حل ارائه نمایند.
وی افزود :امروز کشور ما به حضور اندیشه
مهندسان بیش از گذشته نیاز دارد.
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنانش
با بیان این که امروز قانون نظام مهندسی برای
پاسخگویی به نیازهای مهندسان کافی نیست،
گفت :دولت ها با اعتماد به بخش خصوصی و
اصالح قوانین صنفی باید شرایطی فراهم نمایند
که فرصت اثرگذاری مهندســان بیشتر شود.
وی تأکیــد کرد :با الــزام و اجبار نمی توان
مشکالت را حل کرد؛ در هر مسأله ای با اقناع
کردن می توان به سمت حل مشکل رفت.
اسکندرپور افزود :اگر امروز در عرصه نظام
مهندسی ،خواســتار حضور مهندسان در تمام
عرصه های طراحی ،معماری و اجرا هســتیم،
مردم باید نسبت به این نیاز قانع شوند که این
امر مستلزم اقناع سازی است.
وی تصریح کرد :مردم نباید به مهندس به
عنوان یک الزام نگاه کننــد زیرا مردم زمانی
همراهی الزم را خواهند داشــت که نسبت به
یک احساس نیاز اقناع شده باشند.
گفتنــی اســت در این آییــن از تعدادی از
پیشکســوتان رشــته های عمران ،معماری،
مکانیــک ،نقشــه برداری ،برق ،شهرســازی
تقدیر و به  3مهندس نشــان نیم قرن خدمات
مهندسی اهداء شد.
اســامی مهندســین پیشکسوت
سال  1396سری اول
 -1جواد بنی هاشمی جهرمی رشته عمران
 -2محمدهادی بهمن پورخالصی رشته عمران
 -3احمدعلی پرتو رشته معماری
 -4حسین پیرو رشته مکانیک
 -5محمدتقی تدین رشته عمران
 -6جواد جان فشان رشته عمران
 -7غالم حسین جلیسی رشته عمران
 -8مرتضی جم رشته عمران
 -9محمدمهدی جهاندیده رشته نقشه برداری
 -10علی اکبر جهانگیری رشته برق
 -11عباس علی خسروی نجاد رشته شهرسازی
 -12حسین درنجفی رشته معماری
اسامی مهندسین پیشکسوت
سال  1396سری دوم

 -1عبدالمجید شاکر رشته معماری
 -2محمدهاشم شکرخوار رشته مکانیک
 -3احمدعلی شمس رشته عمران
 -4عزت اله صمصامی رشته مکانیک
 -5منصور قنواتی رشته عمران
 -6محمد کبکانی رشته شهرسازی
 -7صمد کشتکاربهجانی رشته معماری
 -8مهدی متاله رشته عمران
 -9سیدغالمحسین مسیح زاده الری رشته
معماری
 -10محمدجواد مهربان رشته عمران
 -11جلیل نام آوری رشته عمران
 -12قاسم تتاری رشته عمران
 -13مجید یزدانبخش رشته برق
اسامی مهندسین نیم قرن خدمات
مهندسی سال 1396
 -1نوذر باستان رشته برق
 -2علی قانع شیرازی رشته مکانیک
 -3ناصر حسن زادگان رشته عمران

