«صوب»گشارش هیدّذ:

تًجٍ بٍ جایگاٌ کاردانَا در آییهوامٍ جدید کىترل ساختمان  /لزيم ایجاد َمبستگی ملی در صىعت ساختمان
صوبً -طست هطتزک رئیس سبسهبى ًظبمهٌْذسی سبختوبى کطَر ٍ ّیئترئیسِ ضَرای هزکشی سبسهبى ًظبم کبرداًی سبختوبى
کطَر ثبّذف ارتقبی جبیگبُ کبرداىّب دررًٍذ ثزرسی آییيًبهِ کٌتزل سبختوبى ٍ لشٍم حوبیت سبسهبى ًظبم هٌْذسی کطَر اس
کبرداىّب ،در سبختوبى ضَرای هزکشی سبسهبى ًظبمهٌْذسی ثزگشار ضذ.
ثِ گشارش «صوب» در ایي ًطست رئیس سبسهبى ًظبمهٌْذسی سبختوبى کطَر ثبثیبى ّیچکس ًویتَاًذ اّویت ٍ جبیگبُ ًظبم کبرداىّب در
سبخت ٍسبس کطَر را ًبدیذُ ثگیزد گفت :در تالش ّستین در اصالح قبًَى ًظبمهٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى ٍ ّوچٌیي ثبسًگزی آییيًبهِ کٌتزل
سبختوبى جبیگبُ کبرداىّبی فٌی را پزرًگتز کٌین.

عذم حضور کاردانها در ساختوساز نوعی گسیختگی در قانون
فزجاهلل رججی ثبثیبى هطلت فَق افشٍد :ثبیذ سًجیزُ هٌبثع اًسبًی حزفِای هتطکل اس هٌْذسبى ،کبرداىّبی فٌی ،استبدکبراى ،هعوبراى تجزثی ٍ
کبرگزاى هبّز کِ اسّنگسستِ است ثِ ًحَی در آییيًبهِ اجزایی قبًَى ًظبمهٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى ٍصل دٍثبرُ ضَد ٍ یک سبسهبى کبرا
ٍظیفِ اصلی خَد را کِ طزاحی ً ،ظبرت ٍ اجزای صحیح ٍ ثبکیفیت سبختوبى است ثِ اجزا درآٍرد .ایي اًسجبم عولی است اگز ثخَاّین ٍ ّوفکزی
داضتِ ثبضین.
رئیس سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى کطَر ثبثیبى ایٌکِ افتخبر ثٌذُ ٍ ثزخی اس هٌْذسبى ایي است کِ سهبًی تکٌسیي ثَدین گفت :عذم حضَر
کبرداىّب در سبختٍ سبس ًَعی گسیختگی در قبًَى هحسَة ضذُ ٍ ثبیذ ثزای حقبًیت جبیگبُ کبرگز سبدُ ،هبّز ٍ تکٌیسیيّب تالشّبی
گستزدُای ضَدٍ .ی ثبثیبى ایٌکِ سبسهبى ًظبمهٌْذسی توبیل ثِ ثزگشاری ًطستّبی دٍرُای ثب سبسهبى ًظبم کبرداًی سبختوبى است .افشٍد :در ایي
ًطستّب ثِ دًجبل ارتقبی جبیگبُ کبرداىّب ،حوبیت اس سبسهبىّبی ًظبم کبرداًی در استبىّب ثب هجبحث کبرضٌبسی ٍ رفع هطکالت کبرداىّب فٌی
سبختوبى ّستین .رججی درًْبیت گفت :توبم ثخصّبی سبختٍسبس جشئی اس کل است ثٌبثزایي ثبیذ ثزای ثْجَد ٍضعیت سبختٍسبس اس ّوِ
تَاًوٌذیّب ثْزُ ثجزین.

لزوم ایجاد همبستگی ملی در صنعت ساختمان
ّوچٌیي رئیس ضَرای هزکشی سبسهبى ًظبم کبرداًی سبختوبى کطَر در ایي ًطست گفت :تبکٌَى اس ظزفیت کبهل توبم حزفِّبی هٌْذسی ثٍِیژُ
کبرداىّبی فٌی سبختوبى در صٌعت سبختٍسبس در کطَر استفبدًُطذُ است.
داراة صفزی ثبثیبى هطلت فَق افشٍد :ایجبد ّوجستگی هلی در صٌعت سبختوبى ٍ استفبدُ اس توبم هتخصصیي ضزٍری است ٍ ثب اًجبم ایي هْن ٍ
ایجبد ٍفبق ثیي سًجیزُّبی صٌعت سبختٍسبس اسجولِ هٌْذسبى ٍ کبرداىّبی فٌی ،هعوبراى تجزثی ٍ کبرگزاى هبّز «هٌْذسی سبختوبى» تَاى ٍ
قذرت کبفی پیذا هیکٌذ.
ٍی ث ب اضبرُ ثِ ایٌکِ حذف ّیچ ثخطی اس چزخِ سبختوبى ثِ ًفع هٌْذسی سبختوبى ًیست گفت :لذا ثبیذ تالش کٌین تب کبرداىّبی فٌی ،هعوبراى
تجزثی ٍ کبرگزاى هبّز ًقص خَد را ثِخَثی در ایي صٌعت ایفب کٌٌذ.
صفزی ثبثیبى ایٌکِ حضَر کبرداىّبی فٌی ،تحَلی عظین در صٌعت سبختٍسبس ایجبد هیکٌذ گفت :ثبیذ ارتجبط قَیتزی ثیي سبسهبى
ًظبمهٌْذسی سبختوبى کطَر ٍ سبسهبى ًظبم کبرداىّب ثزقزار ضَد تب ثتَاًین تحَلی ثشرگی در سبختٍسبس ایجبد کٌین.
ٍی ّوچٌیي اس تالش ٍ تَجِ ضَرای هزکشی ّفتن سبسهبى ًظبم هٌْذسی کطَر قذرداًی کزد ٍ گفت :ثذٍى تزدیذ حضَر فعبل کبرداىّبی فٌی
سبختوبى هیتَاًذ در کٌبر کبرضٌبسبى فٌی سبختوبى ثزآیٌذ هطلَة ٍ تحَلی عظین در صٌعت سبختٍسبس کطَر ایجبد ًوبیذ.
رئیس سبسهبى ًظبم کبرداًی سبختوبى کطَر ّوچٌیي تأکیذ ًوَدًذ اهیذ است ثب فزاّن آهذى ثستز هٌبست ٍ ایجبد اًگیشُ جْت حضَر پزرًگ
کبرداىّبی فٌی در حَسُ ًظبرت ٍ اجزا اس افشایص ثیرٍیِ هذرک گزایی جلَگیزی ضَد ٍ ضبّذ اسدیبد تکٌسیي فٌی سبختوبى هَردًیبس ،در کٌبر
دیگز ثخصّبی حزفِی هٌْذسی سبختوبى ثبضین.

