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 20/09/1400 تاریخ جلسه  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 عنوان موضوع
  موضیو قانون مذکور    (33)و آیین نامه اجرایی ماده    قانون نظام مهندسیی و کنتر  سیاختمان   (4)ماده  عدم اجرای  دالیل بررسیی  

 "کلیه ساختمان ها  در احداثذیصالح    سازندگانالزام استفاده از خدمات  "

 شرقی  آذربایجان  انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

که اجرای آن توسی  شیهروندان الزام قانونی دیدا    تدوین شیده اسیتقواعدی  بر اسیا   مقررات ملی سیاختمان در تمامی کویورها   

های ملی و همچنین    حفظ و افزایش بهره وری از سیرمایه گذارینظیر   منافع ملی    چرا که اولویت این مقررات بر دایه.  کرده اسیت

مقررات حاکم بر جنبه های    1366سییا     در این راسییتا از  بنا شییده اسییت.حفظ جان و منافع عمومی بهره بردارن سییاختمان ها  

ب مقررات ملی سیاختمان بتدری   مهندسیی و فنی سیاختمان شیامل حراحی  نظارت و اجرا توسی  وزارت راه و شیهرسیازی در قال

 .  وضع و استفاده از آن الزامی شده است

های اخیر  موید تاثیر این مقررات در ارتقای کیفیت سیاختمان ها و    ها بویژه از حیث سیازه ای در سیا   مقایسیه کیفیت سیاختمان

 باشد.  می    حفظ سرمایه های ملیسیر تکاملی آن در جهت تامین ایمنی  بهداشت  رفاه  آسایش و  

اشیتاا  اشیخاح حقیقی و حقوقی در     (1374قانون نظام مهندسیی و کنتر  سیاختمان )مصیوس اسیفندماه سیا     1(4)مطابق ماده  

امور فنی مربوط به بخش سیاختمان  مسیتلزم داشیتن صیالحیت حرفه ای بوده و مرجع صیدور این صیالحیت در قالب دروانه اشیتاا   

برابر    مداخله اشیخاح حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صیالحیت حرفه ای همچنین.  می باشیدبکار مهندسیی  وزارت راه و شیهرسیازی  

آئین نامه اجرایی قانون مذکور     3(2)در ماده   الزم بذکر اسییت که  از قانون محسییوس می شییود.  تخلف قانون مذکور  2(32)ماده  

شیامل حراحی  محاسیبه   که   صیالحیت حرفه ای اسیت عنوان شیدهمسیتلزم داشیتن مدرک     اموری که انجام آنها در بخش سیاختمان

 د.نمی باش  نظارت و اجرا

ای   مجموعه  1384در سا   وزارت راه و شهرسازی     نظام مهندسی و کنتر  ساختمانقانون    4(33)ماده  نمودن  ی  یدر راستای اجرا

  1383قانون مذکور )حاوی مصیوبه سیا     33(33)اجرایی ماده    آئین نامه  را در قالب مبحث دوم مقررات ملی سیاختمان مویتمل بر

 
حقوقی به  حسیب مورد اعالم نماید  اشیتاا  اشیخاح حقیقی و از تاریخی که وزارت مسیکن و شیهرسیازی با کسیب نظر از وزارت کویور در هر محل  :و کنتر  سیاختمان یقانون نظام مهندسی  4ماده   -1

د مهندسیان از حریق دروانه اشیتاا   این صیالحیت در مورای اسیت.صیالحیت حرفه  شیود مسیتلزم داشیتنشیهرسیازی که توسی  وزارت یاد شیده ت یین می  های سیاختمان وبخش آن دسیته از امور فنی در

مرجع صیدور دروانه    .شیودیا تجربی و در مورد کارگران ماهر از حریق دروانه مهارت فنی احراز میکاردانی مهندسیی و در مورد کاردانهای فنی و م ماران تجربی از حریق دروانه اشیتاا  به کار  به کار

گردد. شیرای  و ترتیب صیدور  تمدید   می  مسیکن و شیهرسیازی و مرجع صیدور دروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی ت یین تجربی وزارتنی واشیتاا  به کار مهندسیی و دروانه اشیتاا  به کاردا

 .شودم ین می این قانوناجرایی  نامهها در آییناین ماده و چگونگی ت یین  حدود صالحیت و ظرفیت اشتاا  دارندگان آن ای موضو و تاییر مدارک صالحیت حرفهابطا 
های یاد  محلای خواهد بود. دربه داشیتن مدارک صیالحیت حرفه  ( این قانون موکو 4ها و امور موضیو  ماده )اخذ دروانه کسیب و دیویه در محل :کنتر  سیاختمان و  یقانون نظام مهندسی  32  ه ماد -2

 :شودتخلف از قانون محسوس می شده اقدام به امور زیر

اشیتاا  به امور فنی خار  از حدود صیالحیت مندر  در   -س   .مسیتلزم داشیتن مدرک صیالحیت اسیت مداخله اشیخاح حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صیالحیت در امور فنی که اشیتاا  به آن -الف

ارایه خدمات مهندسیی حراحی  اجرا و نظارت توسی    -د   .یت مربوطمدرک صیالح  تأسیی  هر گونه مسسیسیه  دفتر یا محل کسیب و دیویه برای انجام خدمات فنی بدون داشیتن -    .مدرک صیالحیت

 .دارند ساختمان آن دروژه را نیز بر عهده بررسی یا تأیید نقوه و یا امور مربوط به کنتر   اشخاح حقیقی و حقوقی که مسئولیت
 یمهندسیی   یهادر بخش  یخدمات فن ریسییا محاسییبه  نظارت  اجرا و  یامور حراح یبرا  یو حقوق  یقیاشییتاا  اشییخاح حق :و کنتر  سییاختمان ینظام مهندسیی  قانون یینامه اجرا  نیآئ 2ماده   -3

  وزارتلهیکه به وس  ییهاو شهرستانها و محل شهرها  در نیو اعالم شده و همچن  نییو کوور ت  یمسکن و شهرساز  یهاوزارتخانه  لهیبه وس  یقبل  نیقوان یکنون در اجراکه تا  ییهاساختمان در محل

 است. یضرور یاحرفه  تیخواهد شد  داشتن مدرک صالح یکوور موخص و آگه وزارت با کسب نظر از یمسکن و شهرساز
  یمنیاز ا نیانیهیا بیه منظور احمسیییاختمیان ینگهیدار  وی  بردارمحیاسیییبیه  اجرا  بهره    یهیا در حراحآن  تیی کیه رعیا  یاصیییو  و قواعید فن  قیانون نظیام مهنیدسیییی و کنتر  سیییاختمیان:  33میاده    -4

آنها و حدود  یکنتر  اجرا  بیو ترتاصیو  و قواعد نیا شیمو   خواهد شید. حوزه  نیتدو  یوزارت مسیکن و شیهرسیاز لهیاسیت  به وسی   یو ضیرور  یاقتصیاد صیرفه  و  شیمناسیب  آسیا  یدهبهره بهداشیت 

 أت یه  بیو به تصیو هیو کویور ته  یمسیکن و شیهرسیاز  یهاوزارتخانه  لهیوسی   به  که خواهد بود یانامهنییاعد در هر مبحث به موجب آاصیو  و قو نیا  یو ترو  یسیازمانها  فیو وظا اراتیکنتر  اخت

 ونهاد ید  هر استان  ژه یو  یمتناسب با شرا توانندیاستان م  یهاسیازمان  .دهندیم  لیتویک سیاختمان را  یها مقررات ملآن یکنتر  و اجرا نامهنییو آ یاصیو  و قواعد فن مجمو  .دیرسی  خواهد رانیوز

 قابل اجرا خواهد بود. یوزارت مسکن و شهرساز بیبا تصو رب یاستان ذ یفن یشورا دیید  از تأ ونهاداتیدنیساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. ا یدر مقررات مل رای خاص  راتییتا
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و    (اصیو  و قواعد فنی که رعایت آنها در حراحی  محاسیبه و اجرای سیاختمان ها  ضیروری اسیت  هیئت محترم وزیران در خصیوح

  به کلیه الزم االجرا می باشیدکه   انتظام بخویی به امور حرفه ای مهندسیان در بخش سیاختمانمجموعه شییوه نامه های مربوط به  

   .نمودابالغ    ی ذیرب  و مراجع صدور دروانه ساختمانها  سازمان

قانون نظام مهندسییی و کنتر  سییاختمان  مقررات ملی سییاختمان    (33)آیین نامه اجرایی ماده    (3)با توجه به اینکه مطابق ماده  

دارای اصیو  مویترک  یکسیان و الزم االجرا در سیراسیر کویور بوده و بر هر گونه عملیات سیاختمانی نظیر تخریب  احداث  توسی ه و  

بر اسییا   ه ای خود را  بکارگیری و اسییتفاده از خدمات سییازندگان ذیصییالح که صییالحیت حرف  لذا   یا تقویت بنا حاکم می باشیید

( از وزارت راه و شیهرسیازی اخذ نموده اند برای  02/11/1387  ابالغیهدسیتورال مل نحوه ف الیت سیازندگان مسیکن و سیاختمان )  

 د.کلیه ساختمان ها ضروری می باش

درصید دروانه های    60که حدود    حبقه  6  زیر  های  سیاختمان  اسیتان   نفره  4  هیات  تصیمیمات  اسیا   بر  های اخیر  متاسیفانه در سیا 

  تصیمیمات که  حالیسیت در  این.  اند  مسیتننی شیده  سیازندگان ذیصیالح در احداث بنا   کارگیری به  گردد از  سیاختمانی را شیامل می

  خدمات ت رفه ت یین  و  امور  گری  تسییهیل  مهندسییی   نظام  های  نامه  شیییوه  اجرای  خصییوح در  صییرفا   ها  نفره اسییتان 4  هیات

  شیهرسیازی  و  راه  وزارت  به هیات  اصیالحی این  دیوینهادات  اقلیمی   خاح  شیرای   وجود  صیورت  در همچنین.  باشید  می  مهندسیی

 .  شود  ابالغ  آنها  حریق  از  تایید  صورت  در  تا  گردد  می  ارجا 

  قیانونی  الزام  بر 12/12/99  مورخ  عمومی  تاهیی   رای  آخرین  درارائیه گردیید کیه   اداری  عیدالیت دیوانبیه   شیییکیاییاتیدر این راسیییتیا  

  رای  دیرو.  اسیت  شیده  تاکید  سیاختمانی  دروانه در  مجری  نام  ذکر  تکلیف  و  ها  سیاختمان کلیه  احداث  در  ذیصیالح  مجریان  از  اسیتفاده

  کل  مدیران  تمامی به  را  قانونی  تکلیف  این  امر   متولی  ب نوان  نیز  شییهرسییازی   و  راه  وزارت  اداری   عدالت  دیوان  سییوی  از  هرصییاد

 .  است  نموده  ابالغ  ها استان

  خدمات  از  اسیتفاده  نمودن  الزامی  بر  مبنی  درخواسیتی  گذشیته   سیا   اسیتان  سیاختمان  مهندسیی  نظام  سیازمان  الزم به ذکر اسیت

 گردید.  مواجه  این هیات  مخالفت  با  که  نمودند  ارائهبه هیات چهار نفره    ها  ساختمان  کلیه  برای  ذیصالح  سازندگان

مجریان و ناظرین در احداث سییاختمان ها در     انحراح  و اسییتفاده از  سییاختمان یمقررات ملبا عنایت به اینکه هدف از تصییویب  

و    یدر مصرف انرژ  ییجوصرفه  و  ستیز   یحفاظت مح   یصرفه اقتصاد   شی آسامناسب  یده  بهرهبهداشت   یمنیا نیتأمراستای  

علیرغم ماایرت با قانون و مقررات   سیاختمان های زیر شیش حبقه   احداث    در  حذف مجریان  لذامی باشید    یمل  یهاهیحفظ سیرما

 می تواند موکالت عدیده ای نظیر عدم تامین ایمنی  بهداشت و ... را به دنبا  داشته باشد.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

  مجریانبکارگیری  که   1374و کنتر  سییاختمان مصییوس سییا   قانون نظام مهندسییی    (33)  و  (32)   (4)مواد  وجود    علیرغم.  1

و ارائه خدمات    اعالم نمودهامری الزامی  را  حبقات و کاربری سیاختمان(    )فارغ از متراژ  ت داد  ها  در احداث کلیه سیاختمان  ذیصیالح

   قانون یاد شیده   (40)و    (34)اسیا  مواد    مهندسیی از سیوی اشیخاح فاقد صیالحیت و نیز عدم رعایت مقررات ملی سیاختمان بر

سیاختمان های زیر شیش حبقه  الزام اسیتفاده از      لیکن بر اسیا  مصیوبه هیات چهار نفره اسیتان  درتخلف از قانون محسیوس شیده

  به لحاظ مخاحرات جانبی  کاهش ایمنی ومجریان سییاختمان حذف شییده اسییت که ماایر با قانون بوده و تب ات جبران نادذیری  

 را می تواند به دنبا  داشته باشد.عمر مفید ساختمان ها  
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  شیهر تبریز ب د از تهران بیویترینکالن  بر اسیا  گزار  سیازمان مدیریت و برنامه ریزی اسیتان در سیند تدبیر و توسی ه اسیتان   .  2

درصید جم یت شیهر را   50درصید مسیاحت و حدود    18شیهری را در سیطک کویور دارا می باشید که در مجمو   رسیوده  ت داد بافت ف

های    همواره در م رض آسییب   شیود. همچنین سیاکنین بخش شیمالی شیهر که بر روی گسیل تبریز اسیتقرار یافته اند  شیامل می

یی  احتما  وقو  زلزله باال  که ازحبقه در شیهری    6های زیر    حا  سیوا  اصیلی این اسیت که سیاختمان  ناشیی از زلزله قرار دارند.

و محاسیبات فنی از داشیتن مجریان ذیصیالح مسیتننی و محروم  کدام بخش از مقررات ملی سیاختمان    اسیا   بر   برخوردار می باشید

 ؟استگردیده  

  27/01/1398مورخه    7578/43ابالغی شییماره     نفره اسییتان ها  4شیییوه نامه ت یین حدود اختیارات هیات   (2)بند  بر اسییا   .  3

ها می توانند مواردی را که بمنظور سهولت    نفره استان  4هیات  "؛الت اداری(هیات عمومی دیوان عد  1213)مستند به رای شماره  

و اصو  مند  در  موروط به اینکه دیونهادات مذکور ماایر با قانون  آیین نامه    را  یویوند  در اجرای مجموعه شییوه نامه ها  واصیل م

با توجه به اینکه هیچ مقرره و آئین نامه ای امکان    ذا. ل"دنمورد بررسییی قرار داده و در صییورت لزوم تایید نمای  شیییوه نامه نباشیید 

ن نظام  نفره اسیتان که در آن با درخواسیت سیازما  4هیات    27/04/1398صیورتجلسیه مورخه    (4)بند  تاییر در دامنه قانون را ندارد   

حبقه مخالفت    6ی زیر  ها  اسیتفاده از خدمات سیازندگان ذیصیالح برای سیاختمانبر الزامی نمودن   مهندسیی سیاختمان اسیتان مبنی

از    بودن  خار به هیچ یک از مواد مندر  در قانون نظام مهندسییی و کنتر  سییاختمان و  نبودن  مسییتند  گردیده اسییت  بدلیل  

 .می باشدخالف نص صریک قانون و مقررات ملی ساختمان  و صالحیت هیات مذکور     اتاختیار

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 09/ 08مورخ 

 یاز دادگسهتر  یندگانیبا حضهور نما  1400/ 09/ 08مورخ در    یدولت و بخش خصهوصه یگفتگو  یجلسهه کارگروه شهورا

  یشههردار   یشههرسهازمعاونت  اسهتان،    ی، اداره کل راه و شههرسهازداریاسهتان  یامور عمران یهماهنگ معاونت  اسهتان،  

سازندگان   منساختمان استان، انج  یسازمان نظام مهندس  انیمجر  ونیسهیسهاختمان اسهتان، کم  ینظام مهندسه  ز،یتبر

به شرح ذیل   "ساختمان ها  هیکل  یبرا  صالح یذ  انیالزام استفاده از خدمات مجر"با موضهوع   مسهکن و سهاختمان اسهتان

 برگزار گردید:

  اشیتاا   مهندسیی   نظام  قانون(  4)  ماده  حبق  :اسیتان  سیاختمان  مهندسیی  نظام  سیازمان  مجریان کمیسییون  عضیو  شیهالزاده   سیهراس

  اسیت  شیده  بیان  نیز  قانون  این(  7)  ماده  در.  باشید  می  نظارت  یا  و  اجرا  صیالحیت  دروانه  داشیتن  مسیتلزم  سیاختمان  بخش  در  اشیخاح

  سیاختمانی  های  درونده در  که هسیتند  موظف  ها  شیهرداری  و  گیرد  می صیورت  صیالحیت  دارای  مجریان  توسی   عملیات  تمامی که

  حذف  حبقه  6 زیر  های  سییاختمان  های  دروانه در  مجری  نام  اخیر  های  سییا   در  متاسییفانه  ولی.  کنند  قید  را  مجری  مهندسییان  نام

  قوه  جرم  از  دیویگیری  م اونت  های  نامه  و  اداری  عدالت  دیوان  اخیر  آراء   حبق.  باشید  می  قانون  با  ماایر  موضیو   این  و  اسیت  شیده

  اجرای به  موظف  شیهرسیازی  و  راه  و  مهندسیی  نظام  سیازمان  و  اسیت  شیده  قید  موارد  این  صیراحتا  شیهرسیازی   و  راه  وزارت  و  قضیائیه

  صیراحتا  اداری  عدالت  دیوان  آراء   نهایت  در  و  داشیتند  متفاوت  نظرهای  مختلف  های  اسیتان  خصیوح  این در.  باشیند  می  موارد  این

 .شود  اجرا  کوور  کل  در  باید  قانون  که  کردند  اعالم

 دالیلی   به  بنا  ها  شییهرداری  جمله  از  ها  سییازمان  از  برخی  در  :سییاختمان  و  مسییکن  سییازندگان  انجمن  دبیر  ثابت   عبدالهی  اله  امان

  نامه  آئین  و  سیاختمان  مهندسیی  نظام  قانون  کامل  اجرای  انجمن  این  درخواسیت.  ندارد  وجود  موضیو   این  شیدن  اجرائی  به رغبتی

  احداث  صیالحیت  دارای  سیازندگان  توسی   بایسیت  می  ها  سیاختمان کلیه  صیورت  این  در که  باشید می  مذکور  قانون  33  ماده  اجرائی

 .شوند
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  هر  ملی   مقررات  دوم  مبحث   مهندسییی  نظام  قانون  در  :اسییتان  مهندسییی  نظام  سییازندگان  کمیسیییون  رئی   نائب  امامی   آیدین

  از  اسیتفاده  الزام  جهت  مورد  4  و  امتیازآور  اعضیای  برای  مورد 2  .باشید می  کاری  قرارداد   6  بسیتن به  مجاز  حقوقی  مجری  شیرکت

  نظام  سیازندگان تخصیصیی  کمیسییون  در  تصیویب  علیرغم که  ها  سیاختمان  در  کارگاهی  سیردرسیت  اسیتقرار  یا  و  مجری  کمک  مهند 

  موضو   این  و  است  نیاز  کارگاه  در  مجری  حضور  عدم  یا  و  حضور  مورد  در  تمهیدات  سری  یک  راستا  این  در.  نود  عملیاتی  مهندسی

  ما  خصیوح  این در  داریم  درخواسیت  عزیزان  از  و  داریم  موضیو   این  کردن  اجرائی در  سی ی  و  کرده  بیان  خود  دیوینهاد  کنار  در  نیز  را

  .کنند  حمایت  را

  تیاریخ در  وزارتخیانیه  حقوقی دفتر کیل  میدیر  ابالغییه حبق  :اسیییتیان  شیییهرسیییازی  و  راه کیل  اداره  نمیاینیده  کیاردوسیییت   امیر  مهیدی

  ارائه  خدمات  کنتر   جهت  شهرسازی  و  راه  اداره.  است  شده  ساختمان  احداث  در  ذیصالح  مجری  از  استفاده  بر  تاکید  08/09/1400

  عملکرد  و  کنند  می  بازدید  دروژه  25  الی 20  از هفته  هر که  اسیت گرفته  نظر  در  سیاختمان  مهندسیی  رشیته  4 در  را  افرادی  شیده

  اجرای  راستای  در  شهرسازی  راه  کل  اداره.  دهند  می  گزار   است  شده  ت ریف  وزارتخانه  سوی  از که  ای  سامانه  در  را  مجری  و  ناظر

 .دارند  را  ها  ساختمان  از  الزم  احالعات  و  ها  کنتر   ساختمان  کنتر   مهندسی  نظام  قانون(  35)  ماده

  مخالف کسیی  و  اسیت  شیده  مطرح  گذشیته  سیالیان حی  موضیو   این  :تبریز  شیهرداری  مهندسیی  خدمات  اداره  رئی   ج فری   امین

  مدیریت  و  شیدسیاختمان ها    کار  کیفیت  آمدن  دایین  باعث که  آمد  دیش  مواردی  خصیوح  این در  87  سیا   از.  نیسیت  قانون  اجرای

  شیود  اجرائی  زمان  مرور  به  و  شیرای   به  توجه  با که  کردند  اتخاذ تصیمیماتی  شیهرسیازی  و  راه  کل  اداره  و  شیهرداری  و  اسیتانداری  وقت

  .نود  اجرائی  نامه  آئین  این  عملکرد   به  توجه  با  زمان  مدت  این  در که

  الزام  اجرای  عدم  یا  و  اجرا  مورد در  بحث  به  نیازی  و  شییود  رعایت  باید  قانون  :اسییتان  دادگسییتری  قضییائی  م اون  الهی   امن  عزیز

  نیازی. حتی  ندارد  وجود  قانون  مقابل  در بحنی  جای  چون.  باشید نمی  ها  سیاختمان  تمامی در  ذیصیالح  مجریان  خدمات  از  اسیتفاده

  شیییوه  به  باید.  اسییت  شییده  رفع  رویه  وحدت  رای  بااگر وجود داشییت    ابهام  چنانچه  لیکن  نبود   عدالت  دیوان رویه  وحدت  رای  به

 .نوود  عمل  ای  جزیره  تا  اندیوید  آن  اجرائی

  سییاختمان   ملی  های  سییرمایه  از  صیییانت  و  حفظ  راسییتای در  :اسییتان  سییاختمان  مهندسییی  نظام  سییازمان  رئی   دیزجی   رضییا

  مهندسیین  برای  باید  که  ای  الزحمه  حق  ولی.  هسیتند  ف الیت به  مویاو   احداث  صین ت  حوزه  مهندسیان  عنوان به  هایی ظرفیت

  برابر 4  اسیت  شیده  گرفته  نظر  در  سیاختمان  یک  برای که  عوارضیی  اخیر  سیا   یک در  حالیکه در  اسیت  مانده  مافو   شیود   درداخت

  دسیت  به  مطلوبی نتیجه  نباشید قیمت  با  متناسیب  خدمات  اگر. دهیم  می  ترجیک آتی  مصیالک  به  را  آنی  منافع  امروزه  متاسیفانه.  شیده

  باشید می  احداث  های هزینه  درصید  5-11  بین  مهندسیی  خدمات  دنیا کل  در. رفت  خواهیم  دیش  گری  صیوری  سیمت  به  و  نیامده

  نظام  سازمان  حرف  از  نمایندگی  به.  باشد  می  انصاف  از  دور  این  و  شود  می  شامل  رصدد  2الی  1   کامل  نظارت  صورت  در  حالیکه  در

  و  برداریم کیفیت  افزایش  برای  هایی  گام  بتوانیم تا  کرده  یاری  را  ما  خصیوح   این  در کنم  می  درخواسیت  مدیره هیات  و  مهندسیی

  .شود  سازی  واق ی  مهندسی  خدمات  های  نرخ  که  باشد  می  دذیر  امکان  زمانی  این

  حراحی  مهندسیی  خدمات ت رفه  افزایش  با  حاضیر  حا   در  :اسیتانداری فنی  دفتر  دایداری  توسی ه  و  دایش  گروه  رئی   ظریفی   محمد

  در   حا   است  یافته  افزایش  شیدت  به  مجاز  غیر  سیازهای  و  سیاخت  سیاختمان   عوارض  و  دروانه  به  مربوط  های  هزینه  سیایر  و  نظارت  و

  سیازندگان  رغبت  ها هزینه  توجه قابل  افزایش دلیل  به  شیوند  مجری  از  اسیتفاده به  ملزم  ها  سیاختمان  تمامی  اگر  شیرایطی  چنین

  باری  زیان تب ات که  یافت  خواهد  افزایش  مجاز  غیر  سیاز  و  سیاخت نتیجه  در  و  کاهش  چویمگیری  شیکل  به  دروانه  اخذ به  مسیکن

  .است  متصور
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  به  ها  سیاختمان  تمامی  احداث  در  مجریان  از  اسیتفاده  الزام  اینکه  به  عنایت  با  :گفتگو  شیورای  دبیرخانه  مسیئو   درخویانی   نسیرین

  داک  برای  توجیهیدلیلی و   هیچ  لذا  اسییت   شییده  بیان  صییراحت  به  قانون  در...    و  آسییایش  و کیفیت  افزایش  ایمنی   تامین  منظور

  بایسییتی  باشیید   داشییته  وجود  نیز  مجریان به  محوله  وظایف  انجام  نحوه  در  نیز  مواردی  چنانچه.  ندارد  وجود  مسییئله  صییورت  کردن

  شیورای  نویسیت  اولین  در  موضیو   اسیا    این  بر.  گردد  مرتفع  و  حرح  نفره  چهار  هیات  در  و  احصیا  مهندسیی  نظام  سیازمان  توسی 

 .گردد  می  ارائه  شورا  به  تصمیمگیری  جهت  دیونهادات  و  حرح  استان  گفتگوی

 پیشنهادات 

در    صالحیذ  انی مجر  یر ینمودن بکارگ  ینفره استان در خصوح مستنن  4  اتیه  98/4/27صورتجلسه مورخه    4. ابطا  بند  1

  وانید  یعموم  اتیه  1213شماره    یاعما  شده  بر اسا  را   تیمحدود  نکهیحبقه با توجه به ا  6  ریز  یاحداث ساختمان ها  

 باشد.   یمذکور م  اتیه  ارات یخار  از حدود اخت  یعدالت ادار

ملزم به    نی قانون مذکور  مالک  ینامه اجرائ  نیآئ  9و کنتر  ساختمان و ماده    یقانون نظام مهندس  4به صراحت ماده    تی. با عنا2

ها    یبنا بوده و شهردار  یساختمانها فارغ از متراژ   ت داد حبقات و کاربر  هیاحداث کل  یبرا   صالحیذ  انیاستفاده از خدمات مجر

 باشند.   یم  یه ساختماندر دروان  ورمزب  یموظف به در  نام مجر 

و کنتر     یقانون نظام مهندسی   34اسیتان مکلفند برابر ماده    یها و اداره کل راه و شیهرسیاز  یمراجع صیدور دروانه  شیهردار هی. کل3

در امور سیاخت و سیاز  ممان ت ب مل آورده و    یحرفه ا  تیاز مداخله اشیخاح فاقد صیالح   یسیاختمان وبمنظور حفظ منافع عموم

 .  .ندیاقدام نما  ییبه مراجع قضا  انیخاح  یقانون مذکور نسبت به م رف  40در صورت مواهده تخلف  برابر ماده  

وزارت    09/08/1400مورخه    730/99095شماره    هیابالغ  ه یوحدت رو  جادیاستان به منظور ا  ی. اداره کل مسکن و راه شهرساز 4

 .  دیمربوحه ارسا  نما  یدستگاه ها   یبه تمام  یشهرساز راه و  

  یمبحث دوم مقررات مل  ینامه ها  وهیشی   یو رفع مویکالت مربوط به اجرا  صیالحیذ  انیخدمات مجر یفی. به منظور ارتقا سیطک ک5

سییاختمان و انجمن سییازندگان مسییکن و    یسییازمان نظام مهندسیی   یالزم از سییو  ویینهاداتیسییاختمان در بخش اجرا و نظارت  د

 گردد.  ارسا نفره استان    4  اتیبه ه  یساختمان استان جهت بررس

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛مجل  شورای اسالمی  1374نون نظام مهندسی و کنتر  ساختمان مصوس سا   قا.  1

 ؛1375آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنتر  ساختمان مصوس سا   .  2

  1383قانون نظام مهندسیی و کنتر  سیاختمان و مجموعه شییوه نامه های دیوسیتی مصیوس سیا   (  3)آیین نامه اجرایی ماده  .  3

 ؛هیات محترم وزیران

وزارت راه و    02/11/1387مورخه    02/100/56096دسیتورال مل نحوه ف الیت سیازندگان مسیکن و سیاختمان  ابالغیه شیماره  .  4

 ؛شهرسازی

 استان آذربایجان شرقی.هیات چهار نفره    27/04/98. صورتجلسه مورخ  5

 

 


