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 جناب آقای مهندس محبت خواه

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران

 تفاهم نامه های آتش نشانيموضوع: 

 
 

قانون شهرداری ها به روشنی مسئولیت نظارت بر عملیات  011ماده  7همانگونه که مستحضرید تبصره 

 وساختمانها را بر عهده مهندسان ناظر )دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرساری( گذاشته است. 

ی وحقوقی به آن ، اشتغال اشخاص حقیق0774قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  4مطابق ماده 

دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود 

مستلزم داشتن صالحیت حرفه ای است و این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال احراز 

 می گردد.

 22/2/37مهندسی امضاء شده در تاریخ سازمان آتش نشانی ونظام  دوتفاهمنامه فی مابین  2بند  ضمناً

صراحتاً هرگونه صدور تاییدیه نهایی را منوط به استعالم از سازمان نظام مهندسی و تایید کتبی مهندسین 

 دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی نموده است.

در  حریق اطفایاعالم و  علیرغم همه موارد فوق سازمان آتش نشانی نظارت بر صحت اجرای تاسیسات

قرار داده که هیچگونه صالحیتی از وزارت راه وشهرسازی اخذ نکرده  اشخاصیساختمانها را بر عهده 

که تاکنون  - طبقه 2زیر  مسکونی ساختمانهای حریق بر تاسیسات اعالم و اطفایاند.همچنین اخیراً نظارت 

همان  سازی شهرداری تهران بر عهدهطی تفاهمنامه ای با معاونت شهر  -هیچ نظارتی بر آنها نداشته 

 .قرارداده است  اشخاص

می  ماین سازمان اعال همانند ساختمان پالسکو و سینا اطهر،لذا به جهت جلوگیری از وقوع حوادث بیشتر 

بر عهده سازمان نظام مهندسی نبوده و این سازمان  ،دارد هرگونه تبعات ناشی از نظارت نادرست و ناقص

 چگونه مسئولیتی نخواهد بود.حاضر به پذیرش هی
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همچنین اخیراً سازمان آتش نشانی با مرکز تحقیقات راه  مسکن شهرسازی که خود یکی از زیر مجموعه 

های وزارت راه و شهرسازی اقدام به برگزاری دوره و صدور گواهی مشترک نموده در حالیکه مرجع 

 وزارت راه و شهرسازی می باشد.صدور هرگونه مجوز و ارائه صالحیت برای مهندسان صرفاً 

با عنایت به موارد فوق و اینکه عدم رعایت قوانین و مقررات ملی باعث بروز حوادث جبران ناپذیر و به  

مخاطره انداختن جان ساکنین اینگونه ساختمانها خواهد شد، خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع 

واگذاری نظارت بر صحت انجام  نسبت به ساختمانمطابق مبحث سوم مقررات ملی  بهره بردارن،حقوق 

دستور اقدام مقتضی صادر  "نظام مهندسی سازمان "به مرجع قانونی خود یعنی  ساختمان تاسیسات حریق

 فرمائید.

 

 

 

 سعید سعیدیان     

 سازمان نظام مهندسي ساختمان رئیس

 استان تهران

 

 

 

 

 


