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 چکیده:            

چه تخلفات مهندسی ساختمان همه به دور از علت نیست و عواملی هست که منشأ بروز تخلفات ساختمانی و مهندسی است آن

شود، با وجودی که توجه و سوال برانگیز است، این است که به چه دلیل مهندسان ساختمان مرتکب تخلفات ساختمانی میمورد 

مطلع هستند مقررات و قوانین در این باره وجود دارد و عوامل اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شهرداری بطور مداوم 

چه در بسیاری از مشکالت خواهد بود گره یابی این امر مهم و مورد نیاز جامعتردید ریشه شبانه روز در حال ایفا وظیفه هستند بدون

های در تری مورد جستجو قرار گیرد زلزله بم و فروریختن ساختماندقت بسیار شود که قضایا از دیدمیه با کوشش بسیار این مقول

شرح ذیل تحت عنوان علت علل و تخلفات مهندسی ساختمان بهترین مهم باشد. لذاحال احداث نمونه شاهدی از این مدعا می

-شود: عدم نظارت مجریان و ناظرین ذیربط، عدم اشتغال، غفلت از مخاطرات سیل و زلزله، عدم جلوگیری بهاصلی بر شمرده می

کن و مصالح، عدم موقع مأمورین از ساخت و ساز غیر مجاز فنی توسط کارشناسان در اثر نظارت مهندسین شهرداری، مشکل مس

بندی کلی علل تخلفات مهندسی تدوین مقررات منطبق با نیازهای اجتماعی، فقدان آموزش عمومی و غیره. در یک تقسیم

 .. علل اقتصادی2. علل اجتماعی 1شود: ساختمان به دو دسته تقسیم می

 مان، قوانین و مقررات، ساخت و سازتخلفات، مهندسی ساخت :واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1

                                                 
 .دانشجویی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد اردبیل 1

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

2 

 

  طرح مسئله -1-1

تخلفات مهندسی ساختمان در قانون تعریف نشده است. اما 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان مصادیق آن در قانون 

شده لذا هر شخص به مناسبت این که یکی از اعضای جامعه 

است که در آن زندگی می کند یک سلسله وظایف و تکالیف را 

بر عهده دارد و گاهی همه به اعتبار اینکه عضو گروه، جماعت 

یا صنفی است که اجزاء آن اهداف، منافع، آمال مشترکی دارند 

کوچکتری را تشکیل می دهند وظایف و رعایت ضوابط  و جامعه

دیگری و ارتباط با آن جامعه بر عهده او مقرر می گردد به 

عنوان نمونه جامعه مهندسی امروز و مشاغل وابسته به آن هم 

از لحاظ کثرت جمعیت و هم از جهت اهمیت فوق العاده ای که 

ون کار آنها در حفظ جان و مال مردم دارد برای حفظ شئ

اجتماعی خود و تامین امنیت مردم قواعد و مقرراتی وضع و 

کلیه اعضای این جامعه را مکلف نموده و مقررات را مراعات 

 نمایند.

تخلفات انظباطی و حرفه ای عبارت از تخلفات در اموری 

« قانون»و موضوع « پروانه اشتغال»است که انجام آن ناشی از 

آیئن  11باشد. )ماده  «نظام مهندسی استان» یا عضویت در 

 (1731نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

می توان گفت کلمه تخلف فقط در مقام بیان مصادیق خاص از 

جرایم کیفری است بلکه کلمه و واژه تخلف به معنای سرپیچی 

و روگردانی که دارای یک معنای عام است و می تواند شامل 

باشد که از نظر حقوق مدنی مصادیق کلیه اعمال و ترک افعالی 

و حقوق کیفری و حتی مسائل اخالقی انجام و یا ترک آن به 

انسان محول شده است که سرپیچی از آن نوعی تخلف 

خالف در لغت به (. 64، ص1733)امامی، شودمحسوب می

-معنی ناسازگاری کردن مخالف، ناحق، دورغ، و سرپیچی، می

نوعی جرائم که »از باشد و در اصطالح حقوقی عبارت است 

 «.ها مخالفت با نظامات عادی استماهیت آن

تخلف در لغت به معنی خالف جستن، سرپیچی، 

روگردانی، است. خالف کردن و خالف گفته یا پیمان خود عمل 

کردن آمده است و در اصطالح حقوقی به معنی عدم انجام 

تعهد یا تأخیر انجام تعهد، ظهور خالف آنچه که شرط شده و 

جاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه و ت

رود، که در این صورت مترادف ارتکاب خالف قانون به کار می

جرم است. واژه تخلف در قانون مدنی زیاد استعمال شده است 

تخلف  قانون مدنی اختصاصی تخلف وصف 666و  611و مواد 

 روندکار میشرط دارد تخلفات انتظامی نیز در همین معنی به 

 (.73، ص 1731)هاشمی،

 سواالت تحقیق -1-2

 . علل تخلف مهندسین ساختمان؟1

ر نظام مهندسی ساختمان چه تاثیری در . نقش حقوق د3

 تواند داشته باشد؟میتخلفات 

 ضرورت تحقیق -1-3

هدف اصلی فراهم آوردن مقاله مبتنی بر تحقیق و بررسی 

ساختمان بوده است با  زوایای تاریک و مبهم حقوقی مربوط به

های مختلف این فرض که نکات ظریف و مبهم در بخش

موضوع، قابلیت این تالش فکری را دارد تا نهایتاً نتیجه این 

تالش کوچک که جز قطره ای در مقابل دریای اندیشه و تفکر 

قدر حقوق، تلقی نخواهد قلم بدستان و اندیشمندان رشته گران

تاقان مطالب حقوقی بخصوص شد، شاید مورد استفاده مش

های ساختمانی کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته

ذمه  و مهندسین معماری واقع شود تا ضمن اداء دینی که بر

شود، در حد امکان شمع کوچکی باشد فرا راه آنان احساس می

های مختلف راجع به موضوع بطور که عالقمندند در مسیر

 . رندصحیح و قانونی گام بردا

 روش تحقیق -2

 ای و اسنادی استفاده شده است.در این مقالعه از روش کتابخانه

در روش اسنادی با استفاده از اسناد و مدارک معتبر انجام شده 

های عمومی و حوادث و دلیل است تا از این طریق بتوان ویژگی

 ها را تبیین کرد.بروز آن

 پیشینه تحقیق -3

آسا به تهران شیوه ساخت و در دهه پنجاه مهاجرت سیل 

سازهای غیر مجاز به اوج خود رسید و این امر موجب تصویب 

 13/1/1713قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در تاریخ 

داد نسبت به گردید. این قانون به مأمورین شهرداری اجازه می

حدوده های غیر مجاز خارج از مجلوگیری و تخریب ساختمان

ماده  1خدماتی شهر تهران اقدام نمایند. در همین تاریخ تبصره 

شش تبصره  3/4/1714اصالح شد و متعاقب آن در تاریخ  111

 (.61، ص 1711)فالح، قانون شهرداری الحاق شد 111به ماده 
های پس از پیروزی انقالب اسالمی شورای انقالب تبصره

آن الحاق نمود. البته  را اصالح و سه تبصره جدید به 111ماده 

ای که در خصوص کمیسیون ماده صد مطرح مهمترین مساله

های ماده صد بود. شورای شد، مساله مشروعیت کمسیون

نگهبان به این عنوان که آراء کمیسیون ماده صد مبتنی بر 

حکم حاکم شرع نیست، آن را خالف شرع اعالم نمود. متعاقب 

قانون اصالح  313ای کیفری به استناد ماده این امر دادگاه

کار  1741موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 

رسیدگی به تخلفات ساختمانی را آغاز نمودند. در اوایل سال 

کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی امام  1743

ها تشکیل )ره( و آئین نامه مصوب نخست وزیر در شهرداری

د و عهده دار رسیدگی به تخلفات ساختمانی شد. پس از این ش
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-ها نیز تعطیل شد و پروندهمدت زمان کوتاهی این کمیسیون

، ص 1711 )فالح، های تخلفات ساختمانی بالتکلیف باقی ماند

61.) 

 مبحث اول علل اجتماعی -3-1

های مهیا بودن آرامش و دوری از تشویش خاطر و دغدغه

موجودات زنده یک امری طبیعی و فطری و  مخاطره آمیز برای

غیر قابل انکار است و برای انسان که در هر لحظه در حال 

سلوک و رسیدن به کمال و معرفت است احتیاجی الزم شد این 

مسیر متعالی است و وجود چنین شرایط تسکین بخش و بدون 

دهد و این عالی تر انسانی سوق میشک وی را به مراحل 

  ،جهانبخش و ابراهیمیحائز اهمیت است )مطلب چنان 

 ص ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران، خلفاتت

( که زنبورهای عسل برای یافتن مکان امن و آسوده در 31

 گیرند. کندوها هم همت خود را به کار می

بنابراین بشر برای داشتن سرپناه یا به عبارت دیگر داشتن 

خود و خانواده جزء ضرروریات مسکن مناسب را برای سکونت 

گاه است ولی سکونتاذهان تبادر به دانند گر چه مسکن در می

برای هر ملتی معنا و مفهومی خاص دارد که برای یافتن به 

های ملل مختلف را تفحص و معنای حقیقی آن بایستی فرهنگ

جستجو نمود و لذا مسکن در نزد هر انسان عاقل و شریفی 

گاه امنیت بخش زندگی اجتماعی است و از تگاه و استراحپناه

طرفی برای مردم جامعه ما داشتن خانه مسکونی از اهمیت و 

گردند این نحوه که ها محسوب میامتیاز باالیی برای خانواده

دست آوردن ها برای بهگرانی مسکن موجب شده خانواده

مسکن مشکالت زیادی را تحمل کنند و فزونی طلبی افراد 

افزایش ساخت و ساز و تراکم بی تأثیر در زمینه جامعه و 

، قوشچیی صمدتخلفات مهندسی ساختمان نمی باشد. )

( این مشکل 633 تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، ص

های عمومی مدون هر کشوری اجتماعی بدون ارتباط با برنامه

نیست و چه بسا این علل اجتماعی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با 

این قضیه مهم دارد چون قشر محروم و کم درآمد قادر به تهیه 

های برنامه جزوو تامین مسکن نمی باشد و احداث مسکن باید 

ها قرار گیرد زیرا اقشار محروم و حتی کم درآمد عمومی دولت

توانند به دسترسی و حظه دولت و متولیان امر نمیبدون مال

 تهیه یک مسکن مناسب برسند.

لذا حل این مشکل نیاز به تحقیق و بررسی دقیق در  

های گوناگون از جمله نیاز به اطالعات صحیح آمار رشد زمینه

گذاری برای تامین و تعیین نیاز ریزی و سرمایهجمعیت برنامه

و مکان برای توضیع و اسکان جامعه راجع به ساخت مسکن 

های جدید برای اصولی جمعیت احداث و شهرها و شهرک

جمعیت شهرهای بزرگ دارد و تا وقتی که  سرریزسکونت دادن 

گذاری مقول و استفاده از ریزی و سرمایهدر این مورد برنامه

نظرات کارشناسانه اهل فن صورت نگیرد مشکل مسکن همواره 

عنوان یک معلول نه علت ساختمان بهباقی و تخلفات مهندسی 

های تأثیر پذیر مسائل مذکور خواهد بود و مهمتر از همه برنامه

عمرانی ساالنه دولت و شیوه نظارت در امور ساختمانی و تخطی 

از حدود و اختیارات قدرت عمومی و اجتناب روشمند بودن 

 امورات اشخاص از علل و عوامل دیگر تخلفات مهندسی است

 (. 11ص  ،1713 )کامیار،

 مقوله امضاء فروشی و برگه فروشی -3-1-1

ای در های اجتماعی حرفهمقوله امضاء فروشی از آسیب

ویژه در این اواخر رونق یافته و مهندسی ساختمان است که به

ای را به معرض ظهور رسانده ای نامیمون از رفتار حرفهچهره

نمود عینی و روز  خصوص در ساخت و ساز شهرها،است و به

های در سایر بخش در مهندسی افزون می یابد البته نمونه

شود. امضاء فروشی چیست؟ امضا ساختمان نیز یافت می

فروشی تایید نقشه های مدارک فنی ساختمان توسط مهندسی 

است که اطالعی از ماهیت آنها و محتوا و تهیه کنندگان آنها و 

دریافت مبلغی که از تعرفه ملک و مالک آن ندارد و در قبال 

جاری بسیار کمتر است. از طریق امضای خود که امضای مجاز 

 نماید.شود آنها را برای ساخت و اجرا تأئید میشمرده می

روال صحیح ارائه خدمات بدین گونه است که تمامی 

عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی 

وقی یا مجریان انبوه ساز و یا اجرای ساختمان یا مجریان حق

دارندگان صالحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه 

اجرای حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت 

ص  ،م م ساختمانشود )باشند انجام میمسکن و شهرسازی می

31.) 

ها های خرید و فروش برگه در روزنامهحجم فراوان آگهی

گستاخانه ترین صدر ممکن رایج بوده و که تا چندی پیش 

اینک با تغییر شکل ظاهر در همان محتوا جریان دارد و موارد 

مربوطه به جعل امضای مهندسان خود به تنهایی عمق فاجعه را 

دهد امضا فروشی پیامدهای بسیار نامطلوب دارد که نشان می

 عبارتند از:

مدنی و الف( پذیرش مسئولیت بدون آگاهی و تبعات سنگین 

 جزایی.

ب( رواج دادن حضور دالن و تنگ کردن عرصه به مهندسان 

 همکار.

محتوا و نبودن نظارت فنی و در نتیجه ج( رواج نقشه های بی

تولید ساختمان بدون رعایت اصول و نظامات فنی و بدون 

 کیفیت.

د( اجباری شمردن امضای مهندسی صرفاً برای تکمیل پرونده 

 فت اهمیت مهندسی.شهرداری شرط مالک و ا

 ه( نزول جایگاه اجتماعی در شأن مهندسی و مهندس.
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 و( ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به مهندسان ساختمان.

وجود آمدن رقابت صنفی در جهت کاهش حق الزحمه ز( به

 مهندسی و عدم رعایت مقررات ملی در ساختمان ایران.

 13 باشد و مادهلذا امضا فروشی یک آسیب اجتماعی می

سازمان مهندسی که مورد  13/7/33آئین نامه انظباطی مصوب 

تائید سازمان مهندسی کشور قرار گرفته عمل فوق را خالف 

شأن مهندسی تلقی نموده است )آئین نامه انضباطی نظام 

(. الزم به ذکر است که با اقدام وزارت 1731مهندسی کشور؛

روشی مسکن شهرسازی و نظام مهندسی کشور مقوله برگه ف

 (.43ص  ،م م ساختمان) منسوخ گردید

 انحرفات اجتماعی -3-1-2

مرتن جامعه شناس امریکایی انحرفات اجتماعی را در روابط 

میان سه عامل و اهداف فرهنگی ضابطه و رفتار اجتماعی و 

داند. لذا ها میوسایل نهادی شده مبین توضیع امکانات فرصت

مالی برای رسیدن به بسته به شرایط تجرد یا تأهل اهداف 

آرزوها )ازدواج، تهیه مسکن، تهیه خودرو و غیره در کنار سایر 

امکانات چون آموزش و باز آموزی خود و تحصیل فرزندان، 

بهداشت و درمان، سفر و اوقات فراغت حتی تهیه کتاب و 

رایانه، نرم افزار وغیره( برای هر مهندسی همانند دیگر آحاد 

کننده تبدیل شده است و شاید  جامعه به موضوعی تعیین

عنوان مهندس به گاه عام به دارنده این صفت اهداف مذکور را 

کند در این راستا همسازی مقررات گرایی، گوشه تسریع می

لف پیش روی مهندسان قرار می گیری در تخ

 (.67؛1713گیرد)کامیار،

عدم آموزش مقررات ملی ساختمان در  -3-1-3

 دانشگاه

دسی و کنترل ساختمان مقررات ملی ساختمان قانون نظام مهن

نامه های اجرائی آن و مجموعه مباحث بیست و دو گانه و آئین

یک ضرروت ملی است که باید در دانشگاه تدریس و گنجاندن 

-ها و پروژهمباحث بیست و دو گانه آن به نحو مقتضی در درس

های مرتبط با ساخت و ساز معماری، عمران، های درسی رشته

شک تعداد کانیک، برق، نقشه بردای و غیره ایجاد گردد بیم

های مهندسان جوانی هستند زیادی از دانش آموختگان رشته

که که در زمینه ساخت و ساز عمران و آبادانی کشور باید 

مشغول کار شوند فعالیت مهندسی آنها عمدتاً در طراحی و اجرا 

تجاری و  یا نظارت متمرکز است و حتی کسانی هم با جنبه

کنند باید قانون را کسب مرتبط با ساختمان سر و کار پیدا می

بشناسند و حدود و مقررات و الزامات آنها را درک کنند. 

بنابرین برای شروع این آموزشی ضروری چه جایی بهتر از 

شود که عملکرد دانشگاه؟ که از ابتدا دانشجو متوجه می

زینی باشد که در مقررات مهندسی او در آینده باید با رعایت موا

ملی ساختمان تصریح شده اینکه با چه ترتیبی و با چه ساز و 

ی مرتبط با ساخت های دانشگاهکارهای در برنامه درسی رشته

اندیشی و تشریک مساعی و ساز گنجانده شود، نیاز به هم

صاحب نظران نظام مهندسی و فرهنگ و آموزش عالی و وزارت 

 (.76؛1731 ،)شریعتی مسکن و شهرسازی دارد

عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای  -3-1-4

 اجتماعی

قواعد و مقررات کار آمد و چاره ساز در امر مسکن وجود دارد و 

ای با وسعت ها و افراد فاقد صالحیت در این رشته عرصهواسطه

دهند و به توانند انجام میاند و هر آنچه مینامحدود یافته

 رخوتن در ای با آهای حرفهنیستند و سازماناحدی پاسخگو 

کنند یا آن چنان و رکودند که اصحاب کهف را تداعی می

گرفتار مشکالت داخل و تارهای تنیده بر خودند که امکان هیچ 

سامانی یابند و در نتیجه در سامان دادن به این بیحرکتی نمی

نظارت سان بزرگترین علل بازدانده یعنی وامانده اند و بدین

 (.1731،13، )شیبانی اصل اجتماعی منفول مانده است

 فرار از مقررات -3-1-5

یکی از عللی که افراد را به سوی تخلفات مهندسی ساختمان 

باشد که ای از افراد جامعه میدهد عدم پذیرش عدهسوق می

گری حاضر نیستند به موازین و مقررات فنی تن دهند و عصیان

دانند را برای خودشان نوعی شجاعت میو سرکشی از مقررات 

و عدم التفات به ضوابط را برای خودشان قدرت کذایی تلقی 

طرف وقوع کنند که بالطبع آن جامعه مهندسی ساختمان بهمی

 (.41، ص 1733 )کیانیا، شوندتخلف سوق داده می

 بیکاری -3-1-6

مشکل یافتن کار برای مهندسان جوان تازه فارغ التحصیل شده 

توازن عرضه و تقاضای فارغ التحصیالن در رشته عمران و برای 

ارائه خدمات مهندسی را بر هم زده است و این معضل هر سال 

 نمایان تر و واضع تر خود را نشان می دهد.

بر اساس فرهنگ و رسم جا افتاده در کشورها نام هایی 

مانند استاد دانشگاه، مهندس، دکتر، قاضی و این ذهنیت را 

نماید که فرد ذیربط فردی شاخص و از نظر اقتصادی عی میتدا

باشد و این وضعیت ای میهای ویژهو اجتماعی دارای توانمندی

برای مهندسان جوان که بعضاً در یافتن کار تا مدتی ناموفق 

هستند، معظالت جدی را به همراه دارد و توقعات رنگارنگی را 

شامل خواهد شد به از درون خانواده تا محیط زندگی و کار 

عنوان مثال ازدواج یک مهندس جوان به اجبار دارای تشریفات 

 _شود که فشارهای اقتصادی و روحی و هزینه های خاصی می

روانی را برای وی در پی دارد و بعضاً این انتظارات نابجا منشاء 

ای می گردد که نتایج ناگوار اجتماعی را های عدیدهناهنجاری

داشت. چون مهندسان تازه فارغ التحصیل شده  به دنبال خواهد

باید سه سال تجربه کار آموزی کسب نمایند تا بعد از آن در 

آزمون نظام مهندسی شرکت و در صورت موفقیت به آنان مهر 
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و امضاء مجاز واگذار شود لذا در طول این سه سال اکثراً 

مهندسان بیکار یا در حین کارورزی، دارای کاری با دستمزد 

 ،)شریعتی ایین که هزینه آن کفاف زندگی شان را نمی دهدپ

 (.13؛1731

 علل اقتصادی و سایر علل -3-2

بدون تردید یکی از دالئل مهم تخلفات مهندسی ساختمان علل 

اقتصادی است. امروزه فقر اقتصادی و مشکالت مادی در زمره 

موثرترین علل و عوامل تخلفات قرار دارد و امری روشن است 

های عمرانی به وقوع نمی بدون پیشتوانه اقتصادی طرحکه 

پیوندد و با توجه به رشد روز افزون ساختمان و قیمت نهایی و 

مصالح ساختمانی و افزایش ساالنه اجاره بهاء منازل تأثیر 

زیادیرا در رابطه دارد و موجب تشویق افراد به سمت تخلفات 

از طرف  گردد. مجموعه ضوابط ساختمانی کهساختمان می

های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای طرح

شده تا حدودی توانسته است کیفیت  االجراابالغ و الزم و 

ساخت و سازهای دولتی را نسبت به ساخت و سازهای 

خصوصی بهبود بخشد و اغلب بنا به مالحظات اقتصادی در 

ساخت و سازهای متدوال و خصوصی به آنها توجه نمی 

 (.33، 1733، ود)قالیبافانش
زیرا شرایط اقتصادی نامطلوب متاسفانه فرصت درست 

گیرد و کانون گرم خانواده شان را فکر کردن را از اشخاص می

دهد که با در محیط ناامن و در معرض حادثه ناگوار اسکان می

کوچکترین لرزش و رانش خطرات جبران ناپذیری را به دنبال 

کاران بساز و بفروش کلیه گردیده که پیماندارد. بارها مشاهده 

مقررات و ساختمانی مبحث فوالدی و بتن را در مورد ایجاد 

فنداسیون بتنی مسلح رعایت می کنند یعنی فوالد گذاری 

فنداسیون انجام و مهندس ناظر را برای تائیدیه به محل اعزام 

کلیه  دارند اما بعد از بازدید و تایید برگه کیفیت فنداسیونی،می

و بتن بدون میلگرد اجرا می آرماتورها را برداشته 

 (.13نماید)همان،

عدم پرداخت اعتبارات عمرانی به موقع جهت  -3-2-1

 های عمرانیپیشرفت طرح

-نشان می 31گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی در سال 

پروژه عمرانی اجرائی در پایان سال،  1416دهد که از نظارت 

درصد پروژه  1/11اهداف عمرانی محقق شده اما درصد  34

 3/11اند که حدود های عمرانی ملی از برنامه زمانی عقب مانده

 13/41کمتر است تنها  33درصد از مقدار این شاخص در سال 

درصد از پروژه هایی که زمان خاتمه آنها فرا رسیده بود در سال 

 (.41، 1731، )اردکانی به پایان رسیده است 31

دهد ین یک زنگ خطری است که آمار و ارقام مذکور نشان میا

ای برای صنعت ساخت و ساز در کشور است اوضاع نگران کننده

های عمرانی برآورد نشدن اهداف تاخیر در اجرای اکثریت طرح

ها ناشی از نارسایی اعتبارات، ضعف بعضی منظور شده در طرح

یمان کاران مسایلی های اجرای و ناتوانی برخی از پاز دستگاه

-گیر این حرفه مهندسی در درون کشور میاست که گریبان

های جدید در شرایطی که درصد بسیار باشد و آغاز پروژه

بندی پایینی از پروژه های اجرایی قبلی مطابق با برنامه زمان

پیشرفته و در موعد مقرر خاتمه نیافته اند که اگر به همین 

ای نزدیک حجم وسیعی از اعتبارات صورت ادامه یابد و آینده

های خاتمه نیافته و ناتمام مسدود عمرانی کشور در پروژه

تواند این های راهبردی دراز مدت میریزیخواهد شد که برنامه

 (.11، 1733،)شیبانی اصل معضل را رفع نماید

 افزایش قیمت زمین -3-2-2

سال رشد بیش از حد زمین که هر ماهه یا در فصول مختلف 

کنیم یکی از موارد سوق یافتن به سمت آن را مشاهده می

ساخت و ساز و تخلفات می باشد زمین که در گذشته با نازل 

ترین قیمت در دسترس مردم قرار داشت و در حال حاضر 

 دستیابی به آن امر بسیار مهم برای مردم جامعه تلقی می شود.

و  توانست بر سرزمین وسیعی خیمه زندروزی بشر می

آرامش خاطری را برای خود و خانواده اش و حتی آرامش 

خاطری را برای خود و اطرافیان خود فراهم آورد ولیکن چنین 

روحیه مساعدت آمیز امروز جایگاه خودرا از دست داده است و 

رویه قیمت زمین همواره از مشکالت مهم علل رشد بی

 اقتصادی تخلفات مهندسی ساختمان می باشد

 (.73، ص 1731،)ابراهیمی

قانون کارشناس رسمی دادگستری  11تبصره ماده 

انجام معامالت و امالک را که مستلزم تعیین  1731مصوب 

گردد را از تاریخ صدور نظریه حداکثر تا شش ماه معتبر می

( اما در جامعه کنونی آیا موازین قانونی 1731داند )یزدانپور؛ می

)صمدی  عتبار استفوق، حتی به مدت یک ماه هم دارای ا

 (.17، ص1713قوشچی،

 افزایش قیمت مصالح ساختمان -3-2-3

افزایش قیمت مصالح و ساختمان در علل اقتصادی نقش 

موثری را ایفا می کند. افزایش بی حد و حصر و مصالح 

را به  ها شهروندانسعودی قیمت ساختمانساختمانی و سیر و 

جهت داده و فقر و های ارزان قیمت  سازی و خانه سمت آلونک

های غیر مشکالت اقتصادی ارتباط زیادی با احداث عملیات

مجاز و تخلفات مهندسی ساختمان دارد. بررسی استانداردهای 

ملی مربوط به صنعت ساختمان که حدود پانصد مورد می 

دهد که مجموعه آنها پوشش کافی برای تعیین باشد، نشان می

این در حالی است که  کیفیت محصوالت ساختمانی را ندارد

باشد در می 31ای قبل از حدود نیمی از آنها نیز مربوط به دهه

های ارائه شده -مواردی نیز تجربه نشان داده است که ویژگی

برای پذیرش کیفیت مصالح ساختمانی مناسب نیست گرچه 
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مراجع تدوین این استانداردها یکی از استانداردهای بین المللی 

 کامل با شرایط کشور را ندارداست اما سازگاری 

 (.116، 1731،)اردکانی

 ارزانی ملک در شهرهای اقماری کالن شهرها -3-2-4

در دو دهه گذشته شاهد ترک زندگی روستایی و هجوم به 

ویژه هجوم سیل جمعیت به کالن شهرها اطراف زندگی به

ممکن بوده ایم، گرچه دالیلی منطق در این زمینه نقش آفرین 

ای قیمت بسیار پایین امالک در شهرهای حاشیهاست ولی 

کالن شهرها ساخت و ساز را روز به روز شدت بخشیده و اثرات 

 (.61، 1731، )امامی جای گذاشته استزیادی در رابطه به

هجوم صاحبان صنایع به شهرهای اطراف کالن  -3-2-5

 شهرها

عالقه استقرار صاحبان صنایع و ایجاد مراکز صنعتی در 

شهرهای اطراف کالنشهر زیاد است به لحاظ به مراکز و نحوه 

توضیح بهتر تولیدات و دانش امکانات عالی از هر نظر باعث 

نظر از قطب مسکونی شده که شهرهای اطراف کالنشهر صرف

عنوان قطب صنعتی کشور هم تلقی شود که بدون هیچ گونه به

روز ب انجام عمل کارشناسی این عمل صورت گرفته که در

 (13تخلفات مهندسی اثر بخش است)همان؛

 کوتاهی دولت در ترویج فرهنگ ایمنی سازی -3-2-6

ها و بخصوص رسانه ملی جهت فرهنگ ضعف عملکرد رسانه

سازی و معرفی مشخصات ساختمان ایمن به مردم برای همگان 

واضع است. در گذشته افراد برای خرید وسایل منزل توجهی به 

نداشته اما با رشد اطالع رسانی در جامعه هم مسائل ایمنی 

اکنون توجه به استاندارد کاالها برای مردم قابل اهمیت 

 (.47)همان؛است

 عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن -3-2-7

سود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یکی از عوامل 

توان بیان عدم تقاضای مسکن ایمن از سوی مصرف کننده می

نمود این امر باعث شده که افراد تنها به دنبال سرپناه بوده و 

توجهی به نکات ایمنی ساختمان و واحد مسکونی نداشته 

ها در چنین شرایطی به وجدان باشند و ایمنی سازی ساختمان

کارفرما بستگی دارد چرا که هیچ تفاوت قیمتی میان ساختمان 

عامالت مسکن وجود ندارد و مقاوم و غیر مقاوم در بازار م

کنند از ارزش واحدهای مسکونی به ازای مقاومتی که پیدا می

 شوند.افزوده برخوردار نمی

از آن جا که کارفرما تنها به دنبال کسب سود است، لذا 

ای مهیا شود که سود کارفرما و ایمن ساز و کارها باید بخ گونه

نگیرد بلکه در  ها در تعارض بایکدیگر قرارسازهای ساختمان

موازات یکدیگر باشند. چرا که در این صورت کارفرما، مهندس 

ناظر را با پرداخت دستمزد بیشتر حفظ خواهد کرد تا 

ساختمان مقام تری ساخته شود. البته دولت نهم با ارائه و اجرا 

طرح مسکن مهر در کلیه شهرهای کشور توانسته است تعادل 

زار مسکن جامعه را مهیا نماید نسبی میان عرضه و تقاضا در با

های وزارت که جای تقدیر و تشکر از متولیان باألخص سیاست

 (.63همان؛)مسکن و شهرسازی است

 های تبیهی و کنترلیعدم وجود مکانیزم -3-2-8

درصد از مهندسان ناظر فقط برگ نظارت را امضاء  11متاسفانه 

رایج شامل: های مسکونی مرحله در ساختمان 6کرده و تنها در 

فنداسیون، سقف اول، سقف دوم و پایان کار در محل ساختمان 

شوند چون در صورت تایید تخلف از سوی مهندسان حاضر می

ناظر هیچ مکانیزمی جهت شناسایی کنترل باز خواست آنها 

 وجود ندارد.

های تبیهی برای مقابله با مهندسان ناظر بهره باید از مکانیزم

مشاهده تخلف از سوی این حکم پروانه جست بطوری که با 

اشتغال آنها لغو و اجازه کاری از آنها گرفته شود و این در حالی 

است که شناسایی مهندس ناظر آسان و نام آنها در پرونده 

مجوز ساختمانی مشخص است. متقابالً حق الزحمه نظارت هم 

های انجام شده در طبق مصوبه های فعلی با توجه به هزینه

مان که در حال حاضر ناچیز است رویه اعتدال به خود ساخت

ما بتوان از مکانیزم تنبیهی نهایت استفاده  آن در که بگیرد تا

، شماره 1731، )امامی صحیح را در ساخت و ساز به عمل آورد

 (.صفحه

منظور صرفه جویی هعدم رعایت اصول فنی ب -3-2-9

 در هزینه مالی

است که به علت رعایت نکردن ها گزارش شده گاهاً در روزنام

اصول فنی ساختمانی فرو ریخت یا ساختمان بتنی پنچ طبقه 

در حال ساخت و ساز فرو ریخت که دالیل فرو ریختن 

 ساختمان مربوطه را یک کارشناس فنی بیان نموده است.

ها از یکدیگر، کم بودن میزان سیمان در فاصله زیاد ستون

ی غیر استاندارد و نیز افزایش مالت، استفاده از مصالح ساختمان

دلیل ساخت یک و نیم طبقه بیش از حد مجاز نقشه بار سازه به

بوده است به نظر عجیب نیست که این همه خالف در یک 

ساختمان اتفاق بیفته و آب هم از آب تکان نخورد و ساختمان 

با همین وضع آنقدر باال برود تا جایی که خودش فرو ریزد؟ 

 دار است.وند ساخت و ساز از پایه مشکلقبول کنید که ر

مصالح ساختمانی غیر استاندارد، یعنی آن مقاومتی را یک 

تیرچه بلوک در برخی دیگر از مصالح باید داشته باشد، ندارد 

چرا؟ چون ایجاد آن مقاومت استاندارد در این مصالح خرج دارد 

واین یعنی آن سود فروش کمتر شود، و غیره بقیه ماجرا را 

، ص 1731)هاشمی، طمئن هستیم که خودتان بهتر می دانیدم

41.) 

 نیروی انسانی بخش ساختمان -3-2-11
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شاید آن فرهنگی که واژه عمله و بنا برای افراد بی اهمیت به 

کار برده است، یکی از مقصران اصلی بکارگیری نیروی مفید 

-متخصص در بخش ساختمانی باشد. نیرویی که باید حساس

کارهای را انجام دهد، یک جوشکار که اتصاالت را به هم ترین 

حوصله جوش می دهد، اگر غیر متخصص و یا حتی کمی بی

های فاجعه تبدیل شود تواند به یکی از بنیانباشد، می

آرماتوربند غیر متخصص، بناها و کارگران و غیره و کلیه عوامل 

 نمایند.اجرایی که در صنعت ساخت و ساز بنا باهم همکاری می

سازند که نه تنها های ما را افرادی میبسیاری از ساختمان

های سال متخصص ساز نیستند بلکه کسانی هستند که سال

های دیگر بوده و بعداً به آموخته ها و تجربه هایشان در رشته

دلیل سودآور بودن بخش ساختمان کار و کسب قبلی را رها 

امروز در میان سازندگان بساز و بفروش  شده انداند و کرده

ساختمان، پزشک و نمایشگاه دار و زرگر و خواربار فروش و 

نقاش حتی اصناف دیگر هم هستند، کافی است پول الزم را 

توانند سازنده برای ساخت و ساز داشته باشند، آن وقت می

ها همه تالششان را برای ارزان تر در باشد و بقیه بساز و بفروش

، )امامی کار ببرندتر فروختن آن بهرانآمدن ساختمان و گ

1733 ،47.) 

عدم حضور مهندسان ناظر در صحنه  -3-2-11

 ساختمان سازی

عملکرد ضعیف مهندسان ناظر بعلت تعیین دستمزد غیر واقعی 

و پایین آن یکی از مشکالت است که سبب شده است بسیاری 

از ساخت و سازهای مجود در کشور فاقد کیفیت و استحکام 

الزم باشد و با توجه به این که کیفیت معیاری پنهان در امر 

ساخت و ساز است، این مشکل کمتر مورد توجه قرار گرفته 

است. و مهندسین ساختمان، با پرداختن به ظاهر و شکل 

اند که کاستی های ساختمان ساختمان ها همواره سعی داشته

 (.63، ص 1731، هاشمی)را با حفظ ظاهر بپوشانند

بعضی از مهندسان حقوق و درآمدشان پاسخگوی نیازهای 

مادی و اقتصادی امروز جامعه نیست و این موضوع سبب می 

شود که مهندسان در صدد یافتن کار دوم و حتی کار سوم هم 

های موجود و قابل دسترس را در این زمینه باشد و تمام اهرم

شان را بکار خواهند گرفت تا شاید بتوانند نیازهای اقتصادی

مرتفع سازند این مساله به جدی مهم است که در چند سال 

-اول کار تمام فکر وذکر یک مهندس را به خود اختصاص می

دهدو این سرآغازی برای دور افتادن از مبانی عملی و تئوریک و 

در یک روند اجباری تبدیل یک فرد آکادمیک به یک انسان 

یابی به اطالعات روز باشد و فرصت مطالعه و دستگر میمعامله

علم مهندسی و در نهایت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده 

 (.33، 1733، )امامیتوسط مهندس کم می گردد 

 

 گیرینتیجه -4

های شناسایی مجریان و مهندسان ناظر متخلف باید از مکانیزم

تنبیهی قانون نظام مهندسی برای مقابله مهندسان ناظر 

استاندارد، نیروی انسانی متخصص، متخلف بهره جست. مصالح 

عدم مقاومت جنس خاک از نظر ژئوتکنیک از عوامل عدیده 

 کنترل تخلفات فنی ساختمانی می باشند.

تدوین جدول دستمزد متناسب با کار اجرایی در مورد 

مجریان و مهندسان ناظر و کلیه عوامل ساختمان الزامی است 

توسط وزارت مسکن و اهرام نظارتی بر عملکرد ساختمان سازی 

شهرسازی از طریق تشکیل پلیس ساختمان )همانند پلیس 

نیروی انتظامی( می تواند برای جلوگیری از موضوع جرائم 

   تخلفات مهندسی موثر باشد.
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