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1 ( ضرورت بازنگری و اصالح فرآیند سیستم مراقبت و نگه داری از ساختمان 
نهایی سیستم  نتیجه ی خروجی  از  که  توجه  عنوان مجموعه ای شایسته ی  به  نگه داری ساختمان  و  تعمیر  اهمیت 
ساخت وساز محافظت می کند ، بر کسی پوشیده نیست. به ویژه در شرایط کنونی کشور ما که صنعت ساختمان ، از 
مهم ترین بخش های اقتصادی ، اشتغال زایی ، سرمایه ای و تولیدی در سطح ملی به شمار مي آید. هم چنین با توجه به 
این که در ساختار فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، تاریخی و حقوقی کشور ما ، ساختمان به ویژه ساختمان مسکونی 
اغلب ، بیش ترین سهم را در دارایی و سرمایه ی مالی مالکان تشکیل می دهد ، افزایش ضریب پایداری و ماندگاری 
ساختمان و کاهش ریسک آن در برابر خطرات ُپرشمار ، ضرورت بیش تري پیدا مي کند. از سوی دیگر ، نقش چند 
وجهی ساختمان در بازار بزرگ زمین ، مسکن و تجارت ، تقاضای گسترده ی بازار برای تجدید بنا و تراکم و زیربنای 
بیش تر را به دنبال داشته است و در نتیجه فشار مضاعف بر زمین به ویژه در کالن شهرها و پی آمدهای این فرآیند بر 
چهره و عمل کرد شهرها و کالن شهرها ، آگاهی روزافزون از ابعاد مدیریت چند وجهی تعمیر و نگه داری ساختمان و 
اصالح ناکارآمدي هاي کنونی به ویژه برای مدیران شهری و ذی نفعان این صنعت گسترده را دو چندان نموده است. 
از  بهره برداری  در  برخي کشورها  ارزشمند  تجارب  و  و شگفت انگیز  پیشرفت های گسترده   ، ویژگی ها  این  کنار  در 
فن آوری های جدید و استفاده بهینه از داده ها در این سیستم مدیریتی ، زمینه ی بهره گیري از این تجربیات و ایجاد 
تحول و افزایش کارآمدی سیستم معیوب کنونی مدیریت تعمیر و نگه داری ساختمان ها در کشور ما را فراهم کرده 
است ؛ به ویژه که به دلیل نبود چنین سیستم جامع مدیریتی ، حتی در شرایطی که به مدد پشتوانه ی مالی و مدیریتی 
مالکان ، فعالیت های نگه داری در شرایطی بهینه صورت گیرد ، رویکردي یکپارچه و چند جانبه برای مدیریت عمل کرد 

ساختمان در شهر ایجاد نمی کند و بنابراین ، پتانسیل کامل بسیاری از ساختمان ها هرگز کاماًل تحقق نمی یابد. 
   افزون  بر موارد یاد شده ، اهمیت نقشي که مدیریت تعمیر و نگه داري مي تواند بر افزایش کیفیت و عمر مفید 
ناپایداري  یا  پایداري  آلودگي هاي محیطي و  ایجاد  بر محیط زیست شهري و  تأثیرگذاري آن  از جنبه ی  ساختمان 

ساختمان داشته باشد ، نیز بسیار مهم است. 

تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت 
تعمیر و نگه داری ساختمان در ایران

مرجان کریم پور شیرازی
 دانشجوی دکترای شهرسازی 
) در حال دفاع از پایان نامه (
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   فراواني خبرها و اظهارنظرهای تخصصي و دلسوزانه در مورد وضعیت 
نامساعد و حتی خطرآفرین کارکردی و کالبدی برخی از ساختمان های 
مخاطره آمیز درکشورمان و شیوه های ناکارآمد ، پرخطر و سوداگرانه ی 
بهره برداری در نبود سیستم مدیریت تعمیر و نگه داری مناسب ، نیز 
 1395 سال  پالسکو  ساختمان  مانند  حوادثی  مجدد  وقوع  از  نگرانی 
تهران را گریبان گیر مدیران شهری کشور به ویژه کالن شهرها کرده 
است. هم چنین با توجه به این که جمع آوری، ثبت، بررسی و تجزیه و 
تحلیل اطالعات ساختمان های پرخطر به ویژه برج های ُپر واحد و با 
تراکم باال در کالن شهرها و تشکیل بانک اطالعاتی ساختمان های 
و  ضرورت  وجود  با  خطر،  پر  و  باال  ریسک پذیری  پتانسیل  با 
اهمیت، در سیستم مدیریت تعمیر و نگه داری تاکنون به اندازه ی کافی 
مورد توجه قرار نگرفته و جاي خالي تحلیل پویا از شیوه ی تعمیر و 
نگه داري ساختمان ، در چارچوب اقتصاد ساخت وساز و اقتصاد 
ملی، در قوانین ، ضوابط و مقررات و دستورالعمل های کنونی مالِک 
عمل به ویژه مبحث 22 مقررات ملی ، کاماًل احساس مي شود ، لزوم 
از  را  ساختمان  نگه داری  و  تعمیر  کنونی  فرآیند  اصالح  و  بازنگری 

ضرورتی اجتناب ناپذیر برخوردار کرده است. 

2( تعریف موضوع و بیان مسأله
نقش  داراي چنان   ، بیان مسأله  و  ، درک مفهوم  تعریف  چگونگي 
در  زیربنایی  جایگاهي  گفت  می توان  بی تردید  که  است  پراهمیتی 
از  نتیجه گیری  نهایتًا  ساختار اصالح فرآیند و چگونگی رویارویی و 
تالش های صورت گرفته را دارد. بر این اساس ، گرچه تعریف روشن 
و دقیقی از » سیستم تعمیر و نگه داری ساختمان « در مبحث 22 
مقررات ملی ساختمان نشده ، اما در بخش کلیات این مبحث ، هدف 
از مراقبت و  نگه داری از ساختمان ها به شرح زیر تعریف شده است :

   » هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است که در طول 
عمر مفید ساختمان برای نگه داری از آن جهت تأمین ایمنی، 
بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب وجلوگیری از 
به هدر رفتن سرمایه، باید رعایت شوند. برای این منظور باید 
معماری،  بخش های  درکلیه ی  نیاز  مورد  ادواری  بازدیدهای 
به  ساختمان  مکانیکی  تأسیسات  و  برقی  تأسیسات  سازه، 
عمل آید.« ) مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ، 1392: 1(.

   به این ترتیب در این تعریف ، تأکید بر اجرای کمینه الزاماتی است 
که از هدر رفت سرمایه جلوگیری کند و ابزار رسیدن به چنین هدفی 
 ، سازه   ، معماری  بخش های  در  ادواری  بازدیدهای  اختصار  به  نیز 
است.  شده  عنوان  ساختمان  مکانیکی  تأسیسات  و  برقی  تأسیسات 
اما چنان چه مدیریت را » دست یابی به اهداف سازمانی به شیوه ای 
مؤثر و کارآمد از طریق برنامه ریزی ، سازمان دهی ، هدایت و کنترل 
منابع سازمانی« ) Olanrewaju, 2010 :202 ( تعریف کنیم، به روشني 
 22 مبحث  شده ی  ارائه  تعریف  در  مدیریتی  ابزارهای  درمي یابیم 
مقررات ملی به خوبی مورد استفاده و توجه قرار نگرفته اند. مقایسه ی 
این تعریف با سایر تعاریفی که در مجامع علمی و اجرایی کشورهای 
دیگر جهان صورت گرفته است ، سیماي کاماًل متفاوت ورود به این 

موضوع را نشان می دهد : 
 ،  )2۰۰2( نگه داری  مدیریت  سیستم   )handbook( راهنمای کتاب 

هدف این سیستم را این گونه تعریف می کند :

   »منظور از سیستم مدیریت نگه داری چیست ؟ سیستم مدیریت 
پایگاه داده رایانه ای است که برای  تعمیر و نگه داری )MMS( یک 
بهینه سازی مدیریت فعالیت های تعمیر و نگه داری به ویژه در سراسر 
و  مستندسازی  برای  استاندارد  روش های  به کارگیری  با  سرویس 
اولویت بندی امکانات و تجهیزات میدانی و ثبت گزارش دست آوردها 
طراحی شده است. این سیستم ، یک ابزار مدیریتی برای برنامه ریزی 
و بودجه بندی با توجه به تعمیر و نگه داری ، بهسازی سرمایه ، تعمیر 
تجهیزات و جایگزیني تجهیزات و پروژه های ساختمانی است. اسناد 
MMS در سطح زمین با شناسایی تعمیر و نگه داری معوق ، بهسازی 

نیاز به جایگزینی و تعمیر تجهیزات شروع  سرمایه ، ساخت وساز و 
می شود. مدیران ایستگاه این پایگاه داده ، اجازه ی تولید گزارش هایی 
کدهای  جمله  از  مختلفی  روش های  به  را  داده ها  که  می دهند  را 
نگه داری ، طبقه بندی تأسیسات و تجهیزات ، برآورد هزینه ی پروژه، 
اولویت بندی ها و هزینه های پروژه  خالصه می کند. این سرویس باید 
قبل از واجد شرایط بودن بودجه ، همه ی پروژه های اختصاصی تعمیر 
و نگه داری و تصویب در پایگاه داده MMS را ثبت کند. ...  باید این 
شرایط در همه ی جنبه های برنامه های نگه داری و بهبود سرمایه از 
مالی  گزارش گری  و  بودجه   اجرای  تا  توسعه  و  بودجه  برنامه ریزی 

.) MMSH )372FW2(, 2002 :1 ( » .اعمال شود
   » تعمیر و نگه داری ، ترکیبی از اقدامات فنی و اداری است که 
نگه داري و کارکرد خشنود کننده از نگه داری دارایی ها با گستره اي از 
تمیز کردن منظم تا تعمیر  و جایگزیني را در بر می گیرد و می تواند 
به میزان جایگزیني یک واشر برای توقف نشتي جزیي شیرآب و یا 
بازسازی دوباره ی تمام ساختمان را در دامنه ی خود بگنجاند. تعمیر 
و نگه داری بهینه با کمک به حفظ ارزش ساختمان ، موجب دلپذیرتر 
با  نیز مي تواند  از آن  دارایی ها مي شود. غفلت  از  بهره برداری  شدن 
تبدیل به یک تهدید آتش سوزی و مخاطره ی ایمنی ، پیامد مسئولیت 
حقـوقی در برابر هرگونه خســارتی را به دنبــال داشتــه باشــد.« 

.)  Wahab & Basari 2013:1260(

افزایش  بر  زیاد  بسیار  تأکید   ، نگه داری  و   تعمیر  از  منظور   «    
متوسط عمر ساختمان ، با تأخیر در خرابی ، پوسیدگی و فرسودگی 
است. مدیریت تعمیر و نگه داری ساختمان فرایندی پیچیده است که 
برنامه ریزی ، هدایت ، اداره و سازمان دهی منابع برای ایجاد امکان 
.)Rajan, 2018:464( » نمایش کارکردی ساختمان را در بر می گیرد

   هم چنین تعمیر و نگه داری فرآیندي مداوم برای اطمینان از انجام 
آن ها  انجام  برای  ساختمان  که  شده  تعریف  روی کردهایی  درست 
موجودیت یافته است به شکلي که هرگونه کمبود و کاستي ، به موقع 
کشف و اصالح شود. از این رو ، تعمیر و نگه داری تمامی فرایندها و 
خدمات الزم برای مراقبت از ساختار ساختمان یا /و اقدامات و خدماتی 
 ، ترمیم   ، نگه داري   ( می شوند  انجام  ساختمان  اتمام  از  پس  که  را 
اساس  بر  مهندسی  سایر خدمات  و   ) تعمیر  یا  بنا  تجدید   ، بهسازی 
استانداردهای رایج را در بر می گیرد ؛ به گونه ای که ساختمان بتواند 
در تمام طول عمر خود کارکردهاي از پیش تعیین شده اش را انجام 
دهد بدون این که به شکل قابل توجهی ویژگی ها و کارکرد اصلیش 
.) Olanrewaju 2010: 201-212 دچار آشفتگی شود. ) ترجمه  ی آزاد از

    بنابراین ، می توان سیستم مدیریت تعمیر و نگه داری ساختمان را 
دربرگیرنده ی برنامه ریزی ، هدایت ، کنترل و سازمان دهی فرآیندهای 
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به فرآیند خطی مراحل طراحی، اجرا و نگهداري ساختمان   و باور) تأکید بر گسست کامل    22مبحث  

   ، مکرر مراحل سه گانه فوق به یکدیگرپسخوراند (فیدبک) حلزونی، دورانی و با  چرخۀ است. در حالی که 

افزون    . وردوجود می آ  به را  امکان تعریف و برقراري کنش متقابل و نوعی حرکت پویا بین مراحل مذکور  

گنقش  بر این،   گل ب ن غ ل أهقف  در چشم پوشی از موارد مغایرت اجرایی با طرح هاي مصوب اولیه و    ضغه

جریمه و تبرئه موارد مغایر با الزامات مباحث مقررات  تغییر کاربري و در نظر گرفتن  تخلفات ساختمانی و  

 نگهداري ساختمان بسیار موثر است. در ایجاد مشکل و چالش هاي اساسی در فرآیند تعمیر و نیز  ملی، 

   

و اضافه  در منطقه یک شیراز  (که درون پهنه مسکونی قرار گرفته)    از اضافه بناي یک واحد درمانیشکل شماره یک : نمونه اي  
 شده است.    اضافه بناابقاي    که در کمیسیون ماده صد منجر بهو پروانه مصوب  نا و پوشش فضاي باز مغایر با نقشه اولیه  ب

توجهی  ق به    22مبحث    بی  ن   له  غ ن  ل   ق  ش

یگن ساختمان ها بر اساس نوع فعالیت و کاربري    خغعض

و متفاوت بودن نحوة مراقبت ها و تعمیر ونگهداري آن  

مسکونی از دیگر    بر ساختمان هاي  بیشتر  ها و تمرکز  

در   باید  که  است  مبحث  این  کنونی  هاي  کاستی 

 اصالحات ویرایش بعدي مورد توجه قرار گیرد. 

واحد مسکونی به  شکل شماره دو : نمونه اي از تخلف تبدیل  
بافت فرسوده شیراز برداري (خال    انباري تجاري در  بهره  مرحله  در 

 قانونی نبود کنترل و نظارت در مرحله نگهداري)  
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نگه داری و خدمات برای تأمین بیش ترین نرخ برگشت سرمایه گذاری 
 ، سیستم  این  بهینه ی  کارکرد  نتیجه ی  در  که  به گونه اي  ؛  دانست 
ساخته شده  و  برنامه ریزی   ، آن طراحی  برای  ساختمان  که  فعالیتي 
و  تعمیر  اساس سیستم  این  بر  یابد.  ، تحقق  بهترین شکل  به  است 
نگه داری صرفًا محدود به نتایج بازرسی های کالبدی و فیزیکی نیست 
و الزم است از دامنه ی گسترده تری از فرآیندها ، ابزار و خدمات دیگری 
نیز برای پشتیبانی از تحقق بهینه ی عمل کرد ساختمان استفاده کرد.

نگه داری  تعمیر و  بهینه ی  انتظار می رود سیستم   ، این     عالوه بر 
ساختمان ، ساده ، پویا و قادر به سازگاری با پیشرفت های فن آورانه 
از یک سو و سیستم های ارزشی بهره برداران از سوی دیگر باشد. به 
بیان دیگر ، بر خالف ضوابط و مقررات و قوانین موجود باالدست 
تنها  ایستا  کاماًل  شکلي  به  که  ملی  مقررات   22 مبحث  به ویژه 
شیوه نامه های ثابت و نرمش ناپذیري را ارائه داده است ، این سیستم 
باید به شکلي پویا و با استفاده از آخرین پیشرفت های فن آوری، با 
نظارت،   ، فرآیند طراحی  ُکنشي متقابل در   ، بهره برداران  مالکان و 
کند  پیدا  اطمینان  و  باشد  داشته  بهره برداری  و  واگذاری  اجرا، 
 ، مالکان   ( بهره برداران  رضایت  و  شرایط   ، دیدگاه ها   ، خواسته ها 

ساکنان ، متصرفان ( مورد توجه قرار گرفته است. 
بازنگري سیستم کنونی مدیریت  بر  این نوشتار   ، این اساس  بر     
مقررات   22 مبحث  بهبود  و  تکمیل  و  ساختمان  نگه داری  و  تعمیر 
ملی ایران متمرکز شده است. به همین منظور ، در ابتدا رویه های 
و  تعمیر  موضوع  به  پاسخ  در  شهری  مدیریت  سیستم های  کنونی 
مقررات  و  ضوابط  اجرای  موجود  شرایط  و  ساختمان  نگه داری 
باالدست به ویژه مبحث 22 مقررات ملی که منجر به تعریف سیستم 
کنونی تعمیر و نگه داری ساختمان شده است ، آسیب شناسی شده و 
با توجه به کاستی ها و ناکارآمدی های موجود ، هم چنین فرصت ها 
و امکانات مبتني بر پیشرفت های فن آورانه و تجارب موفق در سایر 
کشورها ، تجزیه و تحلیل و در نهایت از مجموعه مباحث گفته شده 

پیشنهادهای کلی ارائه شده است : 

3( آسیب شناسی وضع موجود
 ،  22 مبحث  چاپ  نخستین  از  سال  هشت  شدن  سپري  وجود  با 
متأسفانه هنوز این مبحث در کشور اجرایی نشده و الزامات آن محقق 
، تاکنون هیچ نظام سازمانی متشکل و  این  از  نشده است. گذشته 
انتظام یافته ی متولی نگه داری از ساختمان ها نیز شکل نگرفته است 
از  بهره برداری  تخلف های  پرتکرار  موارد  از  چشم پوشي  با  حتي   !!!
ساختمان های بدون پایان کار و در برخی موارد حتی بدون پروانه، 
از ساختمان ،  قانونی بهره برداری  پایان کار و شروع  از صدور  پس 
هیچ سازمان یا نهاد اجرایی ، عهده دار اجرای الزامات مبحث 22 در 
مراقبت و نگه داری از ساختمان ها نیست و نگه داري از ساختمان ها 
پس از پایان کار ، تنها به اهتمام ، احساس مسئولیت ، توانایي مالی 

و .... مالک یا مالکان وابسته است !!!
به وسیله ی  ابتدا  از   ،  22 مبحث  الزامات  اجرایی  ضمانت  نبود     
نگارندگان این مبحث نیز مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته است. گواه 
این نگرش بند 22-2-1 با این مضمون است که : » الزامات این 
مبحث تا آن جایی که برای تأمین سالمت عمومی ، ایمنی ، رفاه 
و سکونت مردم و نگه داری ساختمان ها الزم است ، باید اجرا شود. 

ساختمان ها و امالک موجود که مطابق با الزامات این مبحث نیستند، 
و  بهداشت  حداقل سطح  که  اصالح شوند  یا  تغییر  به گونه ای  باید 

ایمنی مورد نظر این مبحث را تأمین نمایند.«
   شوربختانه وضعیت نگران کننده ی تعمیر و نگهداری ساختمان، تنها 
به مسأله نبود سازمان اجرایی محدود نمی شود. از دیگر کاستي هاي 
بسیار مهم و اثرگذار در ناکارایی این سیستم، فرآیند طراحی و به ویژه 
ضرورت فراموش شده ی یک پارچگی و سازگاري طراحی مجموعه ی 
معماری، سازه و تأسیسات با کاربری ، و نقش و عمل کرد شهری و 
پهنه ی شهری، شبکه ی  و  بناهای مجاور  با  متقابل ساختمان  کنش 
که  است  بدیهی  است.  منطقه  و  شهر  کارکردي  سیستم  و  معابر 
برکارکرد  یاد شده  از موارد  ناکارآمدی در هر یک  سستي، کاستي و 
ساختمان تأثیر می گذارد و مدیریت نگه داری آن را با چالش و مشکل 
مرحله ی  در  ساختمان ها  موجود  از مشکالت  بسیاری  می کند.  روبرو 
بهره برداری ناشی از شتاب زدگی ، کاستي ، چشم پوشي و بي توجهي 
در فرآیند کنترل و نظارت بر صدور پروانه، طراحی ، نظارت و اجراست، 
جزئیات  با  بهره بردای  دوره ی  الزامات  به  کافی  توجه  نبود  که  جایی 
بسنده منجر به کارکرد نامناسب ساختمان تمام شده می شود. اساسًا 
اتمام عملیات اجرایی ساختمان  از  تعریف شروع دوره نگه داری پس 
)حسب بند 22-1-3-21 مبحث 22 ( تأکید بر گسست کامل و باور 
است.  ساختمان  نگه داری  و  اجرا  طراحی،  مراحل  خطی  فرآیند  به 
درحالی که چرخه ی حلزونی، دورانی و با پس خوراند ) فیدبک ( مکرر 
مراحل سه گانه ی باال به یکدیگر ،  امکان تعریف و برقراری کنش 
متقابل و نوعی حرکت پویا بین مراحل گفته شده را به وجود می آورد. 
از  در چشم پوشی  ماده ی صد  کمیسیون های  نقش   ، این  افزون بر 
موارد مغایرت اجرایی با طرح های مصوب اولیه و تخلفات ساختمانی و 
تغییر کاربري و در نظر گرفتن جریمه و تبرئه ی موارد مغایر با الزامات 
ایجاد مشکل و چالش های اساسی در  نیز در   ، مباحث مقررات ملی 

فرآیند تعمیر و نگه داری ساختمان بسیار مؤثر است. 
 

شکل شماره 1 : نمونه اي از اضافه بناي یک واحد درماني )که درون پهنه 
مسکوني قرار گرفته( در منطقه یک شیراز و اضافه بنا و پوشش فضاي باز 

مغایر با نقشه اولیه و پروانه مصوب که در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاي 
اضافه بنا شده است. 

عمل کردی  و  ماهیتی  تفاوت های  به   22 مبحث  بي توجهي 
ساختمان ها بر اساس نوع فعالیت و کاربری و متفاوت بودن چگونگی 
مراقبت ها و تعمیر و نگه داری آن ها و تمرکز بیش تر بر ساختمان های 
در  باید  که  است  مبحث  این  کنونی  کاستی های  دیگر  از  مسکونی 

اصالحات ویرایش بعدی مورد توجه قرار گیرد. 
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شکل شماره ی 2 : نمونه اي از تخلف تبدیل واحد مسکوني به انباري تجاري 
در بافت فرسوده شیراز در مرحله بهره برداري )خال قانوني نبود کنترل و 

نظارت در مرحله نگهداري( 

در مرحله ی واگذاری نیز کاستي هاي مهمي وجود دارد که در نبود 
توجه کافی به یک مدل مناسب واگذاری ، با در نظرگرفتن منافع، 
مدیریت  در  سامان دهی  برای  بهره بردار  ویژگی های  و  خواسته ها 
مؤثر امالک ، خود را نشان می دهد. هیچ کدام از این تحوالت مهم 
بدون تغییر اساسي به نگرش دو سویه ی مدیریت شهری و 
بهره برداران اتفاق نمی افتد و تمامی مشاغل وابسته به فرآیند صدور 
گواهي و انتقال ساختمان ساخته شده مانند مشاوران امالک ، دفاتر 
اسناد رسمی ، دفاتر ماده ی 33 و .... ، باید مسئولیت آموزش بسنده 
به مشتریان ) خریداران ) مالکان آتی ( ، بهره برداران ، مستأجران ( 
و حدود حقوق ، اختیارات ، مسئولیت ها و وظایف آن ها را به عهده 
بگیرند. بدون تردید فضای رقابتی تجارت امالک و ساختمان ، خود 
بی  مشتری های  آگاهی  افزایش  و  آموزش  برای  مهم  بازدارنده  اي 

اطالع و سر به راه در این زمینه  است.

شکل شماره ی 3 : تبدیل پارکینگ به مسکوني در مرحله پایان کار                        

                                                    

و  مسکن  بازار  در  سرمایه  برگشت  نرخ  بودن  باال   ، دیگر  سوی  از 
ساختمان های  به ویژه  ساختمان  و  زمین  شدن  تبدیل   ، ساختمان 
مسکونی به کاالی تجاری ، کمبود منابع مالی و درآمدی شهرداری ها 
افزایش  و  فروشی  تراکم  موضوع  به  شهرداری ها  ورود  نتیجه  در  و 
روز افزون تمایل به بلندمرتبه سازی ، همگی به افزایش تقاضا برای 
تجدید بنای ساختمان های کم تراکم ) و نه الزامًا فرسوده و ناپایدار 
و غیر قابل بهره برداری ( به ویژه در کالن شهرها منتهی شده است. 
اگرچه  بر اساس بند 22-1-3-22 مبحث بیست و دوم، پایان دوره ی 
نگه داری و بهره برداری ، زمانی است که ساختمان به تشخیص مسئول 
و  مناسب  بهره برداری  قابلیت   ، بازرس  تأیید  و  ساختمان  نگه داری 
الزامات  اجرایی  نبود ضمانت  اما   ، باشد  داده  از دست  را  ایمن خود 
مبحث یاد شده در کنار انگیزه های سوداگرانه به اجرا نشدن این بند 
قابل بهره برداری  بنای ساختمان های  و پرشماري تخریب و تجدید 
هدر  عالوه  بر  موضوع  این  و  است  شده  منتهی  نوساز  گاه  حتی  و 
دیدگاه  از   ، اقتصادی  بهینه ی  نظام  در  اخالل  و  ملی  سرمایه  رفت 
توسعه ی پایدار و تخریب محیط زیست نیز ، برخالف مصالح ملی و 
باعث افزایش مصرف انرژی و تخریب منابع طبیعی است. ) مباحث 
کارگاه آموزشی LEED ساختمان سبز ، حمید عرفانیان جم ، چهارمین 

همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان ، بهمن 95 (

شکل شماره ی 5: تخلف تغییرکاربري از مسکوني به تجاري در مرحله بهره برداري

7

به فرآیند خطی مراحل طراحی، اجرا و نگهداري ساختمان   و باور) تأکید بر گسست کامل    22مبحث  

   ، مکرر مراحل سه گانه فوق به یکدیگرپسخوراند (فیدبک) حلزونی، دورانی و با  چرخۀ است. در حالی که 

افزون    . وردوجود می آ  به را  امکان تعریف و برقراري کنش متقابل و نوعی حرکت پویا بین مراحل مذکور  

گنقش  بر این،   گل ب ن غ ل أهقف  در چشم پوشی از موارد مغایرت اجرایی با طرح هاي مصوب اولیه و    ضغه

جریمه و تبرئه موارد مغایر با الزامات مباحث مقررات  تغییر کاربري و در نظر گرفتن  تخلفات ساختمانی و  

 نگهداري ساختمان بسیار موثر است. در ایجاد مشکل و چالش هاي اساسی در فرآیند تعمیر و نیز  ملی، 

   

و اضافه  در منطقه یک شیراز  (که درون پهنه مسکونی قرار گرفته)    از اضافه بناي یک واحد درمانیشکل شماره یک : نمونه اي  
 شده است.    اضافه بناابقاي    که در کمیسیون ماده صد منجر بهو پروانه مصوب  نا و پوشش فضاي باز مغایر با نقشه اولیه  ب

توجهی  ق به    22مبحث    بی  ن   له  غ ن  ل   ق  ش

یگن ساختمان ها بر اساس نوع فعالیت و کاربري    خغعض

و متفاوت بودن نحوة مراقبت ها و تعمیر ونگهداري آن  

مسکونی از دیگر    بر ساختمان هاي  بیشتر  ها و تمرکز  

در   باید  که  است  مبحث  این  کنونی  هاي  کاستی 

 اصالحات ویرایش بعدي مورد توجه قرار گیرد. 

واحد مسکونی به  شکل شماره دو : نمونه اي از تخلف تبدیل  
بافت فرسوده شیراز برداري (خال    انباري تجاري در  بهره  مرحله  در 

 قانونی نبود کنترل و نظارت در مرحله نگهداري)  
 

8

ین  مرحله  در  طی   مناسب  مدل  یک   به  کافی  توجهکه در نبود  رد  دا  وجود  مهمی  کاستی هاي  نیز  ق

  مدیریت   در ساماندهی  به منظور    بردارهاي بهرهویژگیمنافع، خواسته ها و  ا در نظرگرفتن  واگذاري، ب

  از  هیچکدام ، خود را نشان می دهد. امالك مؤثر 

ی  بدون   مهم   تحوالت   این ن “زهه آ  آ ؤ   ل ی ق   فظ گ

ف   ی  یگ یل “ ق “م ین   ئم ین گن ل غ قن   نمی   اتفاقآ

مشاغل    و   افتد  صدور  وابسته  تمامی  فرایند  به 

شده   ساخته  ساختمان  انتقال  و    مانند گواهی 

مشاورین امالك، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ماده  

33  ....   به بسنده    آموزش   مسئولیت  باید   ،  و 

خریداران (مالکین آتی)، بهره برداران،  (  مشتریان

و حدود حقوق، اختیارات، مسئولیت    )مستأجران

  بدون تردید .  ند بگیر عهده  به ها و وظایف آنها را  

و ساختمان، خود   امالك  تجارت  رقابتی  پایانکار                                                                              سهشکل شماره     فضاي  پارکینگ به مسکونی در مرحله  : تبدیل 

   .است زمینه این  در و سربه راه  اطالع  بی هاي  مشتريآگاهی  فزایشبراي آموزش و امهم  بازدارنده اي 

بازار مسکن و  از سوي دیگر، باال بودن نرخ برگشت سرمایه در  

هاي   ساختمان  ویژه  به  ساختمان  و  زمین  شدن  تبدیل  ساختمان، 

ها   مسکونی به کاالي تجاري، کمبود منابع مالی و درآمدي شهرداري 

روز  و در نتیجه ورود شهرداري ها به موضوع تراکم فروشی و افزایش 

تمایل به بلند مرتبه سازي، همگی به افزایش تقاضا براي تجدید    افزون 

ساختمان هاي کم تراکم ( و نه الزاما فرسوده و ناپایدار و غیر    بناي

بهره است.  قابل  شده  منتهی  شهرها  کالن  در  ویژه  به                                برداري) 

     شکل چهار نمونه خطرناك تبدیل مسکونی فرسوده به انبار تجاري در بافت فرسوده شیراز

شکل شماره ی 4 : نمونه خطرناک تبدیل مسکوني فرسوده به انبار تجاري در 
بافت فرسوده شیراز  

8

ین  مرحله  در  طی   مناسب  مدل  یک   به  کافی  توجهکه در نبود  رد  دا  وجود  مهمی  کاستی هاي  نیز  ق

  مدیریت   در ساماندهی  به منظور    بردارهاي بهرهویژگیمنافع، خواسته ها و  ا در نظرگرفتن  واگذاري، ب

  از  هیچکدام ، خود را نشان می دهد. امالك مؤثر 

ی  بدون   مهم   تحوالت   این ن “زهه آ  آ ؤ   ل ی ق   فظ گ

ف   ی  یگ یل “ ق “م ین   ئم ین گن ل غ قن   نمی   اتفاقآ

مشاغل    و   افتد  صدور  وابسته  تمامی  فرایند  به 

شده   ساخته  ساختمان  انتقال  و    مانند گواهی 

مشاورین امالك، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ماده  

33  ....   به بسنده    آموزش   مسئولیت  باید   ،  و 

خریداران (مالکین آتی)، بهره برداران،  (  مشتریان

و حدود حقوق، اختیارات، مسئولیت    )مستأجران

  بدون تردید .  ند بگیر عهده  به ها و وظایف آنها را  

و ساختمان، خود   امالك  تجارت  رقابتی  پایانکار                                                                              سهشکل شماره     فضاي  پارکینگ به مسکونی در مرحله  : تبدیل 

   .است زمینه این  در و سربه راه  اطالع  بی هاي  مشتريآگاهی  فزایشبراي آموزش و امهم  بازدارنده اي 

بازار مسکن و  از سوي دیگر، باال بودن نرخ برگشت سرمایه در  

هاي   ساختمان  ویژه  به  ساختمان  و  زمین  شدن  تبدیل  ساختمان، 

ها   مسکونی به کاالي تجاري، کمبود منابع مالی و درآمدي شهرداري 

روز  و در نتیجه ورود شهرداري ها به موضوع تراکم فروشی و افزایش 

تمایل به بلند مرتبه سازي، همگی به افزایش تقاضا براي تجدید    افزون 

ساختمان هاي کم تراکم ( و نه الزاما فرسوده و ناپایدار و غیر    بناي

بهره است.  قابل  شده  منتهی  شهرها  کالن  در  ویژه  به                                برداري) 

     شکل چهار نمونه خطرناك تبدیل مسکونی فرسوده به انبار تجاري در بافت فرسوده شیراز

9

یست و دوم ، پایان دوره نگهداري و بهره برداري، زمانی  ب مبحث  22  -3- 1-22بر اساس بند  اگرچه  

قابلیت بهره برداري مناسب و    ، است که ساختمان به تشخیص مسئول نگهداري ساختمان و تأیید بازرس 

هاي   انگیزه  کنار  در  مذکور  مبحث  الزامات  اجرایی  ضمانت  نبود  اما  باشد،  داده  ازدست  را  خود  ایمن 

تخریب و تجدید بناي ساختمان هاي قابل بهره برداري و    پرشمارين این بند و  سوداگرانه به اجرا نشد 

و اخالل در نظام بهینه  حتی گاه نوساز منتهی شده است و این موضوع عالوه بر هدر رفت سرمایه ملی  

توسعه پایدار و تخریب محیط زیست نیز، بر خالف مصالح ملی و باعث افزایش مصرف  از دیدگاه  اقتصادي،  

ساختمان سبز، حمید عرفانیان جم، چهارمین    LEEDکارگاه آموزشی  مباحث  (.ي و تخریب منابع طبیعی استانرژ

 )95همایش فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان، بهمن 

 
 شکل شماره پنج: تخلف تغییرکاربري از مسکونی به تجاري در مرحله بهره برداري 

بر سرفصل هاي کلی کنونی که در مبحث    نگهداري  و   تعمیر   کار  ماهیت ملی    22عالوه  مقررات 

ق ساختمان آمده، باید با سرفصل هایی چون    ٍّ آ” ق   ٌّ  ن “ ت ا س  عه ق سخ ین  ی“  ا ض ن  أ ٌّن ث  ژه ن غ ل ا  ک  ئ

ردي و کالبدي  کارکجنبه هاي قابل پیش بینی و کنش متقابل    انواع  از  کامل  ك در  زیرا.. نیز تکمیل شود.  .

  این   ، در نسخه کنونی است. همچنیننادیده گرفته شده   ی تضرور و بناهاي پیرامونی،    ساختمان با محیط 

  از   ايدرجه  ار اساس شناخت کافی از امکانات و توانایی و هزینه ها و ظرفیت پذیرش بب  باید شاخص ها  

 . مورد بازنگري قرار گیرد  افتد، می  اتفاق آن  در   که اي زمینه شناخت و  گرایی  واقع 
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درمانگاه سینا اطهر تهران (تغییر  شکل شماره شش: 
کاربري از مسکونی به درمانی بدون توجه به استانداردهاي  

   طراحی) که منجر به حادثه مرگبار آتشسوزي شد.
اندازه   به  اکنون  هم  که  دیگري  موضوع 

ا کافی مورد توجه قرار نگرفته،    ”  ینا  ق ٍ یگ ط

ظ ژعه  ق  ل  ٍّن      از استفاده  یی است  ها  داده و 

  شوند   می   تولید   نگهداريفرآیند حفظ و  در  که  

ٌّن  مدیریت  بنابراین،.  استاساسی  داراي اهمیت  خود    به نوبۀ  آن   مدیریتمستند سازي و   و  آ گ  ق أ و    غ

  مدل   مفهومدر فرآیند تعمیر و نگهداري،  چون ساخت  تغییر نقشه هاي    چگونگیاز    شده  متمرکز   اطالعات

هاي الکترونیکی براي    فناوريبهره برداري از  .  دهد   می   توسعه   را  ساختمانتعمیر و نگهداري  مدیریت  

آنها در طول   داده  نگهداري  و  ثبت تغییرات  ویژگی هاي ساختمان و  به  مربوط  اطالعات مختلف  و  ها 

و  )  REVITجدید (مانند  فرآیند بهره برداري و تعمیر و نگهداري با استفاده از بسته هاي نرم افزاري  

مشخص اجرایی، از موارد دیگري است که در سیستم  شیوه نامه  تجارب موفق در این زمینه با  بررسی  

ه نشده است.  کنونی دید 

کنونی سیستم مدیریت تعمیر و نگهداري ساختمان ها،  کاستی هاي ها و   دوگانگی  ،از دیگر ابهامات

بستن  چگونگی ل گ  یگ  ی ین  و    نگهداري و تعمیر يص  گ  ف  ٌّغ  ب مراقبت از ساختمان هاست. آ ی  خ ق  گ   ت

سخ مالکین، بهره برداران، مسئولین نگهداري ساختمان، بازرسین،    دوگانۀ و اهداف و مسئولیت هاي    غق

رتباط مالی  او .... و    ، میراث فرهنگیشهرداري، اوقاف، ادارات ثبتمانند  دولتی و عمومی مربوط    وسساتم

تعمیر و نگهداري از ساختمان ها و ارگان هاي    هم اکنون بین آنها از دیگر موضوعات مهمی است که  

را با چالش هاي جدي روبرو نموده و باید به آنها پرداخته شود.ها هرداري ه ویژه ش وابسته ب 

  مسئلهاز دیگر جنبه هاي پیش رو،   ین گن   غ أمهأل     ق ل ف  غ  ک  آ ی   فض ن  گن  ل “ق  ی اساس    بر  گ

ن    شاخص هاي مختلف کیفی ساختمان و قنص ئ  ن  ل ل   أ “ ٌّ  گل   ش آ   براي ساختمان هاي داراي مرغوبیت

و کیفیت باالتر شاخص هاي مراقبت و نگهداري، بانک اطالعاتی، انطباق نقشه هاي چون ساخت با طراحی  
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ماهیت کار تعمیر و نگه داری عالوه  بر سرفصل های کلی کنونی که 
در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان آمده ، باید با سرفصل هایی چون 
شاخص های محیط زیستی ، کاربری و فعالیت ، فضای باز و 
سبز و ... نیز تکمیل شود. زیرا درک کامل از انواع جنبه های قابل 
پیش بینی و کنش متقابل کارکردی و کالبدی ساختمان با محیط و 
کنونی  نسخه ی  در  شده  گرفته  نادیده  ضرورتی   ، پیرامونی  بناهای 
است. هم چنین ، این شاخص ها باید بر اساس شناخت کافی از امکانات 
و  واقع گرایی  از  درجه ای  با  پذیرش  و ظرفیت  هزینه ها  و  توانایی  و 
شناخت زمین هایی که در آن اتفاق می افتد ، مورد بازنگری قرار گیرد.

شکل شماره ی 6: درمانگاه سینا اطهر تهران )تغییر کاربري از مسکوني به 
درماني بدون توجه به استانداردهاي طراحي( که منجر به حادثه ی مرگبار 

آتش سوزي شد. 

قرار  توجه  مورد  کافی  اندازه ی  به  هم اکنون  که  دیگری  موضوع 
نگرفته ، گردآوری ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و استفاده از داده هایی 
است که در فرآیند حفظ و نگه داری تولید می شوند و مستندسازی 
و مدیریت آن به نوبه ی خود داراي اهمیت اساسی است. بنابراین ، 
تغییر  از چگونگي  مستندسازی و اطالعات متمرکز شده  مدیریت 
مدل  مفهوم   ، نگه داری  و  تعمیر  فرآیند  در  نقشه های چون ساخت 
مدیریت تعمیر و نگه داری ساختمان را توسعه می دهد. بهره برداری از 
فن آوری های الکترونیکی برای ثبت و نگه داری داده ها و اطالعات 
طول  در  آن ها  تغییرات  و  ساختمان  ویژگی های  به  مربوط  مختلف 
بسته های  از  استفاده  با  نگه داری  و  تعمیر  و  بهره برداری  فرآیند 
این  در  موفق  تجارب  بررسي  و   )  REVIT مانند   ( جدید  نرم افزاری 
زمینه با شیوه نامه ی مشخص اجرایی ، از موارد دیگری است که در 

سیستم کنونی دیده نشده است. 
   از دیگر ابهامات ، دوگانگي ها و کاستي هاي کنونی سیستم مدیریت 
تعمیر و نگه داری ساختمان ها ، چگونگي بستن قراردادهای تعمیر 
تضاد  ساختمان هاست.  از  مراقبت  اداری  سازمان  و  نگه داری  و 
 ، مالکان  دوگانه ی  مسئولیت های  و  اهداف  و  منافع  تعارض  و 
مؤسسات   ، بازرسان   ، ساختمان  نگه داری  مسئوالن   ، بهره برداران 
دولتي و عمومي مربوط مانند شهرداری ، اوقاف ، ادارات ثبت ، میراث 
از دیگر موضوعات مهمی  آن ها  بین  مالی  ارتباط  و   .... و  فرهنگي 
ارگان های  و  از ساختمان ها  نگه داری  و  تعمیر  اکنون  است که هم 
وابسته به ویژه شهرداری ها را با چالش های جدی روبرو کرده و باید 

به آن ها پرداخته شود.
و  مدیریت تسهیالت  مسئله ی   ، رو  پیش  جنبه های  دیگر  از     

شاخص های  اساس  بر  ساختمان ها  کار  پایان  درجه بندی 
برای  تشویقی  بسته های  از  استفاده  و  ساختمان  کیفی  مختلف 
ساختمان های دارای مرغوبیت و کیفیت باالتر شاخص های مراقبت 
با  ساخت  چون  نقشه های  انطباق   ، اطالعاتی  بانک   ، نگه داری  و 
طراحی و سیستم مستندسازی اطالعات مدیریت مراقبت و نگه داری 
از ساختمان هاست. در کنار تمام موارد گفته شده ، نادیده انگاشتن 
نقش اساسی بیمه ، استانداردسازی ، گارانتی و تضمین کیفیت اجزا و 
مصالح ساختمانی در ساختار نظام و سازمان اجرایی صنعت ساختمان 

در کشور نیز بسیار اهمیت دارد. 

4(بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه ی سیستم تعمیر و 
نگه داری ساختمان 

همان طور که اشاره شد ، بررسی تجارب سایر کشورها به ویژه تجارب 
موفق می تواند در بهبود و اصالح سیستم کنونی و رفع کاستی ها بسیار 
درس آموز باشد : از آن جا که ساختار اداری - سیاسی و اقتصادی 
حکومت ها به ویژه موضع آن ها در مورد موضوع مالکیت ) ساختمان( 
در چگونگی تشکیل و کارکرد سیستم های کنترلی و نظارتی از جمله 
کننده  تعیین  نقشي  ساختمان  نگه داری  و  تعمیر  مدیریت  سیستم 
این سیستم در سایر کشورهای جهان در  بررسي  رو  این  از   ، دارد 
 : است  بررسی  قابل  لیبرال  و  سوسیالیستی  جوامع  کلی  ساختار  دو 
که  آن جا  از  دولتی  متمرکز  ساختار  با  در سیستم های سوسیالیستی 
مالکیت زمین و مسکن به شکل غالب در دست دولت است ، سیستم 
مدیریت تعمیر و نگه داری ساختمان نیز دارای تشکیالت و سازمان 
تأمین  دولت  توسط  آن  هزینه های  بیش تر  که  است  دولتی  اجرایی 
می شود. اگرچه همواره تصور عمومی از کاستي خدمات به طور کلی 
تعمیر و نگه داری در کشورهای سوسیالیستی  ناکارآمدي سیستم  و 
به دلیل وابستگی شدید این بخش به ساختار دولتی و بوروکراسی 
عریض و طویل ، محدودیت منابع و نبود فضای رقابتی ، محدودیت 
از سیستم  انگیزه ی ناشی  نبود  ابتکار و خالقیت به دلیل   ، نوآوری 
محدود و بدون نرمش پرداخت حقوق و دستمزد وجود دارد ، اما با 
این وجود ، تمرکز و یک پارچگي در تصمیم گیری و اجرا ، مدیریت و 
حفظ توانایی مداخله ی قوی در بازار زمین و موفقیت در جلوگیري از 
بورس بازي زمین و مسکن ، انضباط سیستمی و اقتدار اجرایــی از 
مـزیت های غیر قـابل انــکار ایــن سیستـــم به شمــار مـی رود. 
) http://newsletter.sivecochina.com,1997:11-6 (.  افزون  بر این ، 

مسئولیت دولت در تأمین هزینه هاي تعمیر و نگه داري ساختمان هاي 
اجتماعي به ویژه براي گروه هاي کم درآمد و آسیب پذیر و مدیریت 
دولتي تعمیر و نگه داري این ساختمان ها ، وجود خانه های با هزینه ی 
اجاره ی پایین براي زندگي افراد کم توان و حمایت دولت از این افراد 
در کنار نرمش بیش تر سیاست هاي جدید نوسازي مسکن دولت هاي 
مقامات  به  بیش تري  استقالل  که  مانند چین  مرکزي سوسیالیست 
محلي در مورد تجدید و نگه داري ساختمان هاي مسکوني داده اند و 
افزایش اختیارات مقام هاي محلي در به کارگیري سیاست هاي تجدید 
و  خود  محلي  شرایط  در  ساختمان ها  نگه داري  و  تعمیر  و  مسکن 
مقررات  و  ضوابط  و  قوانین  بازبیني  براي  جدید  گام هاي  برداشتن 
این گونه  براي  روشني  اصالحي  مسیر  دهنده ی  نشان   ، اجرایي 

  .) Wamg et al, 2015:615 -616( کشورها است
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شکل شماره ی 7: نمونه اي از توجه به خواسته ها و نظرات بهره برداران در 
مرحله ی طراحي در کشورهاي درحال توسعه

   در مقایسه ، در بیش تر کشورهای لیبرال ، به مدد بهره گیری از 
دو مقوله ی بیمه و گارانتی از یک سو و نقش شرکت های سازنده ی 
مجتمع های مسکونی با نظارت مدیریت شهری از سوی دیگر ، این 
سیستم از جایگاه و ساختاری با ریسک کم ، تضمین کیفیت باال ، 

فضای رقابتی ، خالقیت و ابتکار باال برخوردار است. 
   یکی از موفق ترین نمونه های سیستم تعمیر و نگه داری ، کشور 
کاناداست که به دلیل پرشماري شیوه های بهره برداری از ساختمان 
رهن،   ، اجاره  شیوه های  انواع   ( مسکونی  ساختمان های  به ویژه 
که  ساختمان  واگذار کننده ی  پرشماري شرکت های  و   ).... و  تملک 
و  بیمه ای  شرکت های  گسترده ی  امتیازات  از  برخورداری  با  خود 
گارانتی محصوالت ساختمانی ، عهده دار مسئولیت مدیریت تعمیر و 
نگه داری ساختمان ها هستند ، از ساختار سازمانی منسجم و منظمی 

با هماهنگی با بخش تولید ساختمان برخوردار هستند. 
   در این سیستم منسجم و هماهنگ ، تمامی مراحل بررسی ، پایش، 
گزارش گیری ، ثبت ، اقدام و ... داراي شیوه نامه های دقیقی هستند. 
و  تعمیر  سیستم  پیش گیرانه ی  نگه داری  برنامه ی   ، اساس  این  بر 

نگه داری کانادا پنج مورد زیر را مورد توجه قرار می دهد :
1. ساختمان یا بخشی از ساختمان که با توجه به کارکرد ، فعالیت 
قطعات  فروش  واحد  مثاًل   ( مي گیرد  قرار  بررسی  مورد  ساختار  و 
الکتریکی یک ساختمان تجاری یا تجهیزات تهویه ی یک ساختمان 

مسکونی (.
2. شیوه نامه های چگونگي و میزان تکرار گزارش گیری ) ماهانه ، سه 
ماهه ، ساالنه و ... (. این شیوه نامه ها باید براساس معیارهایی مانند 
صنعتی  شیوه های  بهترین  و  کد  الزامات   ، کننده  تولید  مشخصات 

باشد.
از طریق  ) مثاًل  اقدامات گزارش گیری  ثبت  3. مستندات چگونگي 

امضا و تاریخ چک لیست های مشخص (.
4- تأیید این که اقدامات الزم در صورت لزوم انجام شده است. 

5- ثبت و نگه داری ضمیمه ها با افزودن یا حذف تجهیزات جدید . 
ر. ک به

)http://bomacanada.ca/wp-content/ BEST Practices.pdf/ 2016(

   به عنوان نمونه ، مالکان و مدیران ساختمان های مسکونی چند 
خود  ساختمان های   ) تعمیرات  و   ( نگه داری  عملیات  برای  واحدی 
مشخص  الزامی  شیوه نامه های  راهنمای  دفترچه ی  یک  از  باید 
 -Operations Manual for Owners and Managers of Multi(

محض  به  که  کنند  پیروی   )Unit Residential Buildings  2017

مالکان  الزامي  تعهدات  عنوان  به  دفترچه  این   ، بهره برداری  شروع 
در  گفت  می توان  کلی  به طور  می شود.  اجرا  ساختمان  مدیران  و 
تمامی تجربیات موفق سیستم مدیریت تعمیر و نگه داری ، خواه در 
کشورهای سوسیالیستی و خواه در کشورهای لیبرال ، ارتباطات بین 
افراد و مؤسسات حقیقی و حقوقی وابسته در طراحی ، اجرا ، نظارت ، 
نگه داری و بهره برداری از ساختمان ، به وسیله ی یک مدل مدیریت 
می شود.  مدیریت  و  بهینه سازی   ، ساختمانی  اطالعات  هماهنگ 
درحالی که در بهترین شرایط و در صورت اجرای مبحث 22 درکشور 
ما ، این ارتباطات بدون ارتباط هماهنگ با سازمان اجرایی متمرکز 
افراد  و  حوزه ها  بین  ارتباطی  هم ریختگي  به   و  آشفتگی  از  و  است 
مختلف رنج می برد. نمودار شماره ی 2 این مقایسه را نشان می دهد : 
به بیان دیگر، آن چه روش های موفق تعمیر و نگه داری نوین را از 
روش های سنتي گذشته متمایز می کند ، بهره برداری از فن آوري هاي 
هوشمند سازمان دهی شده و سازمان هماهنگ نظم دهنده به این 
فرم های  بر  مبتنی  سنتی  روش های  از  استفاده  جای  به  تشکیالت 
کاغذ محور و پایگاه داده غیرسیستماتیک است که در جهان امروز 
دیگر توانایي دست یابی به اهداف تجاری و ساختار پیچیده و کنش 
ندارد  را  کالن شهرها  بخش های  سایر  با  ساختمان  صنعت  متقابل 

.)Wang et al 2010 :912 -920(

   در دو سوی این دامنه ، تنوعی از شیوه های مختلف سیستم های 
سازمان   ، مالکیت  شرایط  به  توجه  با  نگه داری  و  تعمیر  مدیریتی 
اجرایی و حقوقی مهندسی ساختمان ، چگونگی طراحی ، نظارت و 

اجرای فرآیند تولید ساختمان و ... وجود دارند. 
   چنان چه هدف نهایي مدیریت تعمیر و نگه داری را افزایش کارایی و 
طول عمر ساختمان و کارکرد بهینه ی آن در جهت تحقق هدف اولیه 
طراحی بپذیریم و با توجه به هزینه ی باالی احداث ساختمان های 
در  ، هم چنین  بنا  تجدید  و  تخریب  از  ناشی  انرژی  اتالف  و  جدید 
بسیاری موارد دشواري جابه جایي تجهیزات و تأسیسات و اسباب و 
اثاثیه ی موجود در ساختمان ها و گاه اساسًا امکان پذیر نبودن انتقال 
 ، موزه ها   ، بیمارستان ها   ، دانشگاها  مثل  مؤسساتي  به ویژه   ( آن ها 
کتابخانه های بزرگ و .... ( ، حفظ ساختمان های موجود و باال بردن 
کارکرد ساختمان بر اساس استانداردهای جدید و کیفیت قابل قبول 
با توانایي انجام کارآمدکارکردهای ساختمان ، با تقویت ، استحکام 
بخشی ، بهسازی و ترمیم به جاي تخریب و تجدید بنا توجیه پذیرتر 
است. هم چنین از آن جا که بهره برداران ، ساختمان  خود را با توجه به 
معیارهای سازگار با سیستم های ارزشی شان می سنجند ، فرایندهای 
و  باشد  کاربر  ارزشی  سیستم های  بر  مبتنی  باید  نگه داری  مدیریت 
براي رسیدن به چنین مدیریت نگه داری ارزش مدار ، مدیریت تعمیر 
و نگه داری باید از دیدگاه مهندسی ، علمی ، فن آوری ، سیاسی و 

تجاری بر پایه ی ادراک واقع گرایانه ی پیش رو برخوردار باشد.

5( بحث، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات 
زیستی  محیط  و  حقوقی   ، اجتماعی   ، اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
کنونی کالن شهرهای ایران که به دالیل ناشی از وضعیت اقتصادی 
و جذابیت نرخ برگشت سرمایه گذاری در زمین و ساختمان به  ویژه 
 ، بنا  تجدید  و  تخریب  و  بلندمرتبه  ساخت وساز  به  تمایل   ، مسکن 
از  ناشی  افزایش است، هم چنین خطرات  به  به شکل فزاینده ای رو 

12

نند چین که استقالل بیشتري به مقامات محلی  جدید نوسازي مسکن دولت هاي مرکزي سوسیالیست ما

به  ند و افزایش اختیارات مقام هاي محلی در  ا  ه اد در مورد تجدید و نگهداري ساختمانهاي مسکونی د

سیاست هاي تجدید مسکن و تعمیر و نگهداري ساختمان ها در شرایط محلی خود و برداشتن  کارگیري  

و مقررات اجرایی، نشان دهندة مسیر اصالحی روشنی براي    قوانین و ضوابط   بازبینی گام هاي جدید براي  

 .   )Wamg et al, 2015:615-616( این گونه کشورها است

ت: نمونه اي از توجه  ششکل شماره ه
در   برداران  بهره  نظرات  و  ها  خواسته  به 

 مرحله طراحی در کشورهاي درحال توسعه 
مقایسه،   ي  کشورها  بیشتر در  در 

مدد  ،  لیبرال دو  به  از  گیري  بهره 

و   یکسو  از  گارانتی  و  بیمه  مقوله 

شرکت مجتمع   نقش  سازنده  هاي 

ي با ریسک کم،  از جایگاه و ساختارسیستم  این  از سوي دیگر،  شهري  مدیریت  نظارت  با  هاي مسکونی  

 برخوردار است.   االتضمین کیفیت باال، فضاي رقابتی، خالقیت و ابتکار ب

شیوه هاي    پرشماريستم تعمیر ونگهداري، کشورکاناداست که به دلیل  یکی از موفق ترین نمونه هاي سی

بهره برداري از ساختمان به ویژه ساختمان هاي مسکونی (انواع شیوه هاي اجاره، رهن، تملک و ....) و  

هاي   شرکت هاي واگذار کننده ساختمان که خود با برخورداري از امتیازات گسترده شرکت  پرشماري

ی محصوالت ساختمانی، عهده دار مسئولیت مدیریت تعمیر و نگهداري ساختمان ها  بیمه اي و گارانت

 از ساختار سازمانی منسجم و منظمی با هماهنگی با بخش تولید ساختمان برخوردار می باشند. هستند، 

داراي  در این سیستم منسجم و هماهنگ، تمامی مراحل بررسی، پایش، گزارش گیري، ثبت، اقدام و ...  

سیستم تعمیر و نگهداري کانادا   یشگیرانه پ يبرنامه نگهداربر این اساس، . هستند هاي دقیقی  نامه شیوه

 : پنج مورد زیر را مورد توجه قرار می دهد 

  یرد گمی  قرار    یمورد بررس فعالیت و ساختار    کارکرد،با توجه به  که    ساختمان یا بخشی از ساختمان.  1

 ). تهویه یک ساختمان مسکونی یزاتتجه یاواحد فروش قطعات الکتریکی یک ساختمان تجاري    مثالً(
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14

ذیمدخل در طراحی، نظارت، اجرا ،  تطبیقی ارتباط بین اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی  بررسی  :  2نمودار شماره  

 ساختمان در ایران و کشورهاي توسعه یافته بهره برداري و نگهداري 
نمودار شماره ی 2: بررسی تطبیقی ارتباط بین اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی ذی مدخل در طراحی، نظارت، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمان در 

ایران و کشورهای توسعه یافته 
14

ذیمدخل در طراحی، نظارت، اجرا ،  تطبیقی ارتباط بین اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی  بررسی  :  2نمودار شماره  

 ساختمان در ایران و کشورهاي توسعه یافته بهره برداري و نگهداري 
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و  ساخت  زمان  در  رایج  استانداردهای  و  ایمنی  اصول  رعایت  عدم 
بهره برداری ، نبود نظارت کافی که منجر به تغییر کاربري و فعالیت 
و استفاده ی نامتناسب با طرح اولیه ی مصوب از ساختمان مي شود و 
وجود حفره های متعدد قانونی که متٌأسفانه امکان رفتارهای سوداگرانه 
فراهم  را  ساختمان ها  از  بهره برداری  و  ساخت وساز  در  سودجویی  و 
می کند و وجود ساختمان های پر خطر و شناسایی نشده پر تکرار که 
امنیت بهره برداران و سایر شهروندان را به خطر می اندازند ، همگی 
ضرورت اصالح و بهبود سیستم مدیریت تعمیر و نگه داری ساختمان 

در ایران را از ضرورت و الزام اجتناب ناپذیری برخوردار می کند. 
   نگاهی به مبحث بیست و دوم مقررات ملی به عنوان مهم ترین و 
شاید تنها سند باالدست مصوب الزامات اجرایی نگه داری و مراقبت 
و  ، کاستي ها  است  نرسیده  اجرا  مرحله ی  به  از ساختمان که هنوز 
مشکالت و نبود التزام اجرایی آن را به خوبی نشان می دهد. تجارب 
سایر کشورهای جهان به ویژه جوامعی با مشابهت بیش تر به کشور 
نیز   ، داشته اند  زمینه  این  در  موفقي  تجارب  که  کشورهایي  و  ما 
راه حل هایی برای اصالح ساختار و تعریف سیستم کارآمدتر تعمیر و 

نگه داری ساختمان را معرفی مي کند. 

   از جمع بندی مطالب باال می توان چنین نتیجه گیری کرد که :
مدیریت  سیستم  اجرای  و  اصالح  تمامی ضرورت های  وجود  با   )1
اداری  سازمان  و  ساختار  به  توجه  با   ، ساختمان  نگه داری  و  تعمیر 
متمرکز کشور ، بدون یک سازمان اجرایی مشخص و متمرکز متولی 
اجزای تشکیل  بین  ارتباط هماهنگ  تعریف  و  نظم سازمانی  ایجاد 
دهنده ی سیستم تعمیر و نگه داری ساختمان ، امکان اجرای الزامات 

گفته شده به کلي منتفی است ؛ 
2( سازمان اجرایی مدیریت تعمیر و نگه داری باید بر اساس یک مدل 

اطالعات ساختمانی گسترده ، هوشمند ، همه جانبه و متمرکز ، ایجاد 
ارتباط و هماهنگی بین بخش های مختلف سیستم را ممکن کند ؛

با  متقابل  کنش  داراي  نگه داری  و  تعمیر  مدیریت  که  آن جا  از   )3
فرآیند طراحی ، تصویب ، اجرا ، نظارت و بهره برداری است ، تعریف 
اصالحات  به  منوط  ساختمانی  اطالعات  مدل  و  اجرایی  سازمان 
اساسی در بخش های یاد شده است. بنابراین ، در فرآیند ساخت وساز 
از مرحله ی ثبت درخواست پروانه تا مرحله ی نهایی پایان کار ، باید 
نقش بخش های دیگری مانند بیمه ، استاندارد ، تولید کنندگان و .... 

اصالح و باز تعریف شود ؛ 
4( با توجه به اهمیت بهره برداران و همکاری آن ها در فرآیند تعمیر و 
نگه داری ، در نظر گرفتن خواسته ها ، تمایالت ، منافع و شرایط آنه ا 
در فرآیند تعمیر و نگه داری و چگونگي مشارکت آن ها در این فرآیند،  
ضرورتی اساسی است که باید در ویرایش جدید مبحث بیست و دوم 

مقررات ملی مورد توجه قرار گیرد ؛ 
اولیه ی  طرح های  و  نقشه ها  بین  تفاوت  وجود  به  توجه  با   )5
ساختمان  ها با وضعیت نهایی آن ها در مرحله ی پایان کار در بسیاري 
موارد ، تهیه ی نقشه ی چون ساخت و ثبت آن در بانک اطالعات 
ساختمانی کالن شهرها ، الزامي است. این نقشه ها در مراحل مختلف 
فعالیتی  یا هر  بنا  یا توسعه ی  ، تجدید  ، استحکام بخشی  تعمیرات 
که منجر به تغییر ) هر چند جزیی ( در ساختار یا عمل کرد ساختمان 
شود ، باید به روز رسانی و تغییرات آن ثبت شود. وجود این نقشه ها ، 
عالوه بر ایجاد بانک اطالعاتی که به شناخت تمایالت و خواسته های 
بهره برداران ، مشخص شدن کاستي هاي بخش های طراحی ، نظارت 
و اجرا و اصالح این کاستي ها کمک می کند، اطالعات زمینه ای براي 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در مواقعي مانند آتش سوزی یا 
حوادث ناگهاني و .... را در دسترس  قرار می دهد. هم چنین در فرآیند 
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کاوی ، داده  کاوی و بهبود مستمر وضعیت ساخت وساز و بهره برداری 
در کشور کمک می کند ؛  

چگونگی   ، طراحی  لحاظ  به  ساختمان  وضعیت  که  آن جا  از   )۶
را  آن  نگه داری  و  تعمیر  چگونگی   ،  .... و  اطالعات  ثبت   ، اجرا 
دقیق  رعایت  لحاظ  به  ساختمان ها  درجه بندی   ، می کند  مشخص 
 ، عمل  مالک  آیین نامه های  و  ملی  مقررات  دستورالعمل های 
هوشمندسازی ، صرفه جویی انرژی و .... می تواند انتظام بخشی به 

مدیریت سیستمی تعمیر و نگه داری را تسهیل و تسریع کند ؛ 
امالک  واگذاری  بنگاه های  فعالیت های  عمل کرد  بر  نظارت   )7
 ، بهره  برداران  حقوق  از  صیانت  درجهت  آن ها  کردن  نظام مند  و 
و  شفاف سازی  در  بنگاه ها  این  تعهدات  اجرای  بر  نظارت  جمله  از 
در  آن ها  و حقوق  ساختمان  از وضعیت  بهره برداران  آگاهی  ارتقای 
بهره برداری ، باید در سیستم مدیریت تعمیر و نگه داری مورد توجه 

و بازنگری قرار گیرد ؛
سودآوري  داراي   ، مسکونی  بخش  در  به ویژه  ساختمان  8( صنعت 
و  تعمیر  مدیریت  سیستم  بنابراین  است.  سرمایه گذاري  جذابیت  و 
از  از سوداگري های  بتواند  باید به مدد ساختاري نظام مند  نگه داری 
بین برنده ی سالمت اقتصادی جلوگیري کند و بنابراین الزم است 
قوانین ، ضوابط و مقررات ، شیوه نامه ها و آیین نامه های مختلف در 
بخش هایی مانند افزایش مالیات واحدهای ساختمانی بدون فعالیت ، 
قوانین مالک و مستأجر ، حقوق و مسئولیت های مالکان، بهره برداران، 
از  نگه داری  حقوقی  و  حقیقی  مؤسسات  و  شرکت ها   ، سازندگان 
ساختمان ها ، بازرسان ، مهندسان ، کمیسیون های ماده ی صد و .... 

تدوین و اصالح شود ؛
9( در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای واحدهای ساختمانی داراي 
 ، انرژی  صرفه جویی  سیستم های  از  برخوردار   ( ویژه  پایان کارهای 
ایجاد  در  ، می تواند   )  ... و  نگه داری  و  تعمیر  سیستم های هوشمند 
انگیزه مشارکت برای اصالح و بهبود ساختار کنونی سیستم تعمیر و 

نگه داری مؤثر باشد ؛ 
1۰( تولید کنندگان مصالح ، تجهیزات و تأسیسات ساختمان ، مجریان 
و سازندگان باید متعهد به ارائه ی خدمات رایگان در دوره ی گارانتی 
محصوالت خود باشند و خدمات مناسب باید در تمامی دوره ی عمر 
محصوالت توسط تولید کنندگان ارا ئه شود. دوره های منظم بازدید 

و بازرسی و ثبت گزارش های دوره ای باید توسط نمایندگان داراي 
) بر اساس نوع فعالیت (  این تولیدکنندگان و سازندگان  صالحیت 
انجام و ثبت و موارد گزارش نقص و خرابی به سرعت مورد اصالح ، 

تعمیر ، بازسازی ، استحکام بخشی و ... قرار گیرد ؛ 
11( با توجه به جایگاه و نقشی که شهرداری ها در صدور پایان کار 
و نظارت بر کاربری و فعالیت ساختمان و فرآیند ساخت وساز دارند ، 
هم چنین سازمان اجرایی ، وظایف هم سو و فعالیت های مرتبط آن ها، 
این نهاد برای تشکیل مدیریت اجرایی تعمیر و نگه داری ساختمان، 

باید ظرفیت سازی و تجهیز شود ؛  
اطالعات  مدل  و  اجرایی  سازمان  چنین  تدوین  که  آن جا  از   )12
دربرگیرنده ی  کار گروهی  و همکاری  نیازمند هماهنگی  ساختمانی 
نمایندگان وزارت کشور ) شهرداری ها ( ، راه و شهرسازی ، سازمان 
نظام مهندسی ، ادارات ثبت ، اوقاف ، اقتصاد و دارایی ، اتحادیه ی 
صنفی بنگاه های امالک ، سردفترداران و .... است ، پیشنهاد می شود 
ملی  مقررات   22 مبحث  تدوین  دبیرخانه ی  در  تخصصی  کارگروه 
دربرگیرنده ی تخصص های هفت گانه ی مهندسان تشکیل و با تمام 

نهادهاي وابسته هم فکری و هماهنگی شود. 
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