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جناب آقای گراوند

استاندار محترم بوشهر

با سالم و احترام

استحضار دارید که وزیر محترم راه و شهرسازی طی نامه به شماره ٣٠٠٨/١/١٠٠/٠٢ مورخ ٩٦/١٢/٢٣ شیوه نامه تبصره ٢ ماده ٢٤ آئین نامه 
اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٨٣ را به استانداران محترم سراسر کشور ابالغ نموده است .

با عنایت به اینکه شیوه نامه مزبور طبق مستندات قانونی خالف قانون و مقررات جاری می باشد و همچنین اجرای آن دارای آثار و تبعات منفی 
است که اهم آنها عبارتند از:کاهش کیفیت ساخت و ساز و افزایش تخلفات ساختمانی و بیکاری  تعداد زیادی ازمهندسان عضو و کارکنان 

این سازمان ، لذا مواردی از مغایرتهای قانونی وتبعات اجرای شیوه نامه را به شرح زیر ایفاد می دارد .

١ –در شیوه نامه مزبور قواعد وترتیب کنترل اجرای  مقررات ملی ساختمان  تعریف شده است  که طبق ماده ٣٣ قانون نظام 
مهندسی وکنترل ساختمان باید به موجب آئین نامه ای که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور به دولت پیشنهاد شود ، 
تصویب  گردد،که این امر مهم در این شیوه نامه رعایت نگردیده است و وزارت راه و شهرسازی بدون هماهنگی با وزارت کشور و اخذ 

مصوبه از دولت این شیوه نامه را ابالغ نموده است.

٢ – روح اصلی حاکم بر این شیوه نامه ، تغییرات اساسی در موضوع نظارت بر اجرای استانداردها و رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین 
نحوه ارتباط بین مالک و ناظر می باشد که بر خالف منافع عمومی و حقوق بهره برداران ، حق انتخاب ناظر را به 
مالکان(سازندگان) تفویض نموده است و این موضوع به صراحت در تعارض با بندهای ٥ و ٨ ماده ١٥ قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان ، صدر ماده ٢٤ و قسمت اخیر ماده ٢٥ و بند ث ماده ٢٩ آئین نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون مزبور می باشد . 

٣- سازمانهای نظام مهندسی بدون تحمیل هزینه ای بردولت  نسبت به ایجاد اشتغال برای مهندسان نموده اند واین امر با ایجاد سامانه ارجاع 
نظارت کمک شایانی به  ارجاع عادالنه خدمات مهندسی دربین اعضا صورت می گیرد که تصور می شوداجرای شیوه نامه مزبور زمینه را برای 
ایجاد انحصار ورانت برای افراد خاص فراهم می نماید وعمال درشرایط مشکالت  اقتصادی تعداد زیادی از مهندسان را از چرخه اشتغال خارج 

می سازد که این موضوع نیز خالف سیاستهای دولت محترم می باشد
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٤-طبق ماده ٣٧ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان یکی از منابع هزینه های سازمان نظام مهندسی دریافت درصدی از حق الزحمه خدمات 
مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان به اعضا می باشد که این شیوه نامه برخالف این ماده ، ارجاع نظارت را از سازمانها سلب نموده است که 
درنتیجه آن از دست رفتن منابع اصلی تامین هزینه های سازمان و بیکاری تعداد زیادی ازکارکنان این سازمان می باشد که عالوه برمغایرت 

قانونی مخالف سیاستهای دولت محترم در جهت کاهش بیکاری می باشد.

شایان ذکر است در حال حاضر تعدادی از شهرداریها به طور کلی از اجرای قانون نظام مهندسی تمکین نمی نمایند و در شرایطی که ناظران 
توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می شوند شاهد تخلفات گسترده ای توسط سازندگان می باشیم که از طریق ناظران به شهرداریها گزارش 

می شود واغلب با اخذ جرایمی در کمیسیونهای ماده ١٠٠ مختومه می گردد. 

 اینک تصور بفرمایید چنانچه ناظران  توسط مالکینی که بخشی از آنها بساز و بفروش هستند انتخاب شوند آنها در جهت انتفاع بیشتر قطعاً 
تخلفات بیشتری را مرتکب می شوند که درتعارض بامنافع عمومی و همچنین حقوق بهره برداران می باشد .

– لذا خواهشمند است با عنایت به موارد مزبور و تبعات منفی اجرای این شیوه نامه که مهمترین آثار آن اجحاف به حقوق بهره برداران (ناشی 
از عدول سازندگان از اجرای استانداردها و مقررات ملی ساختمان در جهت انتفاع بیشتر) می باشد اوامر مقتضی در  این زمینه صادر فرمایید . 

ضمنا جهت مزید استحضار تصویر نامه ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ش ٨٣٢٠/ د/ ش م  
مورخ ٩٦/١٢/٢٧ که درهمین زمینه صادر گردیده است تقدیم می گردد.
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