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بخش نخستـ  ضرورت اصالح بنیادین قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان 

انتخابات هشتمین دوره ی هیأت مدیره ی سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان کشور برگزار شد. مشارکت بسیار پایین ده ـ دوازده درصدی 
آن،  حاشیه ای  رویدادهای  دیگر  و  انتخابات  این  در  سازمان  اعضای 
حرفه ی  فراروی  چالش های  به  پرداختن جدی  دیگر ضرورت  یک بار 
داده  قرار  ما  برابر  در  را  نظام مهندسی ساختمان  مهندسی و سازمان 
به  کوچک  چند  هر  پنجره ای  که  است  آن  پی  در  نوشتار  این  است. 
یک رشته گفت مان مهم و پایه ای به این موضوع بگشاید. امید است 
مشارکت پویای دیگر اعضا به ُپربار شدن آن تا رسیدن به راه کارهایی 
عملی و شدنی برای برون رفت از این چالش ها کمک کند. گمان می رود 
کمینه ی موضوع های این گفت مان باید دربرگیرنده ی موارد زیر باشد:

 بسترهای تاریخی و شرایط عینی ساخت وساز کشور در دوره های 
زمانی تهیه ی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 

آیین نامه ی اجرایی آن و تشکیل سازمان نظام مهندسی؛ 
 بررسی و نقد درونمایه ای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
سال  در  آن  ابالغ شده ی  اجرایی  آیین نامه ی  سال 1374و  مصوب 

چالش های فراروی حرفه 
و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

اردشير ديلمی
کارشناس ارشد عمران، عضو شورای نویسندگان

ساختمان،  ملی  مقررات  دوم  مبحث  گوناگون  ویرایش های   ،1375
شیوه نامه ها و آیین نامه های تکمیلی آن ها و برآیندهای  به دست آمده 

از اجرای شان در بیست و سه سال گذشته؛
 بررسی آسیب شناسانه و کارشناسانه ی کارکرد بیست و سه سال 
و  )شهرداری ها(  کشور  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت  گذشته ی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای انجام وظایفی که قانون 

بر دوششان گذاشته بود؛
شاخص ترین  عنوان  به  ساختمان  ملی  مقررات  نقد  و  بررسی   
دستاورد نظری فنی ـ مهندسی کشور در این سال ها و میزان کارآیی 

آن در پیشرفت کیفی و فراگیر ساخت وسازهای موضوع قانون؛
 گردآوری و پیش آوری پیشنهادهای جدید برای اصالح بنیادین، 

پله پله و زمان مند همه ی موارد پیش گفته. 
نسخه ای  پیچیدن  با  که  نیستند  آن  پی  در  نوشتارها  رشته  این     
شفابخش، همه ی دردهای حرفه و سازمان را در عالم پندار و گمان 
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پرداخته  نکته  این  به  پسین  بخش های  در  بخشند.  شفا  شبه  یک 
در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  حرکت  که  شد  خواهد 
بالنده و تکاملی  ابالغ قانون، سیری  از  ده سال نخست پس 
داشته است؛ ولی در سیزده سال بعد کم کم تغییر جهت داده و 
روندی پایین رونده و کاهنده پیدا کرده است. در همان جا به این 
موضوع اشاره خواهد شد که یکی از علت های اصلی این تغییر جهت، 
کارکرد  پیوسته ی  نقد  و  پایش  به ضرورت  کم توجهی  یا  بی توجهی 
ساخت وساز  جدید  نیازهای  و  شرایط  با  آن  کردن  به روز  و  سازمان 
کشور بوده است. اکنون که بیست و سه سال از ابالغ و اجرای قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان سپری می شود و حجم آیین نامه ها، 
مثنوی  از  آن  به  وابسته  شیوه نامه های  دستورالعمل ها،  بخش نامه ها، 
هفتادمن کاغذ هم گذشته است، این پرسش بنیادین در برابر ما 
رخ می نماید که چرا چند برگ از این هفتاد من کاغذ به بررسی 
کارشناسانه و علمی بازخورد اجرای بیست و سه سال قانون 
در پهنه ی ساخت وساز، دستاوردها و ناکامی های آن، علت های 

اجرا نشدن بعضی بخش هایش و... واگذار نشده است؟  
   در نخستین گاِم این گفت مان به موضوع مهم و اساسی ))قانون 
سالی  چند   . می شود  پرداخته   )) ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام 
راه  وزارت  است.  شده  مطرح  قانون  این  اصالح  ضرورت  که  است 
و  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  شهرسازی،  و 
راه  این  در  گام هایی  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
برداشته اند و پیشنهادهایی مطرح کرده اند. گفته می شود قرار است به 
زودی پیشنهادهای تهیه شده توسط کمیسیون عمران در صحن علنی 
مجلس مطرح شود. همان گونه که روال کلی مصوبات مجلس نشان 
عمران  کمیسیون  پیشنهادی  اصالحیه ی  که  می رود  گمان  می دهد، 
با تغییراتی جزیی به تصویب نمایندگان برسد و پس از تأیید شورای 
نگهبان، برای یک دوره ی بیست، سی ساله ی دیگر بر سرنوشت حرفه 
و جامعه ی مهندسی و بخش مهمی از اقتصاد ملی کشور حاکم شود . 
   نگارنده ی این نوشتار، ضمن استقبال از اصالح قانون، نقدهایی 
جدی بر فلسفه و نگرش حاکم بر روند کنونی تهیه ی این اصالحیه و 
سازوکارهایش دارد. واقعیت آن است که، فزون بر کاستی های قانون 
مصوب سال 1374، مجموعه ی شرایط ساخت وساز کشور در دوران 
تهیه ی آن قانون، تا بدان اندازه با شرایط کنونی فاصله دار بوده است 
که نمی توان تنها با ویرایش های متنی و فنی، این فاصله ژرف را پر 
کرد. اصالحیه های تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، شورای 
مرکزی و کمیسیون عمران مجلس از چارچوب چنین ویرایش هایی 
فراتر نرفته اند. ممکن است برخی مسئوالن و همکاران بر این باور 
باشند که تنها، با گردآوری یک گروِه )حتی( سرآمد، نشستن به گرد 
یک میز در اتاقی دربسته )واقع در وزارت راه یا شورای مرکزی یا 
کمیسیون عمران(، خوانش بند به بند قانون و جمع بندی دیدگاه های 
می توان  نشست هایی،  چنین  در  شده  مطرح  ویرایشی  و  اصالحی 
کشور  ساخت وساز  هدایت  برای  اجرا  قابل  و  سودمند  اصالحیه ای 
برای دوره ی زمانی بیست ـ سی سال پیش رو تهیه کرد. این جانب 
حرفه ی  شود.  هم رأی  خوش باوری  و  ساده نگری  این  با  نمی تواند 
مسیر  علت  به  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  و  مهندسی 
اشتباهی که به ویژه در سیزده سال گذشته فرارویش گذاشته شد و 

هم چنین، ساختار ناسالم اقتصادی جامعه طی این دوره ی زمانی به 
بیماری سختی گرفتار آمده است که کوتاهی بیش از این در درمان 
بنیادینش می تواند آیین، حیثیت و شئون حرفه ی مهندسی و بخش 
مهمی از اقتصاد ملی کشور را به زوال بکشاند. بدون آسیب شناسی 
و شناخت ژرف چرایی گرفتار شدن حرفه و سازمان به این بیماری، 
و  حرفه  کنونی  وضعیت  فراگیر  و  واقعی  شناخت  و  آن  رشد  روند 
تازه  نسخه ای  سازمان  و  حرفه  رهایی  برای  نمی توان  ساخت وساز، 

نوشت. 
   برای آن که اصالحیه ی قانون، سودمندتر و قابل اجراتر از ویرایش 
در  قبلی  قانون  واژه ی  به  واژه  و  بند  به  بند  باید  باشد،  نخستش 
سنجه ی تجربه و دستاوردهای بیست و سه سال کارکرد آن 
اند سال ساخت وساز پیش روی کشور واکاوی  نیازهای بیست و  و 
شود تا بتوان جایگزین مناسب هر یک را پیدا کرد و در قانون جدید 

نوشت. 
   به عنوان نمونه، مهم ترین هدف از اجرای قانون پیشین در زیر بند 
توسعه ی  و  ))تقویت  بود:  شده  بیان  چنین  آن،   2 ماده ی  شماره1 ی 
فرهنگ و ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی((. نگارنده ی این 
نوشتار آگاه نیست که  نویسندگان قانون پیشین، چه تعریف مهندسی 
از  استفاده  با  و  داشته اند  اسالمی  و شهرسازی  معماری  از  اجرایی  و 
در  را  اسالمی  ارزش های  و  فرهنگ  چه سازوکارهایی می خواسته اند 
معماری و شهرسازی کشور پیاده کنند؟ ولی این نکته از روز روشن تر 
است که در بیست و سه سالی که از اجرای آن قانون سپری می شود، 
در پهنه ی ساخت وساز کشور نشان های ناچیزی از برآورده شدن این 
مهم ترین هدف قانون را می توان پیدا کرد. در اصالحیه ی پیشنهادی 

کمیسیون عمران مجلس، این زیربند چنین تغییر کرده است: 
در  ایرانی  ـ  اسالمی  ارزش های  و  فرهنگ  توسعه ی  و  ))تقویت 
به  ))ایرانی((  واژه ی  افزودن  است  ممکن  شهرسازی((.  و  معماری 
از  ولی  باشد،  ارزشمند  ملی  فرهنگ  به  توجه  دیدگاه  از  زیربند  این 
بر  فزون  باید  اکنون  می کند.  چندان  دو  را  مهندسی مشکل  دیدگاه 
تعریف ))معماری و شهرسازی اسالمی((، تعریفی مهندسی و به ویژه 
ارائه کرد که هم  ایرانی((  و شهرسازی  ))معماری  از   کاربردی هم 
برای معمارِی گونه های گوناگون ساختمان کارکرد داشته باشد و هم 
بتوان از آن ها در تهیه ی طرح های شهرسازی استفاده کرد، دشوارتر 
آن که بتوان الگویی از معماری و شهرسازی را تعریف کرد که هر دو 
ویژگی های ایرانی بودن و اسالمی بودن را هم زمان در خود داشته 
باشد. آیا کمیسون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی توان آن 
را دارند که با کمک همه ی اهل فن در مدت زمانی که در آیین نامه ی 
اجرایِی قانون جدید نوشته شود، معیارها و مبانی علمی ـ مهندسی 
و کاربردی )مقصودم طرح چند کلی گویی نظری شعارگونه نیست(، 
این الگوی معماری و شهرسازی را تدوین و ابالغ کنند تا مهم ترین 
و نخستین هدف نوشته شده شان در اصالحیه ی قانون به سرنوشت 
قانون پیشین گرفتار نشود؟ باید پیش از رونوشت برداری و ویرایش 
این زیر بند قانون پیشین و جازدن آن با نام قانون تازه، واکاوی کرد 
که چه عوامل و انگیزه هایی باعث شد در بیست و سه سال گذشته 
نوشته  نخستین هدف  این  برآورده شدن  راستای  در  مؤثر  گام هایی 
شده در قانون برداشته نشده باشد. تعریف نویسندگان این زیربند از 
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نا  ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی  توسعه   ی فرهنگ و 
روشن است. قانون حرفه ای و فنی ـ مهندسی، نه شعار سیاسی 
است است و نه گردآوری آرمان ها و آرزوهای ناشدنی. قانون 
آینده ی بهتر و قابل دسترس تر، ریشه  برای  باید ضمن زمینه سازی 
این موضوع ضرورت شناخت  باشد.  داشته  واقعیات عینی جامعه  در 
واقعی و کارشناسانه ی جامعه، هدف قانون را برای نوشتن آن الزام آور 
می کند. پیش از آن که در اتاق های در بسته، درگیر نوشتن قانون یا 
باشیم.  کرده  فراهم  را  پیش درآمدهایش  باید  آن شویم،  اصالحیه ی 

پیش درآمدهایی که از جمله می تواند دربرگیرنده ی موارد زیر باشد:

ملی  اقتصاد  بخش های  اصلی ترین  از  یکی  ساختمان  1ـ صنعت 
کشور است که عالوه بر تأثیرگذاری بر شاخص های اقتصادی مهمی 
مانند اشتغال و رونق اقتصادی، می تواند تحقق اصول مهمی از قانون 
اساسی )اصل سی ویکم و چهل وسوم( را نیز امکان پذیر کند. به عالوه، 
ویژگی مهمی که این صنعت را از برخی صنایع دیگر مانند صنایع 
پایانی آن، یعنی  مصرفی متمایز می کند، وجه ماندگاری فرآورده ی 
مهمی  بخش  به  تبدیل  که  است  شده  ساخته  ابنیه ی  و  ساختمان 
کشور  ملی  میراث  و  فرهنگ  حتی  و  ماندگار  و  ثابت  سرمایه ی  از 
می شود. ویژگی مهم دیگر صنعت ساختمان کشور،  آن است که با 
پایانی  انواع حوادث طبیعی، کیفیت محصول  دائمی  به وقوع  توجه 
و  جانی  سرمایه های  حفظ  با  مستقیمی  ارتباط  ساختمان،  یعنی  آن 
مالی هم وطنان پیدا می کند. این ویژگی های مهم صنعت ساختمان 
در  کنترل ساختمان  و  مهندسی  نظام  قانون  تعیین کننده ی  نقش  و 
ارتقای کیفی آن ایجاب می کند که اصالح قانون با بهره گیری از ِخرد 
جمعی صاحب نظران و اهل فن و به شیوه ای انجام شود که ضمن 
هم افزایی همه ی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری کشور و ایجاد 
هماهنگی بین همه ی وزارت خانه ها و سازمان های مسئول یا مرتبط 
با ساخت وساز، هدایت و راهبری ساخت وساز را در جهت تحقق منافع 

 طوالنی مدت ملی امکان پذیر کند؛ 
باید  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  اصالح  طرح  2ـ 
تاریخی  مدت  طوالنی  تجربیات  آسیب شناسانه ی  بررسی  و  نقد  با 
از دستاوردهای مثبت  به منظور بهره برداری  ساخت وساز در کشور، 
همه ی آن ها و تکرار نشدن نتایج منفی شان تهیه شود. این تجربیات 

را در کلی ترین حالت می توان به سه روش زیر تقسیم بندی کرد:
2ـ1ـ تجربه ی ساخت وساز سنتی مبتنی بر اعتماد اخالقی صاحب 
مسئولیت پذیری  و  هنری  خالقیت های  از  استفاده  سازنده،  و  کار 
حرفه ای مهندسان، معماران و سازندگان خلق کننده ی آثار ارزشمند 
تاریخی کشور و بهره گیری از روابط و مناسبات استادـ  شاگردی برای 
انتقال تجربیات به نسل های بعد، که هنوز جنبه های ارزش مندی از 

آن قابلیت و ضرورت به روز رسانی و استفاده را دارد؛ 
2ـ2ـ تجربیات ساخت وساز پروژه های عمرانی کشور در دوره ی گذار 
به نوسازی روش های مدیریت ساخت وساز دولتی که با بهره گیری 
از تجربیات کشورهای پیشرفته و هدایت و راهبری سازمان برنامه 
انجام شده است، ولی متأسفانه در  بودجه در هفتاد سال گذشته  و 
ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  ابالغ  و  تدوین  مرحله ی 
در  آن  موضوع  شهری  ساخت وسازهای  اجرای  و   1374 سال  در 

سال های بعد، از این تجربیات استفاده ی درخوری به عمل نیامد؛ 
2ـ3ـ تجربیات به دست آمده از پروژه های ساختمانی موضوع قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بیست و سه سال گذشته که 
با استفاده از قانون و آیین نامه ی اجرایی فعلی و هدایت و راهبری 
و  مثبت  دستاوردهای  و  است  ساخته شده  و شهرسازی  راه  وزارت 

نتایج منفی ویژه ی خود را داشته است؛ 
زیر  به موارد  باید  نوشتار،  این  بررسی کارشناسی مورد نظر      در 

توجه شود:
  مطالعات آسیب شناسی باید بدون جهت گیری های از قبل تعیین 
بر  سازمانی،  و  وزارتی  سهم خواهانه ی  و  نادرست  تبلیغات  و  شده 
تأمین حداکثر منافع  با هدف  واقعی و  اساس اطالعات و داده های 

ملی، با استفاده از روش های کارشناسی علمی انجام شود؛
 تغییرات ایجاد شده در سهم و نوع ساخت وساز در بخش های دولتی 
افزایش چشم گیر  مانند  در چهل سال گذشته،  دولتی کشور  غیر  و 
و  مهندسی  نظام  قانون  موضوع  ساخت وسازهای  در  سرمایه گذاری 
و  عمرانی  طرح های  ساختمانی  بخش  به  نسبت  ساختمان  کنترل 
هم چنین، وارد شدن بخش خصوصی به ساختمان سازی های حجیم 
از پروژه های عمرانی و  و مرتفعی که قباًل تنها در تعداد محدودی 

بانک ها رایج بود؛  

3ـ طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضمن 
کشورهای  در  مشابه  تجربیات  از  حداکثری  آگاهانه ی  بهره گیری 
موفق، باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و ویژگی ها و نیازهای 

بلند مدت کشور و عطف توجه به موارد زیر تهیه شود:
توجه جدی  بر ضرورت  مبنی  قانون  در  ماده ای  3ـ1ـ درج کردن 
به اصل پنجاهم قانون اساسی در مورد حفاظت از محیط زیست در 
ساخت وساز  فعالیت های  و  مهندسی  خدمات  ارائه ی  مراحل  تمامی 
سال  پنج  و  بیست  پی گیری های  وجود  با  متأسفانه  قانون.  موضوع 
تاکنون  فارس،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  گذشته ی 
شورای محترم تدوین مقررات ملی ساختمان حاضر نشده است یکی 
از مبحث های این مقررات را که تاکنون به بیست و سه مبحث رسیده 
است به این موضوع اساسی که قاعدتًا باید پوشش دهنده ی همه ی 
نتایج  شاهد  هم اکنون  دهد.  اختصاص  باشد،  هم  دیگر  مبحث های 
در سرتاسرکشور  به مسایل زیست محیطی  بی توجهی  این  زیان بار 
هستیم. ادامه ی این بی توجهی یا کم توجهی )در عمل و نه شعار(، 

می تواند کشور را با بحران هایی به مراتب عمیق تر مواجه کند؛ 
3ـ2ـ شناخت عمیق انگیزه ها، تجربیات و توان مندی ها، میزان دانش 
استفاده شده توسط آن  آگاهی و مسئولیت پذیری و روش های  فنی، 
با  که  قانون  موضوع  ساختمان های  مختلف  صاحب کاران  از  بخش 
اهداف انتفاعی و اقتصادی ساخته شده و می شوند و پایش پیوسته ی 
زمانی روند تغییرات ایجاد شده در این عوامل که خود تابعی از مناسبات 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخالقی در حال تغییر جامعه است؛
3ـ3ـ  شناخت تفاوت های اقلیمی، توان مندی ها و امکانات دسترسی 
به مصالح استاندارد، نیروهای فنی توانمند و نیروهای کاری ماهر، 
ابزار و ماشین آالت و دیگر امکانات ساخت و کنترل در نقاط مختلف 
کشور که قرار است ساخت وسازهای همه ی آن ها تحت پوشش یک 
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قانون واحد اجرا شود؛
3ـ4ـ تغییرات ایجاد شده ی کمی و کیفی در سیستم آموزش عالی 
کشور در سال های گذشته که از طرفی باعث افزایش چند برابری 
به  نسبت  مهندسی  خدمات  ارائه ی  متقاضی  مهندسان  عرضه ی 
تقاضای مورد نیاز بازار کار شده است و از سویی دیگر، باعث افزایش 
چند برابری افت کیفی در میان دانش آموختگان مهندسی شده است؛

عناصر  ارتقای  برای  الزم  قانونی  زمینه های  کردن  فراهم  4ـ 
خالقیت، ابتکار، نوآوری و راه گشایی در جامعه ی مهندسی کشور، به 
عنوان شرط الزم و ضروری برای توسعه و استقالل اقتصادی کشور 
و حذف تدریجی روش های گذشته و جاری رونوشت برداری صرف از 
منابع و مراجع دیگر کشورها، ضمن بهره برداری آگاهانه ی حداکثری 

از جدیدترین دستاوردهای علمی و فن آورانه ی روز دنیا؛

5ـ یکسان سازی مقررات، استانداردها، ضوابط فنی و اجرایی برای 
پروژه های عمرانی و ساخت وسازهای موضوع قانون، در قالب تدوین 
و تنظیم مقررات ملی ساختمانی مشترک )ضمن توجه به ویژگی های 

هر یک( با هدف:
و  مدارک  و  اسناد  تدوین  و  تهیه  هزینه ی  در  صرفه جویی   
آیین نامه های فنی، که در بیش تر موارد از نظر محتوا یکسان یا خیلی 
دو دستگاه  نام  با  و  دو هزینه  با صرف  ولی  نزدیک هستد؛  به هم 

متفاوت، چاپ و منتشر می شوند؛
 فراهم شدن امکان بهتر انتخاب و انتقال کار توسط مهندسان ارائه 
از پروژه های عمرانی به  ساختمان های   دهنده ی خدمات مهندسی 
موضوع قانون و یا برعکس، برحسب عالیق شخصی، نیاز کشور و 

یا عوامل اقتصادی؛ 
 استفاده از آموزش ها، روش های کنترلی و آزمایشی یکسان برای 
پروژه های عمرانی و ساخت وسازهای موضوع قانون که صرفه جویی 

اقتصادی قابل مالحظه ای را در سطح ملی ایجاد می کند.

واقعی  استقالل  تأمین  برای  الزم  زمینه های  کردن  فراهم  6ـ 
سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضمن تقویت همکاری آن 
با وزارت خانه ها و سازمان های مربوط در جهت تحقق شعار مشارکت 
هرچه بیش تر تشکل های قانونی مردمی در تصمیم سازی ها و دیگر 

امور مرتبط با مسئولیت ها و وظایف شان؛

و  دستگاه ها  امکانات  تمام  هماهنگی  و  هم افزایی  ایجاد  7ـ 
سازمان های دولتی مسئول و مرتبط با ساخت وساز در جهت تحقق 

هرچه بیش تر اهداف قانون. تجربه ی سال های گذشته نشان گر این 
واقعیت است که دستگاه های دولتی و سازمان ها و نهادهای عمومی 
حذف شده یا مورد کم توجهی قرار گرفته در روند تصمیم سازی ها، 
خود تبدیل به بزرگ ترین مانع برای اجرای واقعی قوانین می شوند. 

در این مورد می توان چند نمونه ی زیر را بیان کرد:
اجرای  راه  در  شهرداری ها  و  کشور  وزارت  سنگ اندازی های   

ساختمان ها توسط مجریان ذی صالح؛ 
 مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ضرورت قانونی اعمال 

مقررات ملی ساختمان در طرح های عمرانی؛  
و  کشور  وزارت  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  دائمی  چالش های   

تفصیلی  و  جامع  طرح های  اجرای  ضرورت  مورد  در  شهرداری ها 
شهرها.

   برای کاهش پی آمدهای زیان بار این ناهماهنگی ها و سنگ اندازی ها، 
پیشنهاد می شود شورای عالی نظام فنی و اجرایی کشور با حضور وزیران 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رؤسای  و  کشور  و  شهرسازی  و  راه 
مؤسسه ی  رییس  و  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  سازمان  و 
یا  یکسان سازی  مسئولیت  عالی  شورای  این  شود.  تشکیل  استاندارد 
و  آیین نامه ها  استانداردها،  مقررات،  مورد(  )برحسب  هماهنگ سازی 
آن ها  انطباق  و  مهندسی  خدمات  شرح  نهایی  تصویب  فنی،  ضوابط 
خطوط  کردن  مشخص  خدمات،  این  ارائه ی  بهینه ی  شیوه های  با 
روش های  و  ساختارها  و  مهندسی  خدمات  تعرفه های  پهنه ی  کلی 
کلی اعمال مسئولیت ها و وظایف قانونی و حاکمیتی وزارت خانه ها و 

سازمان های مسئول ساخت وساز را تصویب و ابالغ می کند؛

8ـ قانون جدید، عالوه  بر خدمات طراحی و نظارت باید عملیات 
ساخت و اجرا و هم چنین نگهداری و تعمیرات ساختمان ها را هم به 
توجه  با  قرار دهد.  پوشش  و تحت  صورت شفاف ضابطه مند کرده 
به کم رنگ بودن نقش مجریان ذی صالح در مواد 30 و31 قانون 
فعلی و آیین نامه ی اجرایی آن )که خود بازتاب سادگی ساختمان های 
شهری در دوران تهیه ی قانون و شیوه های رایج ساخت آن ها بود(، 
بعداً  و  ماده ی 33  ابالغ شیوه نامه ی  با  وزارت مسکن و شهرسازی 
در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ضرورت استفاده از مجریان 
را مطرح کرد؛ ولی متأسفانه ضوابط ابالغ شده در این دو مرجع به 

قدری ضعیف و غیرکارشناسانه بود که نتایج اجرای آن اسف بارشد؛

9ـ در طرح اصالحی پیشنهادی جدید باید به این موضوع توجه 
شود که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عالوه بر خدمات 
با ساختمان )معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی(،  مرتبط 
خدمات مهندسی دیگری مانند نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک را 
هم پوشش می دهد. وضعیت اسفبار کنونی کالن شهرهای ما یکی 
از نتایج کنار گذاشتن رسمی و بی توجهی به هشدارهای سازمان نظام 
مهندسی در این زمینه است. نادیده گرفتن جایگاه قانونی وزارت راه 
و  غیرممکن  ترافیک،  و  شهرسازی  با  مرتبط  امور  در  وشهرسازی 

زیان بخش خواهد بود؛

تهیه  به نحوی  باید  آن  اجرایی  آیین نامه ی  و  قانون جدید  10ـ 
شود که ضمن الزامی ساختن ضرورت پایش پیوسته ی نتایج واقعی 
اجرای آن ها، امکان بازنگری و استفاده از بازخورد تجربیات به دست 

آمده در کوتاه ترین زمان ممکن را فراهم کند.
کردن  محدود  می رسد  نظر  به  گفته،  پیش  مراتب  به  توجه  با     
تغییرات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تغییر چند واژه 
انجام  در  که  وزارت خانه ای  از  تصمیم گیری ها  هرم  رأس  انتقال  یا 
وظایف پیش بینی شده اش در قانون جاری نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان ناکارآمد بوده است، به سازمان دیگری که حاکمیت روابط 
بوروکراتیک در تمام بخش هایش مورد انتقاد فراگیر است، برطرف 
کشور  مهندسی  حرفه ی  و  ساخت وساز  عظیم  مشکالت  کننده ی 

نخواهد بود. 
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