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درباره ی هیأت مشورتی
در میانه ی سال ۱385 گروهی از مهندسان پایه گذار و پیشینه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ، به این باور 
رسیدند که برای پیش برد اهداف قانون و آیین نامه ی اجرایی آن باید آروین ها ) تجربه ها ( و آموزه های هیأت مدیره ها ، شوراهای 
انتظامی ، بازرسان و سرپرستان گروه های تخصصی دوره های پیشین در اختیار مسئوالن تازه و اعضای جوان تر سازمان قرار 
گیرد. بر پایه ی این باور ، نظام نامه ای برای تشکیل گردهم آیی نام بردگان در گروهی با نام » مجمع مشورتی « تهیه شد . برابر 
این نظام نامه ، مجمع مشورتی هر سه سال یک بار در مجمع عمومی و با رأی این افراد ، هیأت مشورتی سازمان را گزینش 
می کند . برجسته ترین وظیفه ی هیأت مشورتی ، کاوش و گفت وگوی کارشناسی  پیرامون برنامه ها و دیدگاه های هیأت مدیره ی 

سازمان و فراهم سازی و پیش آوری پاسخ ها و پیشنهادهای سنجیده برای پرسش ها و نظرخواهی های هیأت مدیره است .  
فشرده ی  شرح   . است  کرده  آغاز  را  دوره اش  پنجمین  فارس  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مشورتی  هیأت   ، اینک     
کنش گری دوره های پیش آن در نشریه های گزارش چاپ شده است . یکی از برنامه های هیأت مشورتی پنجم تهیه ی  سازوکاری 
انجام شدنی برای گسترش فراگیرتر حضور فکری و نظردهی اعضای سازمان در تصمیم سازی ها است . سازمان نظام مهندسی، 
تنها زمانی خانه ی مهندسان خواهد شد که آن ها ، فزون بر کارهای اداری ، برای نظردهی راجع به برنامه ها و تصمیم سازی ها هم 
در سازمان حضور یابند . برای دمکراتیک کردن ساختار و کارکرد سازمان راه درازی در پیش داریم ، که هیأت مشورتی پنجم 

بنا دارد در این راه هم گام بردارد . 
   برای روشن شدن روش های اجرایی هم کنِش هیأت مشورتی با هیأت مدیره ی سازمان ، در دنباله ی این نوشتار چند پاسخ 
نظرخواهی های رییس سازمان از هیأت مشورتی بازنویسی شده است . هم چنین ، یکی از نامه های هیأت مشورتی به رییس 

سازمان ، درباره ی مسئولیت های سازمان نسبت به چالش های مدیریتی شهر چاپ شده است .    

هیأت مشورتی سازمان



102
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

یز
پای

45

ان
زم

سا
ی 

رت
شو

ت م
هیأ

جناب آقای مهندس سیف زاده
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

موضوع : دشواری های شهرسازی

با سالم و احترام
ابتدای خیابان معالی آباد مقابل  اداری که قرار است در  پیرو مذاکره ی حضوری درباره ی ساختمان هتل آسمان و مجتمع تجاری 
ساختمان الف ساخته شود و تأکید جناب عالی مبنی بر بحث در نشست هیأت مشورتی به استحضار می رساند که در جلسه ی مورخ 
1398/6/4 در هیأت مزبور ، موضوع مطرح و قرار شد مراتب به اطالع هیأت مدیره ی محترم رسانده شود تا در صورت صالح دید برای 

مقامات استان و شورای شهر و شهرداری شیراز و شورای محترم مرکزی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی نیز ارسال شود.

پیش گفتار
همان گونه که آگاهی دارند ، شهر شیراز در آغاز انقالب اسالمی جمعیتی در حدود 380/000 نفر داشته و اینک به حدود 1/900/000 
نفر رسیده ، یعنی تقریبًا 5 برابر شده ؛ درحالی که جمعیت کل کشور حدود 2/2 برابر شده است و این موضوع تقریبًا در تمامی کالن 
شهرهای کشور صدق می کند که موجب مهاجرت روستانشینان و ساکنان شهرهای کوچک به این کالن شهرها شده و طبق گزارش 
مقامات کشور هم اکنون حدود 12 میلیون نفر حاشیه نشین در کالن شهرها داریم که در شرایط نابسامان و سکونت گاه های غیررسمی 

و ناهنجار زندگی می کنند.
   این دشواری به ویژه برای شهر شیراز که محدود به کوه های اطراف می باشد ، سخت تر بوده و چنان چه رویدادی غیرمنتظره مانند 

زلزله ، سیل ، آتش سوزی و ... رخ دهد ، فاجعه آمیز خواهد بود.

طرح موضوع
آتش سوزی اخیر هتل آسمان در خیابان رودکی 14 ساعت به درازا کشید. خیابان رودکی ، مغازه ها و خانه های آن بیش از یک هفته 

خالی از سکنه و فعالیت شد و لوله ی گاز حتی پاره ای از خانه های خیابان فردوسی قطع گردید.
بر سر  ، چه  دهد  رخ  آن  برای  رویدادی  ناکرده چنین  و خدای  نیز ساخته شود  معالی آباد  خیابان  اول  بزرگ  اگر مجتمع     حال 

مجتمع های بزرگ خیابان معالی آباد و مغازه ها و ساکنان آن جا خواهد آمد ؟
   شوربختانه ، علی رغم تذکراتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طی سال های گذشته چه در همایش ها و سمینارها و 
دوره های آموزشی مطرح کرده و چه به طور کتبی در گزارش های سازمان و خبرنامه های پیوست آن ها به صورت نام های سرگشاده 
درج نموده ، مورد توجه مسئوالن محترم و تصمیم گیران شهری قرار نگرفته و هم چنان تمام طرح های عمرانی شهری که بیش تر به 
صورت تجاری ، اداری ، مسکونی است ، در شیراز تهیه و اجرا می شود و دشواری های بسیاری برای شهرسازی و ترافیک ایجاد کرده 

که نمونه ی آن ها را در اول بلوار نیایش ، چهارراه مطهری - قصردشت و مطهری - ستارخان می توان مالحظه کرد.

نتیجه
پیشنهاد هیأت مشورتی آنست که با ارسال این نامه به مقامات شهر و استان یادآوری کنند که در شیراز دیگر مجوز تجاری ، اداری ، 
مسکونی بدون مطالعات زیست محیطی ، ترافیکی و شهرسازی و سایر مطالعات جامع نگر داده نشود و فعالیت عمرانی به بازسازی و 
اصالح بافت های تاریخی و فرسوده با توجه به ضوابط نوین شهرسازی و اجرای زیرساخت های الزم از جمله اصالح طرح جمع آوری 
آب های سطحی و بازیافت آن برای فضای سبز ، اجرای کانال های تأسیسات شهری برای پیش گیری از پوسیدگی و نشست آن ها، 
تعیین مسیرهای ایمن و اصولی دوچرخه سواری ، اصالح پیاده روها و خط کشی خیابان ها و کنترل بیش تر عبور و مرور اتومبیل ها 

منحصر گردد. 
   بدیهی است می توان به جای تأمین بودجه ی شهرداری از فروش تراکم ، روش های جدیدی با یاری متخصصان شهرسازی و 

ترافیک ارائه کرد تا بتوانیم شهری سالم و پاک داشته باشیم.

  

     با سپاس 
هیأت مشورتی پنجم

    رضا خیراندیش
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نامه ی هیأت مشورتی

پیش گفتار 
آن  اجرایی  آیین نامه ی  و  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون 
ابالغ،  و  تهیه  زمان  در  قانون  این  دارد.  قرار  آستانه 25 سالگی  در 
در  مهمی  دگرگونی های   ، داشت  بسیاری  پیشرفته  سویه های 
و  آورد  پدید  شهرها  در  به ویژه   ، غیرعمرانی  ساخت وسازهای  پهنه 
، کاستی های  این همه  با  در پی داشت.  ارزشمندی  دست آوردهای 

پایه ای بسیارش هم از همان آغاز نمایان شد . 
   مهم ترین کاستی قانون پذیرفته شده ی سال 1374 و آیین نامه ی 
بخش  ساختمان سازی  شرایط  دیدگاه  با  که  بود  آن  اجرایی اش 
خصوصی در میانه ی سال های دهه ی 1350 تا برش زمانی تهیه ی 
و  پایه  کوتاه   ، ساختمان ها  آن  بیش تر   . بودند  شده  نوشته  قانون 
دارای کاربری های مسکونی ، اداری و تجاری سنتی بودند. سویه ی 
چیره ی آن قانون و آیین نامه ، ارائه ی ضوابط انجام خدمات مهندسی 
گرو های  نقش   . بود  عمران  و  معمار  مهندسان  نظارت  و  طراحی 
دیگر مهندسی و هم چنین ، جایگاه بایسته ی خدمات مهندسی اجرای 

که  ساختمان ها  گروه بندی   . بود  کم رنگ  بسیار  آن ها  در  ساختمان 
بر  تنها   ، بود  نوشته شده  اجرایی  آیین نامه ی  ماده ی 12  زیربند  در 
پایه ی گستره ی زیربنا و شمار اشکوب ساختمان ها نگاشته شده بود. 
لرزه ای جایگاه  رده ی اهمیت نسبی ساختمان ها و پهنه بندی زمین 
تهیه کنندگان   . نداشت  این رده بندی هیچ جایگاهی  برپایی شان در 
قانون و آیین نامه ی اجرایی آن ، روند شتابان دگرگونی های در حال 
به  خصوصی  بخش  گرایش   ، کشور  اقتصادی  ساختار  در  پیدایش 
ساختمان های  ساخت  به  آوریش  روی  و  سرمایه گذاری  افزایش 
درستی  به  را  پیچیده  و  گوناگون  کاربری های  دارای  بلندپایه ی 
پیش بینی نکرده بودند . فزون برآن ، دگرگونی سامانه ی شهرسازی و 
درون شد گسترده ی فن آوری های تازه به پهنه ی ساخت وساز کشور از 
نگاه آن ها دور مانده بود و برای راهبری درست این دگرگونی های فرا 
راه ، سازوکارهای الزم را در قانون و آیین نامه ی اجرایی نیندیشیده 
بودند . بخش نامه ها و شیوه نامه هایی که برای پاسخ گویی به نیازهای 
فنی ساخت وسازهای تازه در چارچوب قانون و آیین نامه ی اجرای اش 
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مقررات  دوم  مبحث  ابالغ  و  نگارش  هم چنین   ، شد  ابالغ  و  تهیه 
با ناپختگی و سست پایه گی  تهیه شدند که  ملی ساختمان ، چنان 
دگرگونی  حال  در  سامانه ی  فنی  و  ساختاری  نیازهای  نتوانستند 
ساخت وساز پیش رو را برآورده کنند. ناگفته نماند که برخی بندهای 
پیشرفته ی همین قانون ، همانند ناگزیری رعایت ضوابط و مقررات 
شهرسازی توسط دستگاه های دولتی و شهرداری ها ) بند 9 از ماده ی 
2 قانون ( ، در گامه ی انجام ، توسط همین دستگاه و نهادها به بهای 
پول الزم برای فراهم کردن هزینه های روزانه شان فروخته شدند .  

پیشینه 
ساده  ساخت وسازهای  فنی  نیازهای  و  دیدگاه  از  برگرفته  نگرش 
خصوصی  بخش  توسط  قانون  تهیه ی  دوران  در  که  پایه ای  کوتاه  و 
خدمات  انجام  برای  شده  به کارگیری  روش های  می شد،  ساخته 
با رودررویی  ، احساس بی نیازی همراه  این گونه ساختمان ها  مهندسی 
تهیه کنندگان قانون و آیین نامه ی اجرایی برای بهره گیری از تجربیات 
و  قانون  درون مایه ی  که  باعث شد  بودجه  و  برنامه  درازمدت سازمان 
به  مهندسی  خدمات  واسپاری  نگرش  با  بیش تر   ، اجرایی  آیین نامه ی 
اشخاص حقیقی پایه گذاری شود . در جدول زیر تبصره ی 2 ماده ی 12 
آیین نامه ی اجرایی که در زیر بازنویسی می شود ، انجام خدمات طراحی 
و نظارت همه ی گروه های ساختمانی توسط اشخاص حقیقی پذیرفته 

شده بود .
معماری  طرح  تهیه ی  برای  الزم  صالحیت   ، جدول  این  برابر     
یک  پایه ی  داشتن  »ج«  گروه  ساختمان های  سازه ی  محاسبات  و 
برای  باالتر ، صالحیت الزم  یا  پایه 2  ، داشتن  بر آن ها  نظارت  و 
تهیه ی طرح معماری و محاسبات سازه ی ساختمان های گروه »د« 
یک  پایه ی  داشتن   ، آن ها  بر  نظارت  و  باالتر  یا  دو  پایه ی  داشتن 
مهندسی  خدمات  تنها  که   ، جدول  این   . بود  شده  تعیین  باالتر  یا 
طراحی و نظارت مهندسان رشته های عمران و معماری را پوشش 
داده است ، بازتاب نوشتاری شرایط رایج ساخت وساز ساختمان های 
که  دورانی  ؛  است  مهندسی  نظام  قانون  تهیه ی  دوران  در  شهری 
نقش خدمات مهندسی در ساخت وسازهای شهری کشور ، محدود 
به نظارت نابسامان و پراکنده ی مهندس عمران یا معمار و ارائه ی 

خدمات کمیته ی طراحی معماری و سازه  در ساختمان های اسکلتی 
از   ، اجرایی  آیین نامه ی  و  قانون  بخش های  برخی  در  گرچه   . بود 
، ولی هیچ مرز چندی و  برده شده است  نام  اشخاص حقوقی هم 
چونی برای تفکیک خدمات مهندسی انجام شدنی توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی  نگاشته نشده بود. فزون برآن ، تنها ویژگی به شمار 
نظارت  و  طراحی  خدمات  انجام  برای  مهندسان  شده ی  آورده 
و  طراحی  آن که  حال   ، بود  آن ها  پایه ی   ، گوناگون  ساختمان های 
نظارت برخی کاربری ها ) بهداشتی ، درمانی ، صنعتی و ... ( نیازمند 
برخورداری از دانش فنی ، کارآزمودگی و کارشناسی های ویژه در این 
زمینه ها بود . روند شتابان گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
کاالی  یک  به  زمین  شدن  دگرگون   ، شهری  ساخت وسازهای  در 
به ساخت  روی آوری  و  آن  بهای  رفتن جهش وار  باال  و  سرمایه ای 
ساختمان های بلندمرتبه ، که هم سود بیش تر سرمایه گذاران را فراهم 
می کرد و هم افزایش درآمد شهرداری ها را از محل دریافت عوارض 
باال رونده در پی داشت ، خیلی زود چالش ها وکاستی های قانون و 
را  کشور  تازه ی  ساخت وسازهای  راهبری  برای  اجرایی  آیین نامه ی 
نشان داد . برای رویارویی با کاستی های پدیدار شده ، وزارت مسکن 
مهندسی  نظام  مرکزی سازمان  با همکاری شورای   ، و شهرسازی 
ساختمان ، بخش نامه ها ، دستور کارها  و شیوه نامه های گوناگونی 
تهیه و ابالغ کرد که بیش ترشان با انگیزه ی چاره جویی دشواری های 
روزانه نوشته می شدند ، هرچند پیامدهای دراز مدت بسیاری از آن ها 
فزونی گرفتن این چالش ها بود . مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 
  ، شد  ابالغ  و  چاپ   1384 سال  در  که   » اداری  نظامات   « نام  با 
گردآوری و سامان دهی آن نوشته ها در یک کتاب بود ، اگرچه موارد 

دیگری هم به آن افزوده شده بود .  
باید  ساختمان ها  طراحی  خدمات   ، مبحث  این  دوم  فصل  برابر     
تنها توسط دفترهای مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی 
دارای پروانه اشتغال مربوط به آن از وزارت مسکن و شهرسازی و 
خدمات  واسپاری  گرچه   . شود  انجام  همسان  قراردادهای  با  برابر 
طراحی از اشخاص حقیقی به دفاتر مهندسی می توانست گامی مهم 
کارگروه  رویه نگر  نگرش  ولی   ، باشد  خدمات  این  سامان دهی  در 
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این  به   ) دوم  مبحث  تخصصی  کمیته ی   ( دوم  جستار  کارشناسی 
داد.  کاهش  شدت  به  را  آن  راستین  آوردهای  دست   ، دگرگونی 
و  و شهرسازی  وزارت مسکن  مسئوالن  توسط  بازگوشده  انگیزه ی 
اعضای کمیته ی تخصصی مبحث دوم از این دگرگونی آن بود که 
دست  به  کیف  مهندسان  توسط  نباید  ساختمان ها  طراحی  خدمات 
)اشخاص حقوقی بدون دفتر مشخص ( انجام شود. مهندسان طراح 
فرستادن  و  صاحب کاران  رفتن  برای  مشخصی  جای  و  دفتر  باید 
 ، گفت مان  این  گرچه   . باشند  داشته   ... و  بخش نامه ها  و  نامه ها 

جدول شماره ی 1- ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تأسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام کند. 

جدول شماره ی 2- درصد افزایش ظرفیت اشتغال هریک از شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر تک نفره ، موضوع جدول 
شماره ی 1 .

از  ناآگاهی  درست و به جا بود ، ولی نشان گر گونه ای رویه نگری و 
نیازهای پایه ای تر فنی و ساختاری ساخت وسازهای در حال رشد و 
بود.  آن ها  مهندسی  خدمات  انجام  بایسته ی  روش های  و  گسترش 
اشخاص  که  آن شد  تنها   ، بخش طراحی  در  مبحث  این  برون داد 
حقیقی، تابلو نبشته ای با نام دفتر طراحی را از اداره های کل مسکن 
یا منزل شان نصب  بر سردر دفتر محل کار  و شهرسازی بگیرند و 
کنند .  این کار شاید پیدا کردن نشانی مهندسان طراح و محاسب را 
برای صاحب کار یا کارگزار اداره ی پست آسان تر کرد ، ولی دگرگونی 
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نیاورد و  انجام خدمات طراحی پدید  ساختاری سودمندی در روش 
هیچ پیشرفتی در پی نداشت. جدول شماره ی یک از فصل دوم این 
مبحث ، که در زیر بازنویسی شده است ،  با نگه داری درون مایه ی 
اشتغال دفترهای  ، ظرفیت  اجرایی  آیین نامه ی  جدول گفته شده ی 
مهندسی طراحی تک نفره را بیان کرده است . در جدول شماره ی 
دو بازنویسی شده ی این فصل هم ، درصد افزایش ظرفیت اشتغال 
به  توجه  با  ظرفیت  این  افزایش  و  نفره  چند  مهندسی  دفترهای 

دگرکننده هایی ) متغیرهایی ( چند تعریف شده است . 
    روشن نیست  در 14 سالی که از ابالغ مبحث دوم می گذرد ، چند 

بار از این جدول ها بهره برداری شده است ؟ 
این  ارائه ی خدمات نظارت ساختمان ها در فصل چهارم     ضوابط 

مبحث نوشته شده است. برابر این فصل :
دوش  بر  ساختمان ها  ناظران   ) تعیین   ( برگزیدن  مسئولیت  ـ 
نمایندگی  یا دفترهای  استان  سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
است . این موضوع ، از سویی نادیده گرفتن حق قانونی صاحب کاران 
را  حق الزحمه هایشان  که  است  ناظری  مهندسان  گزینش  برای 
سنگین  و  نابه جا  مسئولیتی  بار   ، سو  دیگر  از  و  می کنند  پرداخت 
آن که  فزون بر   ، است  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  دوش  بر 
مهندسی  نظام  سازمان  درون  به  فساد  راه  یابی  برای  روزن هایی 

ساختمان می گشاید . 
  ـ  برابر بند 13ـ7ـ2 این فصل ، مهندسان ناظر عمران ساختمان های 
، فزون بر گزارش های آغاز کارهای ساختمانی و  گروه » ج و د « 
پایان پی سازی ، باید گزارش انجام اسکلت و سقف های سازه ای را 
در سه گام پایان زیرزمین ها و انجام اشکوب های میانی و پایانی آن ها 
تهیه کنند و به شهرداری بفرستند . به این ترتیب شمار گزارش های 
اشکوب  سه  و  زیرزمین  یک  دارای  که  ساختمانی  سازه ای  نظارت 
چهل  و  زیرزمین  اشکوب  ده  که  ساختمانی  با   ، باشد  زمین  باالی 
اشکوب باالی زمین داشته باشد همسان خواهد بود. اگر بنای کار 
یا سازمان نظام مهندسی  بایگانی شدن گزارش ها در شهرداری  بر 
باشد ، شمار آن ها ارزشی ندارد ، ولی چنان چه برابر قانون، هدف از 
تهیه گزارش ها ، ارزیابی فنی ـ مهندسی و پی گیری نوشته های آن ها  
باشد ، شمار آن ها برای هر ساختمان باید برابر ضوابط و سنجه های 

علمی و آماری برگزیده شود . 
  ـ  برابر بند 14ـ2 این فصل ، ناظران حقیقی صالحیت نظارت بر همه 
گونه ساختمان را دارند. برابر ماده ی 15 ، چنان چه اشخاص حقوقی 
باید صالحیت شان   ، انجام دهند  را  بخواهند نظارت یک ساختمان 
توسط وزارت مسکن و شهرسازی ) راه و شهرسازی ( بررسی شود و 
ظرفیت اشتغال آن ها بازشناخته شود. بدین سان شرکت های مهندس 
مشاوری که صالحیت آن ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
پذیرفته شده است ، چنان چه بخواهند نظارت یک ساختمان موضوع 
باید یک   ، انجام دهند  را  نظام مهندسی و کنترل ساختمان  قانون 
یا  و  کند  پذیرش  را  و شهرسازی صالحیت شان  راه  وزارت  بار هم 
آن که نظارت ساختمان را به روش شخص حقیقی و توسط اعضای 
شرکت انجام دهند . ناگفته پیداست که برون داد چنین نگرش ها و 
دستورکارهایی که کار مهندسی انجام شدنی توسط شرکت و شخص 
حقوقی را به شخص حقیقی وامی سپارد ، تا چه اندازه زیان بار است . 
   راستینه آن است که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با نگرشی 

 . است  نشده  تهیه  پیشرفت مدار  سویه ای  و  کاربردی  و  حرفه ای 
درون مایه اش با بینش و نگاه اداری و پخشایش سهمیه نوشته شده 
است . فصل های دوم و چهارم آن هم ، پاسخ گوی نیازهای راستین 
فنی ـ مهندسی طراحی و نظارت ساختمان های در حال رشد نیست. 
، یعنی  بایستگی طراحی و نظارت چنین ساختمان هایی  مهم ترین 
انجام کار گروهی هماهنگ مهندسی و یک جایی مسئولیت ها در آن 
بسیار کم رنگ است . برآیند 14 سال اجرای دست و پا شکسته ی 
 ، نظارت ساختمان ها  و  راهبری خدمات طراحی  برای  این مبحث 
به ویژه ساختمان های گروه های »ج« و »د« ،  پیشرفت درخوری 
ارائه این خدمات پدید نیاورد و دست آورد ارزشمندی در  در چونی 

پی نداشت .  

آسیب شناسی 
بازدیدهای پیوسته ی انجام شده از کارهای اجرایی شمار بسیاری از 
بررسی  و  بیست سال گذشته ساخته شده اند  ساختمان هایی که در 
که  است  موضوع  این  نشان گر   ، آن ها  عالی  نظارت  گزارش های 
و  ناهماهنگی ها   ، کاستی ها  و  طراحی  ضعف های  و  نارسایی ها  
نادرستی های فراوان در برخی نقشه های مصوب فرستاده شده برای 
اجرا ، سرچشمه ی بسیاری از کاستی  ها و نادرستی های دیده شده در 
گامه ی ساخت این گونه ساختمان ها و نابهنجاری های ماندگار شده 
نابسنده  نظارت  های  با  زنجیره  این  بوده است. شوربختانه  در آن ها 
بازرسی ساخت وسازها  و اجراهای سامان دهی نشده ، سست شدن 
نظام  سازمان  گام  به  گام  کردن  خالی  شانه   ، شهرداری  توسط 
مهندسی ساختمان از مسئولیت پایش کارکرد مهندسان انجام دهنده 
خدمات و رها سازی مسئولیت مهم نظارت عالی بر ساخت وسازها 
پیدا  بدتری هم  به مراتب  ، جایگاه  راه و شهرسازی  وزارت  توسط 
کرده است. بررسی روند طراحی و تهیه نقشه های معماری ، سازه ، 
تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها ) از جمله ساختمان های گروه 
»ج « و »د«  ( که در سال های گذشته توسط شهرداری ها تصویب و 
برای اجرا به کارگاه های ساختمانی فرستاده شده اند ، نشان گر وجود 
کاستی های بسیار است که آسیب شناسی گسترده ی آن ها پیش نیاز 
تهیه ی هر طرح جدیدی است که با هدف پیشرفت روش های انجام 
برخی  به  بخش  این  دنباله ی  در   . می شود  تهیه  مهندسی  خدمات 
نقشه های  تهیه ی  و  طراحی  در  شده  دیده  همگانی تر  کاستی های 
معماری ، سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی بیش تر ساختمان های 

بازدید شده در سال های گذشته اشاره می شود :
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الف ـ طرح معماری  
 ، پایه ای معماری ، شهرسازی  ، مطالعات  ـ در بیش تر ساختمان ها 
ترافیک ، زیست بوم و برنامه ریزی فیزیکی به گونه ای فراگیر انجام 
نمی شود. این گامه از مطالعات ، بیش از آن که بر پایه ی معیارهای 
علمی و کارشناسی انجام شود ، به چند گفت وگو و پرسش و پاسخ 
مهندس طراح با صاحب کار برای آگاهی از خواسته های او محدود 
آلبوم نقشه های معماری ساختمان ها « در  نام »  با  می شود. آن چه 
شهرداری ها مطرح و توسط آن ها پذیرفته می شود ، بیش از آن که 
به نقشه های رسای اجرایی بایسته ی چنین طرح هایی همانند باشد ، 

طرحی مقدماتی به شمار می آید .   
ـ مطالعات و خدمات مرحله ی دوم و تهیه ی نقشه های این مرحله، 
انجام  است   اجرایی  کامل  جزییات  و  نقشه ها  دربرگیرنده ی  که 
نمی شود. شگفت آور است که هنوز مسئوالن ساخت وساز، انجام این 
گامه از مطالعات و تهیه ی نقشه های کامل اجرایی معماری ، حتی 
برای ساختمان های گروه » ج « و » د «  را هم بایسته نمی دانند .  
 ، سازه  نقشه های  با  معماری  نقشه های  بایسته ی  هماهنگی های  ـ 
تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی و آرای گری درونی ) دکوراسیون 

داخلی (  در کمینه ترین گونه ، نارسا و نابسنده انجام می شود .
   برآیند این روش طراحی و روند جاری تهیه و پذیرش طرح های 
معماری ساختمان ها آن است که نقشه های معماری مورد بهره برداری 
برای ساخت یک ساختمان بلندپایه دارای اهمیت نسبی بسیار زیاد، 
 . است  شهرداری  نیاز  مورد  نقشه ی  برگ  چند  دربرگیرنده ی  تنها 
نکته ی  صدها  نمی تواند  سازنده ای  هیچ   ، نقشه  برگ  چند  این  با 
اجرا  را  ملی ساختمان  مقررات  و سه مبحث  بیست  در  نوشته شده 
را  خود  مسئولیت  که  شهرداری هایی  دیدگاه  از  است  ممکن  کند. 
تنها بررسی پایش ضوابط شهرسازی و نمای ساختمان ها می دانند ، 
چنین نقشه هایی بسنده به نظر آید ، ولی اگر از بایستگی پاس داشت 
نکته های نوشته شده در بیست و سه مبحث مقررات ملی ساختمان 
گفت وگو می کنیم ، این پرسش فراروی ما قرار می گیرد که با روند 
کنونی تهیه و بررسی نقشه ها ، چگونه و با چه سازوکاری می توان 
این  پاسخ  ؟  بود  دلگرم  ساختمان ها  در  نکته ها  آن  شدن  انجام  از 
نکته های  آن  از  بسیاری   ، کنونی  شرایط  در  است.  روشن  پرسش 
آلبوم  در  وقتی   . نمی شود  انجام  ساختمان سازی ها  بیش تر  در  فنی 
نقشه های پذیرفته شده ی یک ساختمان گروه » ج « و » د « حتی 
گونه ی مصالح دیوارهایش مشخص نباشد و هیچ گونه ریزگان انجام 
کارهای معماری و جدول نازک کاری هم در آن دیده نشود، بی گمان 
نکته های نوشته شده در برخی مبحث های مقررات ملی ساختمان، 
) مبحث 3،4،15، 18،19و ... ( در آن ها به درستی انجام نمی شود .  
ارزشمندی  ـ طرح و محاسبات سازه در سال های گذشته گام های 
توسط   ، سازه  اجرایی  نقشه های  تهیه ی  و  محاسبات  انجام  برای 
سازه های  سازنده ی  کارخانه های  و  شرکت ها  و  محاسب  مهندسان 
فوالدی و بتنی برداشته شده است. با این همه ، هنوز هم در روند 
طراحی سازه ی ساختمان ها ، به یژه ساختمان های گروه های » ج « 

و » د « کاستی های زیر به چشم می خورد :
ـ بررسی ها و مطالعات مرحله ی اول برای گزینش سامانه ی بهینه ی 
سازه ای طرح ها توسط مهندس محاسب انجام نمی شود. در بسیاری 
موارد ، مهندس معمار یا کارفرما ، بی نگرش بسنده به روند بایسته ی 

بهینه یابی فنیـ  اقتصادی سازه ی طرح ، سامانه ی سازه ای را گزینش 
می کنند. این موضوع ، فزون بر چالش  های فنی ـ اقتصادی و زیست 
بومی ، باعث کاهش توان آفرینش گری و نویابی مهندسان محاسب 
می شود . شمار ساختمان های ساخته شده در سال های گذشته ، که 
به علت گزینش نادرست سامانه ی سازه ای کاربری شایسته ی آن ها 

هم با دشواری روبرو شده است ، کم نیستند .  
برون  شماری  دربرگیرنده  تنها   ، سازه ها  محاسباتی  دفترچه های  ـ 
دادهای رایانه ای است ، که درستی آن ها به درستی مدل سازی ،  
داده های ورودی و فرضیات محاسباتی وابسته است . هیچ سازوکار 
سوایی ) مانند محاسبات نمونه ی دستی ( برای بازبینی محاسبات در 

بیش تر دفترچه ها به چشم نمی خورد .
که  معماری  مصوب  نقشه های  بسیار  کاستی های  به  توجه  با  ـ 
ارتباط ضعیف  و  داده می شود  مهندسان محاسب  به  برای محاسبه 
خدمات  انجام  کنونِی  شرایط  در  سازه  و  معماری  طراح  مهندسان 
مهندسی طراحی ، در بیش تر موارد بارگذاری بارمرده ی سازه توسط 
مهندس محاسب ، بی نگرش به ریزگان اجرایی و گونه های واقعی 
مصالحی که در ساخت ساختمان استفاده خواهد شد  و تنها بر پایه ی 
آن  نشان گر  شده  انجام  بررسی های   . می شود  انجام  انگاره  پاره ای 
است که در بیش تر ساختمان های ساخته شده ، مقدار این بار ، کم تر 

از بار مرده ی راستین آن است . 
برای  نقشه  ارائه ی  و  به محاسبه  تنها   ، ـ مهندسان محاسب سازه 
محاسبه ای  هیچ گونه   . می کنند  بسنده  سازه  باربر  اصلی  سامانه ی 
هیچ  و  نمی شود  انجام    ) الحاقی   ( پیوستی  پاره های  و  اجزا  برای 
نقشه ای که نشان گر اجرای نکته های نوشته شده در استاندارد 2800 
و جستار ) مبحث ( ششم برای این اجزا باشد ، تهیه و داده نمی شود . 
ریزگان  نقشه های  ارائه ی  برای  که  خوبی  گام های  همه ی  با  ـ 
چشم  به  سازه  نقشه های  آلبوم  در  سازه ای  شدنی  انجام  کارهای 
این ریزگان بسنده نیست و در بسیاری موارد  ، هنوز هم  می خورد 
هم رونوشت برداری از دیگر نقشه هایی است ، که شرایطی گوناگون 

دارند . 

جـ  طراحی تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان ها 
بررسی چالش های تأسیساتی ساختمان های ساخته شده در سال های 
گذشته ، که بسیاری شان از نخستین روزها یا ماه های بهره برداری 
 ، در طراحی  کاستی هایی جدی  وجود  نشان گر   ، نمون شده اند  رخ 
، به ویژه  انجام تأسیسات ساختمان ها است. این چالش ها  نظارت و 
سامانه های  از  که   » د   « و   » ج   « گروه های  ساختمان های  در 
. برخی  ، بسیار دیده می شود  بهره گیری می کنند  تأسیساتی  نوین 
زیر  موارد  می توان  را  تأسیسات  بازبینی  و  روند طراحی  چالش  های 

دانست :
بهینه یابی  برای   ، تأسیسات  اول  مرحله ی  مطالعات  نشدن  انجام  ـ 

سامانه های تأسیساتی طرح ؛ 
ـ  بی توجهی به بایستگی تهیه و بازبینی دفترچه های محاسبات فنی 

تأسیسات مکانیکی و برقی ؛
ـ  تهیه و تصویب نقشه های تأسیساتی نابسنده ، بی آن که کوچک ترین 
. در مواردی ، حتی  انجام کارها در آن ها دیده شود  جزییات برای 
گونه و ویژگی های فنی مصالح تأسیساتی مصرفی هم در نقشه ها 

نوشته نمی شود ؛ 
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با  برقی  و  تأسیسات مکانیکی  نقشه های  فراگیر  نبودن  ـ هماهنگ 
نقشه های سازه و معماری و آرایه گری درونی ) دکوراسیون داخلی ( ؛ 
سازوکارهای  کردن  فراهم  بااهمیت  بسیار  موضوع  به  بی توجهی  ـ 
الزم برای نگه داری و تعمیرات سامانه های تأسیساتی ساختمان ها در 
دوران بهر برداری از آن ها ، که کار مشترک و هماهنگ مهندسان 

طراح معماری و تأسیسات است ؛
ـ بی توجهی به بایستگی ارائه ی جزییات نیازین برای پایایی تأسیسات 
و تجهیزات و پیش نیامدن آتش سوزی های پسازمین لرزه ، به ویژه در 

ساختمان های با اهمیت نسبی زیاد و خیلی زیاد ؛   
ـ وجود نداشتن ریزگان اجرایی سازه ای پی تجهیزات ، نصب تابلوها 
و دیگر تجهیزات و دستگاه های تأسیساتی که باید بر روی سقف ها 

یا دیوارها جاگذاری شوند .
    برون داد بیست ساله ی راه کارهای نوشته شده در قانون و آیین نامه ی 
اجرایی و سازوکارهای بهره برداری شده برای نظارت ساختمان ها ، 
نشان گر آن است که هدف های پیش بینی شده ، برآورده نشده است. 
فزون برآن ، رایج شدن واژه ی ناشایست » صوری « که برای نخستین 
برآیند   ، شد  روان  زبان ها  بر  کشور  مهندسی  دیرپای  تاریخ  در  بار 
سازوکارهای نادرست به کارگرفته شده برای ارائه ی خدمات نظارت 
ساختمان های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. 
این واژه که در گامه ی آغازین برای نام گذاری روش های نابسنده ی 
نظارت مهندسان بر ساخت وسازها توسط صاحب کاران و مردم به کار 
گرفته شد ، گام به گام در سایه ی بی توجهی سازمان نظام مهندسی، 
به  تبدیل  ، زشتی زدایی شد و  راه و شهرسازی  شهرداری و وزارت 
روش روا و نهادین نظارت بر ساخت وسازها شد. هرچند همگان در 
جایگاه گفتار ، از زشتی » نظارت های صوری « سخن می گفتند ، ولی 
هیچ کس گامی راستین برای برچیدنش برنمی داشت. با آن که در این 
سال ها بسیاری از مهندساِن بااحساس مسئولیت اخالقی و حرفه ای 
پیشرفت  زمینه ی  و  دادند  انجام  بر ساختمان ها  درخور  نظارت هایی 
کیفی بسیاری از ساخت وسازهای شهری کشور را فراهم کردند ، ولی 
این کوشش آن ها نهادینه و گسترده نشد. بوارونه ) برعکس ( ، زدن 
مهرهای نظارت بر پایین چند گزارش و برگه ، گام به گام جایگزین 
ارائه ی خدمات و حضور مسئوالنه ی مهندسان در کارگاه ها و نظارت 
راستین شان بر کارهای اجرایی شد. دیری نپایید که شمار بسیاری از 
این مهرها در کشوی میزهای برخی کارشناسان سازمان های مسئول 
دیرپای  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  کردند.  خوش  جا  ساخت وساز 
مهندسی کشور ناظرانی پیدا شدند که برخی هاشان تا پایان ساخت 
ساختمان ها هم نشانی درست آن ها را نمی دانستند. ناظرانی پدیدار 
و  می کرد  نظارت  کشور  گوناگون  شهرهای  در  مهرشان  که  شدند 
و  شیره  که  گویی  تو  می کردند.  زندگی  دیگر کشورها  در  خودشان 
و  اخالقی   ، حرفه ای  مسئولیت های  و  فنی  دانش  همه ی  افشره ی 
برای  این مهرها گرد آورده اند.  ناظر را یک جا در  انسانی مهندسان 
نخستین بار ، ناظرانی پیدا شدند که از ساختمان زیر نظارت شان تنها 
مساحت زیربنا و شمار اشکوب هایش را می دانستند. زمانی  که کار و 
مسئولیت های نظارت بدین گونه دگرگون و ارزش زدایی شد ، همه ی 
گروه های مهندسی برآن شدند که بهتر است همگی از این سفره ی 
این  شدن  دنبال  با  بگیرند.  را   ) حق شان  یا   ( سهم   ، بی زحمت 
که  شد  افزوده  گونه ای  به  ساختمان  یک  در  ناظران  شمار   ، روند 

مسئولیت های فردی آن ها گم شد. بدین سان ، مسئولیت نظارت که 
ویژگی نفسی آن ، تمرکز و پاسخ گویی اش بود ، به اندازه ای پخش 
و پراکنده شد ، که مفهوم  بنیادینش را از دست داد. هنگامی که در 
پیش چشم مسئوالن اصلی ساخت وساز ، بدین سان چوب حراج بر 
مسئولیت ها و ارزش های حرفه ای و اخالقی نظارت مهندسی نواخته 
شد ، رییس سازمان نظام مهندسی کشور هم به خود اجازه داد که در 
نشستی با مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت شهرک های 
صنعتی، موافقت نامه ای را پاینام ) امضا ( کند که برابر آن ، مهندسان 
مسئولیت نظارت ساختمان های صنعتی را با گرفتن سی و پنج درصد 
را  این باره  باید  . شوربختانه  بپذیرند  نافراخور  همان حق الزحمه های 
پذیرفت که فزون بر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ، سازمان 
نظام مهندسی ساختمان هم در سال های گذشته ، به مسئولیت های 
قانونی اش در پایش کارکرد مهندسان عضو و پاسداری از ارزش ها و 
آیین های گران قدر تاریخ دیرپای مهندسی کشور عمل نکرده است .  

راه کارها 
سامان دهی روش های انجام خدمات طراحی و نظارت ساختمان های 
این  از  گروه » ج « و » د « ضرورتی ملی است که درنگ بیش 
گرفتن  فزونی  و  ملی  سرمایه های  بیش تر  هدررفت   ، آن  انجام  در 
چالش های زیست بومی را در پی دارد . بخشی از به درازا کشیدن 
زمان انجام طرح ها ، دورریز زیاد مصالح ، تخریب و کنده کاری های 
بسیار ، برآورده نشدن بخش هایی از اهداف مقررات ملی ساختمان 
و ... به کاستی ها و نادرستی های طراحی و نقشه هایی که پذیرفته و 
برای اجرا به کارگاه فرستاده می شوند برمی گردد . کیفیت نامناسب 
از روزهای آغازین  بسیاری ساختمان ها و چالش های گوناگونی که 
طراحی،  زاییده ی   ، می گیرد  را  بهره برداران  گریبان   ، بهره برداری 
و  طراحی  سامان دهی  است.  نابسنده  و  نادرست  نظارت  و  اجرا 
 » د   « و  گروه » ج «  به ویژه ساختمان های   ، نظارت ساختمان ها 
خدمات  انجام  روش های  پایه ای  دگرگون سازی  دربرگیرنده ی  باید 
طراحی و نظارت ، پیوست کردن ناگزیر شرح خدمات فراگیر طراحی 
و  طرح ها  بازبینی  روند  بنیادین  بهسازی   ، پیمان ها  به  نظارت  و 
به صورت  زیر  در  که   ، باشد  نظارت  روش های  بنیادین  دگرسازی 

فشرده به آن ها پرداخته می شود .
1ـ روش  انجام خدمات طراحی ساختمان های گروه » ج « و » د « 
خدمات مطالعات طراحی و تهیه ی نقشه های اجرایی ساختمان های 
گروه های » ج « و » د « و هم چنین ، خدمات نظارت آن ها باید 
درز  و  خدمات  این  کاهش  هرگونه  شود.  انجام  فراگیر  گونه ای  به 
اقتصاد  برای  زیان بار  بسیار  پیامدهایی   ، آن  از  بخش هایی  گرفتن 
ملی دارد و برآورده ساختن اهداف مقررات ملی ساختمان را ناشدنی 
پیمان های طراحی و   ، این خواسته  برآورده ساختن  برای   . می کند 
نظارت ساختمان ها باید دربرگیرنده ی شرح فراگیر خدماتی باشد که 
مهندسان باید انجام دهند . نخستین شرح خدمات تهیه شده برای 
گروه های گوناگون ساختمانی ، در سال 1378 توسط وزارت راه و 
شهرسازی تهیه و منتشر شد. شوربختانه بدنویسی نوشتار ، برگردان 
رونوشت وار و نداشتن پیوستگی اندام وار با شرایط ساخت وساز کشور 
در  آن  نقش   ، مهندسان  کاربری  برای  کتاب  نبودن  در دسترس  و 
سامان دهی ارائه ی خدمات مهندسی را بی رنگ ساخت. سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس در سال های گذشته ، برای تهیه ی 
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شرح خدمات رشته های گوناگون مهندسی کوشش بسیار کرده است. 
شرح خدمات طراحی تأسیسات که توسط زیرگروه تأسیسات کارگروه 
شماره ی  گزارش  نشریه ی  در   ، بود  شده  تهیه  آیین نامه ها  تدوین 
حدود  و  خدمات  شرح  آیین نامه ی  شد.  چاپ   )1375 ماه  )آبان   18
مسئولیت قانونی مهندس ناظر ، که توسط کارگروهی از مهندسان 
 40 شماره ی  گزارش  نشریه ی  در   ، بود  شده  تهیه  سازمان  عضو 
کارگروهی   1393 تا   1391 سال های  در   . شد  چاپ  بهار1383(   (
دربرگیرنده ی آقایان مهندسان : ناصر ابونصرشیراز ،  غالمرضا بنان ، 
اردشیر دیلمی و سید مهدی علویان ، ) و آقای مهندس هادی طلوع 
در گامه ی ویرایش پایانی ( ، شرح خدمات روشن گرانه و فراگیری 
این شرح  تهیه کردند.  نظارت ساختمان ها  و  برای خدمات طراحی 
مدیره ی  هیأت  به   ، همکاران  دیدگاه  گردآوری  از  پس   ، خدمات 
محترم  معاون  درخواست  برابر  و  شد   فرستاده  سازمان  آن  محترم 
گفته ی  به  تا  شد  واسپار  هم  ایشان  به   ، شهرسازی  و  راه  وزارت 
 ، اداری و قانونی ابالغ شود  بایسته ی  از گامه های  خودشان ، پس 
ولی در پایان ، توسط هر دو نهاد به بایگانی سپرده شد. پیوست کردن 
خدمات  ارائه ی  پیمان های  همه ی  به  فراگیر  خدمات  شرح  ناگزیر 
مهندسی نخستین و بایسته ترین گام برای سامان دهی این خدمات 

است .  

بازبینی طرح ها
و  ، سازه  بازبینی طرح های معماری  در سال های گذشته مسئولیت 
تأسیسات مکانیکی و برقی بر دوش شهرداری بوده است . شهرداری 
عضو  مهندسان  همکاری  از  سنگین  مسئولیت  این  انجام  برای 
سازمان نظام مهندسی ساختمان بهره می گرفته است . کوشش های 
توانسته  نقشه ها  و  ، محاسبات  بازبینی طرح  انجام شده در گامه ی 
برخی کاستی ها و ایرادهای آن ها را کاهش دهد . ولی روش کنونی 
پاسخ گوی  هیچ روی  به  و  نیست  نهادینه  روندی  طرح ها  بازبینی 
شرایط و نیازهای کنونی ساخت وساز کشور نیست . هم اینک ، چونی 
و ژرفای بازبینی طراحی ها ، دفترچه های محاسباتی و نقشه ها ، به 
زمانی  مقدار  و  مسئولیت پذیری   ، کارورزیدگی   ، فنی  دانش  سطح 
در   . است  وابسته  بازبینی طرح می گذارد  برای  بازبین  مهندس  که 
سرسری  و  رویه ای  وارسی های  با  بازبین  مهندسان  موارد  بسیاری 
با مسئولیت  نقشه ها و دفترچه های محاسباتی و نوشتن گزاره ی » 
مهندس محاسب بالمانع است « ، سروته کار بازبینی طرح و نقشه 
قانونی  . کرانه ی مسئولیت  به هم می بندند  را  آن  و مسئولیت های 
در  بسیار  بنیادین  ایرادهای  وجود   . نیست  روشن  بازبین  مهندسان 
در  که  برقی  و  مکانیکی  تأسیسات   ، سازه   ، معماری  نقشه های 
آن است که  نشان گر   ، اجرا هستند  در حال  کارگاه های ساختمانی 
روند رایج بازبینی طرح ها به هیچ روی پاسخ گوی شرایط و نیازهای 
بایسته  سازوکارهای  گزینش   . نیست  کنونی  ساخت وسازهای  فنی 
برای بازبینی طرح ها ، به درستی و فراگیری کار طراحی شده و رسا 
بودن نقشه های مورد بازبینی وابسته است . اگر کار مطالعات، طراحی 
و تهیه ی نقشه ها به صورت درست ، رسا و هماهنگ انجام شود ، 
بازبینی طرح ها  البته در مواردی   . بازبینی آن ها آسان تر خواهد بود 
می تواند نقش مشورتی ، هم اندیشی و بهره گیری از کارآزمودگی های 
طرح ها  بازبینی  کار  فزون برآن،   . کند  پیدا  هم  کارآمدتر  مهندسان 
نخستین  گامه های  از  و  باشد  قانونی  پاسخ گویی  با  همراه  باید 

طراحی ها انجام شود. برای آن که شخص حقیقی یا حقوقی بازبین 
ناگزیر به پاسخ گویی قانونی باشد ، باید شهرداری ) یا سازمان نظام 
با وی پیمانی رسمی ببندد که در آن همه ی  مهندسی ساختمان ( 
مسئولیت هایش نوشته شود و حق الزحمه ی درخور هم به او پرداخته 
شود. انجام بازبینی طرح ها از همان گامه های آغازین طراحی آن ها 
از اشتباه  می تواند به باال رفتن کیفیت ، پرهیز به گاه ) به موقع ( 
مهندسان طراح در گزینش سامانه های نادرست یا نامناسب و کوتاه 
شدن زمان بازبینی ها ) که خواسته ی شهرداری است ( کمک کند، 
از رعایت  برای آن که  انجام نشود.  به درستی  بازبینی  بی آن که کار 
درست نکته های مهم نوشته شده در مبحث های گوناگون مقررات 
باید   ، شود  حاصل  اطمینان  طراحی ها  گامه ی  در  ساختمان  ملی 
پوشش   ) تخصصی  ) چک لیست های  دانش واژه  بازبینی  نمایه های 
دهنده ی آن نکته ها ، پیوست ناگزیر همه ی دفترچه های محاسباتی 
)یا نقشه ها ( باشد. این نمایه ها باید توسط مهندس طراح و بازبین پر 
و مهر و امضا شوند. بازبینی طرح ها باید توسط مشاوران یا دفترهای 
مهندسی کارآزموده در کارهای بازبینی ، که برای این کار تشخیص 
صالحیت و پایه بندی ) رتبه بندی ( می شوند و یا توسط شرکت های 
مهندس مشاور و دفترهای مهندسی موجود ، که صالحیت بازبینی 
طرح ها را پیدا می کنند انجام شود. برای انجام درست روشی که در 
در  باید  سازمان   ، است  شده  پیشنهاد  بازبینی ها  برای  گزارش  این 
زودترین زمان شدنی ، کارگروهی ویژه را مسئول تهیه ی نظام نامه ی 

آن کند .  

برداشت پایانی 
سامان دهی و بازنگری در روش های کنونی انجام خدمات طراحی و 
نظارت ،  بازبینی نقشه ها و پذیرش قانونی و فرستادن آن ها برای 
قانون  بنیادین  چرخش گاه های  از  یکی  باید  ساختمان ها  ساخت 
اجرایی اش  آیین نامه ی  و  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  تازه ی 
باشد. همسان سازی نظام فنی ـ اجرایی کشور در پهنه های فنی ـ 
مهندسی ، اگر به درستی در این قانون گنجانده شود ، می تواند برخی 
قانون  در  دهد.   کاهش  را  ساخت وساز  سامانه ی  کنونی  چالش های 
جدید باید خط های جداکننده ی طرح های عمرانی و غیرعمرانی در 
پهنه ی به کارگیری مقررات ، آیین نامه ها و اسناد و مدارک علمی و 

فنی برداشته شود. 
   فزون برآن ، سازوکارها و روش های انجام خدمات مهندسی آن ها 
هم گام به گام همسان سازی شود. تا زمانی  که قانون تازه و آیین نامه ی 
بهره گیری  با  می توان   ، است  نشده  ابالغ  و  تصویب  اجرایی اش 
در  قانونی  ابزار  چارچوب  در  که   ، زیر  پیشنهادهای  و  راه کارها  از 
دسترس هستند ، هم پیش زمینه های الزم برای اجرای قانون تازه را 
فراهم ساخت و هم وضعیت کنونی انجام خدمات طراحی و نظارت 

ساختمان های گروه » ج « و » د « را سامان دهی بهتری کرد . 
خدمات  انجام  کنونی  شرایط  در  بازبینی  و  دگرگونی  هرگونه  1ـ 
طراحی و نظارت ساختمان ها ، تنها زمانی به فرجام ) نتیجه ( می رسد 
که همه ی نهادها و مسئوالن ) استانی ( ساخت وساز درباره ی آن به 
دیدگاه مشترکی برسند و همگان هم پایبند به انجام دادن بی کم 
و کاست راه کارهای پذیرفته شده شوند. با نگرش به این راستینه ، 
در نخستین زمان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان باید نشستی با 
این نشست ،  این نهادها تشکیل دهد. در  گردآوری سرپرست های 
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درکنار روشن گری نوشته های این گزارش ) و دیگر نکته های نیامده 
مسئول  اداره های  و  سازمان ها  اول  تراز  مسئوالن  برای   ) آن  در 
ساخت وساز ، باید سازوکارهای سامان دهی خدمات طراحی و نظارت 

ساختمان های گروه » ج « و » د «  بازگو شود . 
زمان مند  بررسی  با  تا  شود  تشکیل  ویژه  کارگروهی   ، هم زمان  2ـ 
به روز  و  پایانی  ویرایش    ، پیشین  شده ی  تهیه  خدمات های  شرح 
نظارت ساختمان های گروه ج و  شده ی » شرح خدمات طراحی و 
د « را تهیه و برای تأیید و انجام هماهنگی های الزم برای اجرا به 
هیأت مدیره بفرستد. این شرح خدمات ، پس از پذیرش توسط هیأت 
چهار نفره ی استان باید پیوست ناگزیر ) اجباری ( همه ی پیمان های 

طراحی و نظارت این گروه از ساختمان ها شود . 
3ـ تا زمان تصویب و ابالغ قانون و آیین نامه ی اجرایی تازه ، خدمات 
مطالعات و طراحی ساختمان های گروه های » ج « و » د «  بااهمیت 
نسبی زیاد و بسیار زیاد ، توسط شرکت های مهندسان مشاور دارای 
انجام  مربوط  با ضوابط  برابر  و  نیازین  قانونی  ظرفیت  و  صالحیت 

شود .
ساختمان های  دیگر  طراحی  و  مطالعات  خدمات   ، زمان  آن  تا  4ـ 
این دو گروه ، فزون بر مهندسان مشاور دارای صالحیت و ظرفیت 
می تواند توسط دفترهای مهندسی طراحی موضوع ردیف های 4 یا 5 
جدول شماره ی 2 بند 5ـ3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) که 

در این گزارش بازنویسی شده است ( انجام شود .
ارائه دهنده ی خدمات  یا دفتر مهندسی  5ـ شرکت مهندس مشاور 
هماهنگ  مسئولیت  باید  ساختمان ها  این گونه  طراحی  و  مطالعات 
 ، مکانیکی  تأسیسات   ، سازه   ، معماری  نقشه های  و  طرح  کردن 

تأسیسات برقی و آرایه گری درونی را بپذیرند .
شده  بسته  حقوقی  پیمان های  برابر  باید   ، طرح ها  بازبینی  روند  6ـ 
همان  از  و  بازبینی  دارای صالحیت  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  با 
بازبینی  نمایه های  از  بهره گیری  با  و  طراحی  آغازین  گامه های 

دانش واژه انجام شود .  
7ـ خدمات نظارت ساختمان های گروه » ج و د « ، دربرگیرنده ی 
خدمات ناگزیر نظارت کارگاهی ) مقیم یا باشنده ( و نظارت عالی 
دفتر  یا  مشاور  مهندس  شرکت  همان  توسط  است  بهتر  که  باشد 
خدمات مهندسی که طرح را تهیه کرده است انجام شود. مهندسان 

ناظر مقیم باید عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دارای 
پایه و صالحیت الزم برای پذیرش مسئولیت نظارت ساختمان مورد 
پایه ی  بر  که   و حجیم ساختمانی  بزرگ  در طرح های  باشند.  نظر 
سنجه های مهندسی و هم آوایی صاحب کار و مهندس مشاور ، نیاز 
به بیش از یک نفر مهندس ناظر مقیم در یک یا چند گروه مهندسی 
 )  ... و  برقی  تأسیسات  و  تأسیسات مکانیکی   ، ، عمران  معماری   (
باشد ، سرپرست دستگاه نظارت مقیم طرح و هم چنین ، سرپرست 
نظارت هر گروه مهندسی باید دارای پایه و صالحیت درخور باشند ؛ 
ولی دیگر مهندسان ) یا کاردان های ( گروه نظارت می توانند دارای 
پایه ی پایین تر باشند ، مشروط بر آن که توانمندی آن ها برای انجام 
کارهای واگذار شده مورد پذیرش مهندس مشاور و سرپرست دستگاه 
یا  با وجود نظارتی که توسط شرکت مهندس مشاور  باشد.  نظارت 
 ، می شود  انجام  ساختمان ها  این گونه  بر  مهندسی  خدمات  دفتر 
سازمان  بازرسی ساخت وسازها،  در  قانونی شهرداری  مسئولیت های 
مهندسی  خدمات  درست  انجام  پایش  در  ساختمان  مهندسی  نظام 
و  راه  وزارت  حاکمیتی  عالی  نظارت  و  سازمان  اعضای  توسط 
شهرسازی پابرجا خواهد بود. در گامه ی صدور پروانه ی ساختمان ، 
شرکت مهندس مشاور یا دفتر خدمات مهندسی پذیرنده ی مسئولیت 
نظارت طرح ، برگه های موردنظر شهرداری یا سازمان نظام مهندسی 
دوش  بر  را  طرح  نظارت  کلی  مسئولیت  و  می کند  پر  را  ساختمان 
می گیرد. گزینش مهندسان ناظر مقیم و زمان آغاز نظارت آن ها ، با 
هماهنگی شرکت مهندس مشاور و صاحب کار در چارچوب قانون و 
ضوابط نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام می شود. نام همه ی 
ناظران به همراه دوره ی زمانی انجام نظارت شان و هم چنین ، شرح 
فشرده ی کارهای انجام شده زیر نظارت آن ها در شناسنامه ی فنی 
مهندس  کلی  مسئولیت  فزون بر  می شود.  نوشته  ساختمان  ملکی  ـ 
مشاور یا دفتر خدمات مهندسی ناظر طرح ، هر یک از مهندسان ناظر 
مقیم هم باید پاسخ گوی کارهای انجام شده ی زیر نظارت شان باشند. 
آیین نامه ی شمار و حق الزحمه ی مهندسان ناظر مقیم و هم چنین ، 
شرکت  عالی  نظارت  خدمات  حق الزحمه ی  و  باالسری  هزینه های 
مهندس مشاور یا دفتر خدمات مهندسی ناظر طرح باید با بهره گیری 
از ضوابط موجود و در نظر گرفتن شرح فراگیر خدمات ارائه شونده 

توسط آن ها تهیه شود. 

با درود و گرامی داشت  
مورخ   98/17028/ص  شماره ی  نامه ی  »ب«  بند  به  بازگشت 
ملی  مقررات  سوم  مبحث  رسانی  به روز   « موضوع  با   98/5/26
ساختمان در رابطه با حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و استفاده از 
کدهای استاندارد حریق بین المللی « ، دیدگاه هیأت مشورتی ، برابر 

گزارش زیر به آگاهی می رسد :
و  فنی  ، مقررات  آیین نامه ها   ، استانداردها  از  بهره گیری درست  1ـ 
تجربیات کشورهای دیگر ، به ویژه کشورهایی که مجموعه شرایط 

رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 
جناب آقای مهندس سیف زاده

بیش تری  همسانی  ساختمان هایشان  از  بهره برداری  و  ساخت وساز 
گفت مان  در  به ویژه   ، فنی  امور  همه  در  دارد  کشورمان  شرایط  با 
آتش سوزی کاری ارزشمند است. برگردان فارسی آن بخش از منابع 
کمیته ی  توسط  تاکنون  که   ، آتش سوزی  با  مرتبط  معتبر  علمی 
تخصصی مبحث سوم  یا دیگران انجام نشده است و دادن رونوشتی 
از برگردان ها به آن کارگروه ، می تواند ُپربارتر شدن بانک اطالعات 
فنی سازمان استان و کمیته ی تخصصی مبحث سوم را در پی داشته 
باشد و در ویرایش های پسین  هم بهره برداری شود . هیأت مشورتی 
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  با سپاس
هیأت مشورتی 
 مهرماه ۱398

در راستای برنامه ریزی برای انجام این کار مهم ، آماده ی هرگونه 
همکاری است ؛ 

و  استانداردها  گردآوری  و  برگردان  که  ارزشی  و  ارج  با همه ی  2ـ 
به روز  برای  از آن ها  بهره گیری  آیین نامه های فنی دیگر کشورها و 
سخن   ، دارد  سوم  مبحث  جمله  از   ، ملی  آیین نامه های  رسانی 
ضروری تر ، تهیه و تدوین یک نقشه ی راه کارشناسانه برای اجرای 
عملی و نهادینه ی نوشته های آیین نامه های در دسترس و گردآوری 
و  آیین نامه ها  اگر همه ی  است.  هنگام ساخت ساختمان ها  به  شده 
استانداردهای آتش سوزی بین المللی را برگردان کرده و در قفسه ی 
 ، بچینیم  سوم   مبحث  کارشناسی  گروه  یا  سازمان  کتاب خانه های 
ولی در ساخت وساز واقعی مان هیچ رد و نشانی از آن ها نیابیم ، گام 
سودمندی در راستای کاهش زیان های جانی و مالی آتش سوزی های 
برنداشته ایم.  آن ها  زیست بومی  پیامدهای  و  کشور  گسترش  به  رو 
بررسی کارشناسانه ی  ساختمان هایی که در ده سال گذشته ساخته 
شده اند ، نشان گر آن است که بسیاری از همان چند نکته ی نابسنده 
و ساده ی  نوشته شده در ویرایش های اول و دوم )1388و 1392( 
مبحث   )1396( سوم  ویرایش  در  شده  نوشته  فراگیرتر  نکات  و 
انجام  ساخت وسازها  در  تاکنون  هم  ساختمان  ملی  مقررات  سوم 
نوشتارهایی   101 شماره ی  گزارش  فصل نامه ی  در  است.  نشده 
چند در راستای همین گفت مان چاپ شده است که خوانش آن ها 
از  گروهی  گذشته  سال های  در  خوش بختانه  است.  دادنی  پیشنهاد 
مهندسان تأسیسات عضو سازمان ، دست به کاری ارزشمند زده اند 
ـ  فنی  پیش درآمدهای  شیراز  آتش نشانی  سازمان  هم کنش  با  و 
از  نگه داری  ضوابط  برخی  راستین  شدن  انجام  برای  الزم  اجرایی 
سازمان  اگر  ساخته اند.  فراهم  را  آتش سوزی  برابر  در  ساختمان ها 
برابر  در  ساختمان ها  حفاظت  برای  که  است  آن  بر  مهندسی  نظام 
آتش سوزی گامی سودمند بردارد ، پیشنهاد هیأت مشورتی آن است 
با گردآوری و برگردان آیین نامه ها و مراجع فنی دیگر  که هم گام 
کشورها ، طرحی فراگیر تهیه کند تا  ترجمان عینی گفتمان حریق 
به راه کارهای  آیین نامه ها ، همایش ها و سخن رانی ها   ، در کتاب ها 
طرح،  این  تهیه ی  بینجامد.  ساخت وسازها   در  اجرا  قابل  و  واقعی 
و  راهبردی  شورای  دربرگیرنده ی   ، سامانه  یک  تشکیل  نیازمند 
نخستین  در  است.  میدانی  پژوهش های  و  کارشناسی  کارگروه های 
 ، تازه  پژوهش های  و  موجود  اطالعات  از  بهره گیری  با  باید  گام 
وضعیت  ساخت وساز کنونی شهر ) و استان ( از دیدگاه آتش سوزی 
در سه گامه ی طراحیـ  اجرا و نظارتـ  و تعمیر و نگه داری در دوران 
بهره برداری ،  با روش های علمی و آماری شناسایی و آسیب شناسی 
شود. کارگروه های پژوهش میدانی می توانند در برگیرنده ی ترکیبی 
باشد.  همکاری  خواهان  جواِن  مهندسان  و  کارآزموده  مهندسان  از 
بدین ترتیب راهی گشوده خواهد شد تا  پای اعضای جوان سازمان، 
مهندسی  و  حرفه ای  کارهای  انجام  برای  اداری،  کارهای  فزون بر 
کارگروه  توسط  می تواند  کار  این  راه بری  شود.  باز  سازمان  به  هم 

فراهم  پژوهشی  اعتبارات  از محل  هزینه هایش  و  سازمان  پژوهش 
در   ، پراکنده کاری  جای  به   ، سازمان  پژوهش  کمیته ی  اگر  شود. 
نیازهای  با  پژوهشی سودمند مرتبط  یا دو طرح  تنها یک  هر سال 
راستین ساخت وساز ) همانند این طرح ( را راه بری کند ، به گونه ای 
که برون داد آن ها گرهی از چالش های رویاروی مهندسان را بگشاید 
و در سطح ملی هم قابل عرضه باشد ، آن گاه می توان گفت که این 
کارگروه در جایگاه راسینش ایستاده است. اعتبارات پژوهشی سازمان 
چالش های  کردن  برطرف  شدنِی  راه کارهای  کردن  پیدا  برای  باید 
میان  از  حرفه ای  پژوهش گران  پرورش  هم چنین  و  مهندسی  روز 
مهندسان جوان عضو سازمان هزینه شود. پرداخت این پشتوانه ها به 
طرح های ناکاربردی و کسانی که پای شان تنها با انگیزه ی گرفتن 
کار   ، باز می شود  سازمان  به  پژوهشی شان  حق الزحمه ی طرح های 
درستی نیست. زمانی که آسیب ها ، تنگناها و کاستی ها به درستی 
شناسایی شوند ، راه کارهای کارشناسی برطرف کردن شان را می توان 
با بهره گیری از منابع علمی و آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی 
پیدا کرد و با تهیه ی یک نقشه ی راه قابل اجرا ، راه کارهای پذیرفته 
شده را گام به گام ، اجرا کرد. به عنوان نمونه ، تهیه ی چک لیست های 
تخصصی مرتبط با رعایت ضوابط آتش سوزی در طراحی ها ، می تواند 
با بهره گیری از نوشته های مبحث سوم و دیگر منابع داخلی و خارجی 
تهیه شود و ُپر کردن و پیوست کردن شان به گزارش های مطالعات 
و تهیه ی نقشه ها و دفترچه های محاسباتی ، الزام آور شناخته شود. 
این چک لیست ها باید در مرحله ی بازبینی طرح های معماری ، سازه، 
دقت  با   ، بازبین  مهندسان  توسط  هم  برقی  و  مکانیکی  تأسیسات 
بررسی شوند. این نکته را باید درنظر داشت که گفت مان آتش سوزی، 
گفت مانی است که تنها با هم افزایی ، همکاری و هماهنگی رشته های 
هفت گانه ی مهندسی می تواند به فرجام شایسته برسد. بی توجهی 
 ، ترافیک  و  پایش ضوابط شهرسازی  بایستگی  به  مدیریت شهری 
افزایش تراکم و تعداد طبقات  ساختمان ها در گذرگاه های کم پهنا، 
امکان   ، شهر  مناطق  از  بسیاری  در  که  است  آورده  پدید  وضعیتی 
امداد و  بیماربرهای  یا  به هنگام   ماشین های آتش نشانی  دسترسی 
نجات برای خاموش کردن آتش و نجات آسیب دیدگان وجود ندارد. 
همه ی ضوابط معماری ، سازه و تأسیساتی مرتبط با آتش سوزی ، 
ماندگاری  تنها می توانند   ، اجرا  و  بهترین شرایط طراحی  در  حتی  
رسیدن  تا  شده  پیش بینی  زمان  مدت  برای  را  ساختمان  پایایی  و 
خودروهای آتش نشانی فراهم کنند. اگر نابسامانی های شهرسازی و 
ترافیکی ، مانع رسیدن به موقع ماشین های آتش نشانی و امکانات 
امداد و نجات شوند ، همه چیز نابود خواهد شد و از دست ضوابط 
طراحی و اجرا شده ی معماری ، سازه و تأسیسات هم کاری ساخته 
نیست. اگر طرح پیشنهاد شده در این گزارش ، پذیرفته و به درستی 
انجام شود ، گزینش استانداردها و آیین نامه های دیگر کشورها برای 
برگردان و به روز رسانی آیین نامه های ملی هم به صورت هدفمندتر 

و سودمندتر انجام خواهد شد.  
 


