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در  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  اصالح  که  آن جا  از 
مجلس شورای اسالمی در دست بررسی  است، توجه به نکات زیر 
می تواند فرایند انجام این اصالحات را به نتایج مطلوب تری برساند: 

الف ـ روند تهیه ی طرح اصالحی 
و  اطالعات  داشتن  دست  در  نیازمند  اصالحی  طرح  هر  تهیه ی 
داده های درست از نتایج انجام طرح پیشی ، آسیب شناسی  و تجزیه 
و تحلیل کارشناسی این داده ها در قالب گزارش های پشتوانه دار و 
تهیه ی طرح اصالحی  با به کارگیری یک روش علمی و مهندسی 
با بهره گیری از بازخورد نتایج اجرای آن طرح است. بی توجهی به 
هر یک از پیش نیازهای گفته شده و نادیده گرفتن آن ها می تواند 
روبرو  گوناگونی  چالش های  با  اجرا  مرحله  در  را  نو  اصالحی  طرح 
سازد و برآورده شدن اهداف آن را ناممکن کند. قانون نظام مهندسی 
یک  آن  اجرایی  آیین نامه ی  و   1374 سال  در  ساختمان  کنترل  و 
در  آمده  پیش  مشکالت  و  چالش ها  وجود  شد.  ابالغ  بعد  سال 
مرحله ی اجرای قانون و آیین نامه ی اجرایی، ضرورت تهیه و ابالغ 
شیوه نامه ها،دستورالعمل ها و آیین نامه های تکمیلی گوناگون را پدید 
آورد. نتایج اجرای این مجموعه، در سیمای کنونی شهرها، کیفیت 
و  جایگاه  و  مهندسی  خدمات  ارائه ی  رایج  شیوه ی  ساخت وسازها، 
شئونات فعلی حرفه ی مهندسی در جامعه قابل مشاهده است که با 
پیش نیاز  ابتدایی ترین  دارد.  فاصله  نخستین،  شده ی  تعریف  اهداف 
کارشناسی  گزارش  داشتن  دست  در  قانون،  اصالح  طرح  تهیه ی 
مدت  در  پیوست هایش(  )و  پیشین  قانون  اجرای  بازخورد  علمی  و 
زمان جاری بودنش است. آن قانون، دست یابی به ده هدف بنیادین 
)تعریف شده در ماده ی 2( را مورد نظر قرار داده بود. دیگر بخش ها، 
به همراه آیین نامه ی اجرایی، شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی که در 
سال های پسین ابالغ شد، همگی سازوکارهایی برای دست یابی به 
پیشین،  قانون  آسیب شناسانه ی  بررسی  گزارش  بودند.  هدف ها  آن 
باید دربرگیرنده ی موارد زیر به عنوان کمینه ی اطالعات مورد نیاز 

برای تهیه ی طرح اصالح قانون باشد:
الف ـ1ـ  میزان اهمیت، درستی و شفافیت اهداف گوناگون نوشته 
برنامه ریزی های  با  هدف ها  آن  هماهنگی  نخست.  قانوِن  در  شده 
کالن کشور و هم چنین، هدف هایی که نقش آن ها در تأمین منافع 
ملی و حفظ حرمت و شئون حرفه ی مهندسی قابل تعریف نیست، 
شناسایی شده و مورد بازنگری قرار گیرند. وجود هر انگیزه ی غیر 

می تواند  اصالحی  قانون  در  سیاسی(  اهداف  جمله  از  )و  مهندسی 
باعث سست  و بی اعتبار شدن آن از همان گام نخست شود. قانونی 
که قرار است الزم االجرا باشد، نمی تواند و نباید میدان طرح آرمان ها 

و اهداف انجام نشدنی باشد؛   
الف ـ2ـ  شناسایی آن بخش از اهداف نوشته شده در قانون نخست، 
که به لحاظ روشن بودن هدف و انجام پذیری،  قابل اجرا بوده اند، 
علت ها  دیگر  یا  و  ناکارآمد  سازوکارهای  از  استفاده  علت  به  ولی 
با روش های  باید  این وضع   نیافته اند. چرایی  انتظار تحقق  در حد 
غیرجانبدارانه  واقعی  اطالعات  و  آمار  بر  تکیه  و  مهندسی  ـ  علمی 
آسیب شناسی شود و از نتایج به دست آمده برای اصالح یا دگرگونی 

سازوکارهای پیشین بهره گیری شود؛
و  قانون  کاستی های  و  ابهامات  نارسایی ها،  شناسایی  ـ  ـ3  الف 
ابالغ شیوه نامه ها و  اجرایی پیشین که ضرورت تهیه و  آیین نامه ی 

دستورالعمل های تکمیلی را پیش آورده است؛  
از  خارج  عوامل  تأثیرگذاری  میزان  بررسی  و  شناسایی  ـ4ـ  الف 
اختیارات قانون بر تحقق اهداف آن. به عنوان نمونه، چهارمین هدف 
تعریف شده در قانون پیشین، که در پیش نویس طرح اصالحی نیز 
»ترویج  بود:  شده  بیان  بدین گونه  است،  شده  حفظ  نخورده  دست  
اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و 
مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری«. آیا بیست و پنج سال 
و  نشان  ما  شهرهای  کنونی  وضعیت  پیشین،  قانون  ابالغ  از  پس 
ترویج اصول )درست( معماری و شهرسازی است؟  از   گواه خوبی 
آیا به واقع، آگاهی عمومی نسبت به این اصول افزایش یافته است؟ 
اگر این هدف را با نهمین هدف نوشته شده در قانون پیوند بزنیم، 
تمام  راستی  به  آیا  می گیرد:  قرار  فراروی مان  جدیدی  پرسش های 
اشخاص  تمام  و  بهره برداران  شهرداری ها،  دولتی،  دستگاه های 

اصالح قانون 
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گذشته  سال   25 در  ساختمان  بخش  با  مرتبط  حقوقی  و  حقیقی 
خود را ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات 
شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی می دانسته اند؟ 
اگر بپذیریم که برخی از این هدف ها برآورده نشده اند، آیا نباید پیش 
علت  نو  اصالحی  قانون  در  آن  بسته ی  چشم  و  کپی وار  تکرار  از 
برآورده نشدنش را جستجو کنیم؟ آیا بی آن که عوامل بنیادین مانع 
دست یابی به این هدف ها را بیابیم و چاره جویی کنیم، می توانیم تنها 
به پشتوانه ی تکرار دوباره آن در قانون اصالحِی نو از برآورده شدنش 
در سال های پیش رو اطمینان یابیم؟  فراموش نکنیم که مهندسی 
علمی تجربی است و نمی توان مهم ترین سند حاکم بر فعالیت هایش 

را بی بهره گیری از 25 سال تجربه ی اجرایش تهیه کرد.  

ب ـ روند نظرخواهی از سازمان استان ها 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  چالش های  بزرگ ترین  از  یکی 
در 25 سال گذشته که ریشه در قانون دارد، شیوه ی نظرخواهی از 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها است. در این سال ها معمواًل 
شکل درون مایه و حتی جمله بندی قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها 
و دستورالعمل ها، بدون انجام کارشناسی های کامل، در وزارت راه و 
شهرسازی یا کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی شکل گرفته 
است و در مواردی چند، در ضرب االجل های زمانی بسیار کوتاه، از 
سازمان استان ها هم نظرخواهی شده است. وقتی درون مایه و ساختار 
اصلی و حتی جمله بندی طرح در وزارت راه و شهرسازی یا کمیسیون 
به  سازمان ها  نقد  و  نگرش  زاویه ی  گرفت،  شکل  مجلس  عمران 
اصالحات مورد نیاز، جهت دهی و محدود می شود و دیدگاه کارشناسان 
سازمان، تنها به سمت ویرایش های متنی، پیشنهاد اصالحات جزیی 
و در بهترین حالت، تشخیص اشتباهات فاحش آن نوشته ها، هدایت 
می شود. بر این گونه روندهای نظرخواهی هر نامی می توان گذاشت، 
جز »مشارکت دادن مهندسان در امور مربط به خودشان«. مشارکت 
واقعی مردم در تصمیم سازی ها مهم ترین چالش امروز جوامع بشری 
با داشتن عزم  تنها  ناکامل دمکراسی است که  و  و هسته ی اصلی 
راسخ، برنامه ی عملی و نقشه ی راِه اندیشیده شده قابل پیاده کردن 
مسئوالن  گفته های  و  باالدستی  قوانین  طبق  است  قرار  اگر  است. 
قانونی  اصالح   تهیه ی  برای  مهندس  میلیون  نیم  از  بیش  کشور، 
که قرار است سرنوشت آن ها را تعیین کند، به واقع مشارکت داده 
شوند؛ این کار می تواند با انجام مراحلی مشابه روند زیر به صورتی 

دمکراتیک محقق شود:
با  قانون  اصالح  پیش نویس  طرح  تهیه ی  ملی  کارگروه  ب-1ـ 
مرکزی،   شورای  استان ها،  سازمان  خبره ی  نمایندگان  عضویت 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و کمیسیون عمران مجلس تشکیل شود. این اعضا باید با قانون و 
که  ندارد  باشند. ضرورتی  آشنا  گذشته  در  آن  اجرای  نتایج  و  روند 

نمایندگان استان ها از میان اعضای هیأت مدیره گزینش شوند؛  
بهره گیری  با  استان ها  سازمان  کارگروه،  محوریت  با  ب-2ـ 
و  استان  ساخت وسازهای  سال   25 واقعی   آمار  و  اطالعات  از 
کارشناسی  گزارش  اعضایشان،  توسط  شده  ارائه  مهندسی  خدمات 
استان های  در  پیشین  قانون  سال   25 اجرای  آسیب شناسانه ی 
مدت  در  و  می کنند  گردآوری  استانی  کارگروه های  توسط  را  خود 

می فرستند.  ملی  کارگروه  به  همسان  فرم های  در  مشخص،  زمانی 
با  ملی هم گزارش های  کارگروه  نهادهای عضو  و  دیگر دستگاه ها 

پشتوانه ی خود را در این مورد فراهم می سازند؛  
ب-3ـ کارگروه ملی در مدت زمانی مشخص گزارش های دریافت 
بر  و  شناسایی  را  آن ها  ویژه ی  و  مشترک  موارد  و  بررسی  را  شده 
آسیب شناسانه،  فراگیر  ملی  گزارش  تهیه ی  ضمن  آن ها،  پایه ی 
بازخورد تجربه ی اجرای 25 سال قانون پیشین، خطوط کلی موارد 
و  بیش تر  کارشناسی  کار  برای  و  می کند  تعیین  را  قانون  اصالح 
تهیه ی جزییات موردنظر به سازمان استان ها و کارگروه های مربوط 
در دیگر دستگاه ها می فرستد. کارگروه های استانی و اداری در زمان 
مشخص شده، پیشنهادهای نوشتاری خود را برابر با ساختار تعریف 

شده تهیه می کنند و به کارگروه ملی می فرستند؛  
ب-4ـ کارگروه ملی با گردآوری پیشنهادهای دریافت شده و انطباق 
آن ها با قوانین باالدستی کشور، پیشنهاد یکپارچه ی این کارگروه را 
تهیه می کنند و از طریق رییس سازمان به وزارت راه و شهرسازی یا 
مجلس می فرستند. دفاع از این پیشنهاد در وزارت راه، هیأت دولت 
ملی  کارگروه  نمایندگان  حضور  با  هم  اسالمی  شورای  مجلس  یا 

انجام می شود. 
کمیسیون  توسط  که  قانون  اصالح  پیشنهادی  طرح  شوربختانه     
در  وجه  هیچ  به  است،  شده  تهیه  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 
بتواند سیستم ساخت وساز و حرفه ی مهندسی  جایگاهی نیست که 
درستی  به  دیگر  ساله ی  پنج  و  بیست  دوره ی  یک  برای  را  کشور 
ساختار  الزم،  دمکراتیک  فرایند  نشدن  بر طی  فزون  کند.  راهبری 
از  که  است  موضوع  این  نشان گر  پیشنهادی  طرح  درونمایه ی  و 
به  )که  اصالحی  طرح های  تهیه ی  کارشناسی  و  علمی  روش های 
صورتی فشرده بیان شد( بهره گیری نشده است. البته بی توجهی به 
این موضوع که هر جمله و کلمه و واژه ای که تصویب می شود، تا 
چه اندازه بر اقتصاد ملی کشور، زیست بوم نسل های آینده، ایمنی و 

بهداشت مردم و سرنوشت حرفه ی مهندسی تأثیرگذار خواهد بود. 
ـ آیا »وضع و به روز رسانی مقررات ملی ساختمان و ضوابط نظام فنی 
و اجرایی کشور« می تواند ما را  از تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی 
مناسب، آسایش و صرفه ی اقتصادی در ساخت وسازها مطمئن کند؟ 
این عبارت، در قانون پیشین هم نوشته شده بود )البته بدون »نظام 
فنی و اجرایی«. اکنون که 25 سال از ابالغ آن قانون گذشته است، آیا 
نویسندگان طرح اصالحی، چند ساختمان اجرا شده در این سال ها را  
می توانند نشان دهند که  بتوان از تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی 
اقتصادی آن ها اطمینان علمی داشت؟  مناسب، آسایش و صرفه ی 
واقعیت آن است که با گذشت بیش از 20 سال از تهیه و ابالغ برخی 
مبحث های مهم مقررات ملی ساختمان )مانند مبحث های 3، 4، 11، 
12، 15، 18، 19 و22(، هنوز هم نشانی از رعایت بسیاری ضوابط 

آن ها در ساخت وسازهای موضوع قانون به چشم نمی خورد. 
ـ آیا قرار است پس از اجرای طرح اصالحی، باز هم مقررات ملی 
ساختمان و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور )طبق بندهای 7 و 9( 
ادامه دهد؟ و کاربرد آن ها در  را  راه خود  باشند و هر یک  متفاوت 

کجاست؟  
صرفه ی  تأمین  هدف  اگر  چیست؟  اقتصادی  صرفه ی  از  منظور  ـ 

اقتصادی جامعه است، چرا به صراحت بیان نمی شود؟
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