
  

    
  
  
  

    
 

 يكوچ ييمحمدرضا رضادكتر  يجناب آقا

  ياسالم يعمران مجلس شورا ونيسيمحترم كم استير 
 
  خدمت جنابعالي و خدمتگزاران صديق نظام مقدس جمهوري اسالمي با سالم و احترام 
 
 در خصوصسازمان اين  ٩٩/٠٩/٠٩مورخ  ٩٩/ص/٢٨٨٤٥نامه شماره  ژهيو  مكرر و به يها درخواست رويپ          

كارگران  ياجتماع نيتام مهيب ياختصاص التيساختمان استان از تسه يسازمان نظام مهندس ءاعضا يمند بهره
به  تيبا عنا رساند يبه استحضار م ، ياسالم يكارگران در مجلس شورا مهيو نظر به طرح اصالح قانون ب يساختمان

 و عضويت در اين به عرصه كار شانيو ورود ا يمهندسگانه هفت يها رشته النيالتحص روزافزون تعداد فارغ شيافزا
به  كينزد يغرب جانيساختمان استان آذربا يسازمان نظام مهندس ءاكنون تعداد اعضا هم كه يطور سازمان به

ا ب ياز طرف،  دهد يبطور ساالنه را نشان م % ١٥در حدود  يآمار موجود رشد مطابقت  براساس ونفر شده  ٢١٠٠٠
سازمان   متأسفانه،  ساخت و سازهاي با هزينه  خدمات مهندسيتعرفه هاي  واقعي نبودن شرايط اقتصادي و  توجه

به سال قبل روبرو   نسبت كاهشدرصد ٥٠بيش از ورود به سازمان  يها هنقش اربا ركود آمنظام مهندسي ساختمان 
 يبراي را تحمل رقابليغ يشتيشده و مشكالت مع بر دوش مهندسان منتقلاين موضوع بار  ينيكه سنگ،  شده است

سن ازدواج در  شيافزا و يكاريب،  يو روان يروح،  ياجتماع يها بيموجب آس اين امر نيزفراهم ساخته كه  شاناي
نظام  درصد بيمه خويش را از سازمان ١٠هزار نفر سازمان حدود  ٢١همچنين از  .است جوانان مهندس شده نيب

  واريز مي نمايند. مهندسي
  ساختمان استان  يدر سازمان نظام مهندس شانيا ندهيو نما نياز جامعه مهندس يعنوان عضو لذا به       
كشور در  يسازمان نظام مهندس يمركز يشورا استير يها مذاكرات و تالش رويو پ ) يجامعه صنف نيتر بزرگ (

  قانوناز  يبخشمتن را به  يعالمجدداً نظر حضرت، در آن مجلس محترم  نيمهندس مهيكاهش نرخ ب  خصوص
 ،توسعه ساختمان ،جاديبا ادر رابطه  انحاء از ينحو كه بهاطالق مي گردد  يكارگر به فرد" دينما يم انيب كه ،كار 

  باشد و مشمول مقررات خاص از  داشته  اشتغال  ميطور مستق  ساختمان به  بيو تخر ياساس راتيتعم ، بنا ديتجد
 باپروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازي  داراي  يمهندسان ساختمان نيبنابرا" دشون يبازنشستگ  مهينظر ب
 هياز كل مي بايست زياز كارفرما ن يافتيو دستمزد نازل در ناشي از آنحوادث ساختمان و ر در برابر يخط تيمسئول

 مهيدرصد از دستمزدشان از خدمات ب ٧برابر با  مهيمند شوند و با پرداخت حق ب بهره يتمانكارگران ساخ التيتسه
   مهيحق ب افتياز محل در ياجتماع نيسازمان تام ،را مهيب يسهم كارفرما ياستفاده نموده و الباق ياجتماع نيتام
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  .ديصدور مجوز از مالك اخذ نما
كارگران در مجلس و  مهيزمان با طرح اصالح قانون بمتا ه نديرمااتخاذ ف يبيلذا خواهشمند است با نظر مساعد ترت 
مشابه كارگران  كميليت مهيب ياياز مزا يمند ضمن بهرهنيز سازمان  ءاعضا،  يهزار كارگر ساختمان ٧٠٠حدود  مهيب

آن را  تتوان پرداخ،  فيضع يمال هيحداقل مهندسان جوان با بنتا شده  معاف ياز پرداخت مبالغ اضاف يساختمان
  .داشته باشند

  

  
 اميرحسين مرادزاده                                             

  رئيس سازمان                                             
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  استحضاركشور جهت  يساختمان نظام مهندس يمركز يسرپرست محترم شورا ، بيدكتر شك يجناب آقا -٢
 در صورت صالحديداستحضار و اقدام مشابه  جهت، ساختمان استان ها  ينظام مهندس يها محترم سازمان رؤساي- ٣ 
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