
وپل که در ساعت   خرداد   2دقیقه روز    40و    12کمیسیون عمران مجلس در گزارش اولیه دالیل حادثه ریزش ساختمان متر

ی    ح جزئیاتر از دالیل فنی ریزش ساختمان و مقرصان حادثه از تخلفات در صدور پروانه   1401 اتفاق افتاده است، به تشر

، طرایح و نقشه برداری، اجرا و   های بعد از بهره برداری پرداخته است. یط این ماجرا از مالک ساختمان نظارت ساختماتی

گرفته تا مجری ساختمان، پیمانکار، شهرداری آبادان، مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندیس استان و کشور، سازمان 

شهرسازی تخلفاتر را از نوع   مناطق آزاد و منطقه ازاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان و وزارت راه و 

 .استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون مرتکب شده اند

اصالح   از  پس  آن  در  ی  زمی  مساحت  است که  بوده  آن  ساختماتی  پروانه  پروژه  این  ایراد  ی  اولی  این گزارش،  اساس  بر 

 پروانه ساخت 3053.60
ً
مان قید شده است، تعداد کل  متر مرب  ع قید شده است، ویل نوع پروانه مشخص نیست و رصفا

پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده، سطح اشغال صفر درصد قید شده و مشخص نیست، کل طبقات ساختمان  

 چند طبقه بوده است؟ 

وپل، نهایتا با مجموع   پارکینگ به    -اداری    -طبقه تجاری    10طبقه شامل بام،    13الزم به ذکر است که ساختمان متر

ی و با سطح اشغال عالوه همکف و ز   .درصد ساخته شد 100یرزمی 

های ای با دهانهای در پروژه ترین علل و عوامل فنی حادثه و تخریب ساختمان را ضعف سازهکمیسیون عمران مجلس مهم 

، بار ثقیل بسیار زیاد که با حذف یک تت  و یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات  16وسیع به طول     متر

ها و ستون ونده، نامناسب بودن اتصاالت تت  پذیری الزم ها، فقدان شکلها، ضعیف بودن ستونمربوط به انهدام پیشر

ی خارج    از بیر
ی
 و چسبندگ

ی
ی به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگ در اتصاالت، ضعف جوشکاری، ضعف بیر

ی عدم رعای ی در موارد متعدد خرد شده است، و همچنی  ت ضوابط شهرسازی، عدم اجرای الزامات قانوتی در  شده و بیر

ی تعارض منافع شهرداری   ، همچنی 
تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندیس و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانوتی

ل کننده ساختمان برشمرد  .در مقابل کارفرمای پروژه و مقام کنتر

وپل در حد طرایح برای  کمیسیون عمران در خصوص ایرادات طرایح این ساختمان هم   گزارش داد، طرایح ساختمان متر

طبقه نیست. عدم حضور ناظرین واجد صالحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقر   12یک ساختمان  

در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد کرده است و متاسفانه پس از انرصاف ناظرین و طراحان اولیه 

ی شده   های ساختمان را بر اساس این  توسط سازمان نظام مهندیس، نظام مهندیس در زمان معرفی ناظر جدید نقشهتعیی 

مجاز تایید کرده است  غت 
 .سیستم ساختماتی

ی مشاور نقشیاد« صورت گرفته است که پروانه اشتغال شخص   کنر به نام »مهندسی  طرایح اولیه پروژه ظاهرا توسط شر

کت بی کت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز    10ش از  حقیقر مدیر عامل شر سال تمدید نشده است. از این رو شر

کت مذکور یط بیانیه ای اعالم داشته که »نقشه شهری و روستاتی فاقد صالحیت محسوب م  های تهیه شده  شود. شر

وپل تغیت  نام یافت به ط
ی مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متر ور کیل تغیت  کرده است و توسط این مهندسی 

 ، ات عمده در ستون  3نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگتر  و تغیت 
 100ستون از  25گذاری با حذف بیش از طبقه بیشتر

ها تا بیش  درز انقطاع، تغیت  سیستم سقف به وافل و بزرگ شدن دهانه   2ستون طرایح شده توسط این مشاور، حذف 

 «های دیگری طرایح شده، ساخته شده است. وه متر که توسط افراد یا گر  16از 

کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به تخلفات متعدد مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندیس در  

ها و با توجه به عدم انجام اصالحات این پروژه اشاره کرده و نوشت: مهندسان ناظر بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه

خالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق، انرصاف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پالک فوق  و اعالم م

 سازمان نظام مهندیس  الذکر اعالم داشته
ی
اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانوتی موجود سازگاری ندارد. دفتر نمایندگ

های  شهرداری آبادان اعالم و اظهار کرده »مسئولیت نقشه   1  ساختمان استان خوزستان هم مراتب را به مدیر منطقه

گردد«. این بیان از نظر مباتی حقوفر و الزامات مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعالم م 

تان در پروژه  حرفه مهندیس ساختمان دارای ایراد است. مستندی از عمل سازمان نظام مهندیس ساختمان استان خوزس

 .حارصی به تکالیف قانوتی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد



ی با   ی فرآیندی اجرای ساختمان نت  کمیسیون عمران در ادامه این گزارش ترصی    ح م کند: بسیار محتمل است که در چنی 

ی ذکر نشده و معلوم نیست هر قسمت  ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختماتی ننقشه ام مجری دارای صالحیت نت 

ی    سازمان استان به این نقص پروژه نت 
ی
از عملیات ساختماتی توسط چه اشخایص اجرا شده است. ناظران و دفتر نمایندگ

 .اندهیچگونه تذکری نداده 

را  ساختماتی  عملیات  باید  شهرداری  اساسا  مجلس،  عمران  نظر کمیسیون  اعالم  تخلیه    طبق  دستور  و  متوقف کرده 

ی ایمنی الزم صادر م  گذاشت. برغم ایرادات فوق و فقدان  نمود و آن را به اجرا مساختمان و محوطه آن را برای تامی 

 در این خصوص، چنانچه از ادامه عملیات ساختماتی توسط 
ی
انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندیس و آشفتگ

ی و ساختم ی به عمل م شد، حداقل از آسیبان تخلیه م شهرداری جلوگت   پیشگت 
 .آمدهای جاتی

وپل در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند قرار گرفته   ی ترصی    ح م کند، نظر به اینکه ساختمان متر این گزارش همچنی 

از   وری است و استفاده  این منطقه در آن الزم االجرا و رصی به  ی اساس مقررات مربوطه  بر همی  ی رصفا در  است،  زمی 

صنعنر و ویژه اقتصادی م رسد، امکان   - چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عایل مناطق آزاد تجاری  

، حداکتر طبقات مجاز  8به بعد و با تشکیل کارگروه ماده  11/ 4/ 1396پذیر است. طبق طرح تفصییل مصوب از تاری    خ 

درصد بوده است، در حالیکه ساختمان    70طبقه و حداکتر سطح اشغال مجاز    8ساختمان با توجه به نوع کاربری تا سقف  

وپل   .درصد ساخته شده است 100طبقه و با سطح اشغال  13متر

ی مطابق ماده   و    35همچنی  بر اجرای ضوابط  ل ساختمان کشور مسئولیت نظارت عالیه  نظام مهندیس و کنتر قانون 

های شهرسازی و عمران شهری  ها و طرایحطرایح و اجرای تمام ساختمانمقررات شهرسازی و مقررات میل ساختمان در  

که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزام است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. بر این اساس  

وپل آبادان واجد مسئولیت وضوح در آن    هاتی بوده است که ترک فعل بهمسکن و شهرسازی در موضوع ساختمان متر

 .نمایان است

کمیسیون عمران مجلس در بخشر از این گزارش بریحی تخلفات محرز را عدم ارائه گزارش توقف کار توسط سامان نظام  

و  مسکن  اداره  و  آبادان  شهرداری  توسط  توقف کار  عدم  شهرداری،  به  شهرسازی  و  راه  و  آبادان  ساختمان  مهندیس 

وپل و عدم درخواست شهرداری آبادان از اداره مسکن و شهرسازی  شهرسازی با توجه به تخلفات اجراتی   و اداری پروژه متر

کت ی ناظر جهت اخذ نظارت، طرایح و اجرا استان خوزستان مبنی بر ارائه حدود صالحیت شر های مشاور و مهندسی 

وپل اعالم کرده است  .پروژه متر

ساختماتی مسکن و ساختمان توسط شهرداری و مالک  قانون و مقررات    5استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده  

وپل، استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته کاربری مناطق آزاد، استنکاف و نقض قانون و   ساختمان متر

ی   نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه  34و    35اجرای ناقص قانون در اعمال ماده    متخلفی 
و شهرسازی خوزستان و معرفی

ی و دستگاه های نظارت و استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندیس آبادان  اختمانس های بلند مرتبه به دادگستر

 .بخش مهم دیگری از تخلفات محرز در گزارش کمیسیون عمران مجلس اعالم شده است

این گزارش اعالم کرد: قویا توصیه م  در  برنامه شناساتی ساختمانکمیسیون عمران  پر شود  برنامههای  با  ریزی و خطر 

اتژی مشخیص به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره   ی سایر ساختمان  2استر وپل، همچنی 
های احداتر این  متر

ی سایر ساختمان ی ساختمان های استان با اولویت ساختمانهلدینگ و نت  های مشابه در های بلند آبادان و اهواز، همچنی 

ی از حوادث مشابه در آنها معمول   سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کالن شهرها برریس و اقدامات الزم برای پیشگت 

 .گردد

در پایان این گزارش هم ترصی    ح شد: تخلفات اداری و انتظام بریحی اشخاص در بروز این حادثه محرز است. الزم است  

 قضاتی پرونده اداری و انتظام برای متخلفا
ی
 به مراجع ذیربط به قید فوریت و در کنار رسیدگ

ی
ن تشکیل و برای رسیدگ

 .تسلیم شود

ن کامل گزارش کمیسیون عمران مجلس در ادامه یم  :آیدمت 



های دو  ( از ساختمان2قریب چهل درصد از ساختمان شماره )  02/ 03/ 1401روز دوشنبه مورخ    12:30در ساعت   »

ی  وپل« واقع در آبادان، خیابان امت 
(،گانه موسوم به »متر کبت   .فرو ریخت )امت 

ی   43طبق آخرین آمار رسیم اعالم تا زمان تهیه این گزارش، متاسفانه در حادثه مذکور   نفر جان باختند و تعدادی نت 

م مجلس شورای اسالم در خصوص برریس حادثه ساختمان مجروح شده  اند. حسب ماموریت محوله ریاست محتر

با اخذ گز  این کمیسیون  وپل آبادان،  از دستگاهمتر ی  ارش  ذیربط و برریس قوانی  نهادها و مراجع   و اجراتی و 
نظارتر های 

ی اعمال تبرصه یک ماده  ی  45مرتبط با موضوع و همچنی  نامه داخیل مجلس شورای اسالم مبنی بر برریس موضوع و آیی 

، نتایج برریس  .کندها را تقدیم مقرائت گزارش در صحن علنی

وپلزهمشخصات، مختصات فنن و سا *  ای و کاربری ساختمان مت 

وپل در پهنه مختلط    - اداری    -با کاربری تجاری  M-2 ساختمان متر
ی
ورزیسر در شهر آبادان واقع شده    - تفرییح    -فرهنگ

 .است

ی پروژه به استناد مستندات دریافنر از اداره ثبت    14/ 06/ 1395تاری    خ ابالغ طرح تفصییل آبادان   بوده و مساحت زمی 

متر مرب  ع )قبل از  4301.80، برابر 1395ک شهرستان آبادان در انطباق با طرح تفصییل شهر آبادان ابالغی اسناد و امال 

    1500.57اصالح بر( است که حدود  
ی
ی،    -متر مرب  ع آن دارای کاربری فرهنگ متر مرب  ع آن دارای کاربری   381.36هتی

متر مرب  ع دارای کاربری تجاری  574.47انبارداری و  متر مرب  ع آن دارای کاربری حمل و نقل و   816.21تاسیسات شهری، 

 .متر مرب  ع در اصالح برقرار گرفته است 129.19خدماتر و مابقر آن 

ی پروانه ساختماتی برای این ملک در تاری    خ     33608در پرونده شماره    2515به شماره سیستیم    07/ 04/ 1396نخستی 

خانه  خانه  2110به شماره دبت  شهرداری   1به مدت اعتبار سه ساله توسط مدیریت منطقه  06/ 04/ 1396و تاری    خ دبت 

ی پس از اصالح   ی عبدالبافر صادر شده است. در این پروانه مساحت زمی  متر   3053.60آبادان به نام متقایصی آقای حسی 

 .مرب  ع قید شده است

پروژه  از  پروژه  این  اینکه  سازمتوضیح  ی  بی  قرارداد  و  بوده  آبادان  شهرداری  مشارکنر  شمایههای  امور  و  ان  گذاری 

ی عبدالبافر منعقد شده است. در برریس مشخصات ساختماتی این مشارکت های اقتصادی شهرداری آبادان و آقای حسی 

 :پروانه ایرادات زیر مشهود است

 پروانه ساختمان قید شده است -الف 
ً
 .نوع پروانه مشخص نیست و رصفا

 .واحد قید شده استتعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر  -ب 

 .سطح اشغال صفر درصد قید شده است -پ 

واحد تجاری   74متر مرب  ع برای  367های بنای مجاز و بنای قابل احداث در حایل در ردیف سایر طبقات در جدول -ت 

طبقه قید شده است. بنابراین    4در سایر طبقات قید شده که تعداد این طبقات مشخص نیست و مجموع طبقات فقط  

 کل طبقات ساختمان چند طبقه بوده است؟ در ردیف د
ً
ر این پروانه ساختماتی معلوم نیست »سایر طبقات«، نهایتا

، سایر و کل صفر طبقه درج شده است ی  .تعداد طبقات، تعداد طبقات زیرزمی 

 .نیست های ذیل جدول بنای مجاز مشخصمنظور از دستور شهردار برای صدور پروانه در قسمت اخت  یادداشت -ث 

کت  امضا و مهر طراح و ناظر در پروانه  های ساختماتی جزء الزامات و فرآیندهای صدور پروانه ساختمان نیست، اما شر

مهندسان مشاور »نقشیاد« با امضا و مهر پروانه مذکور اطالع از مفاد آن به خصوص نظارت خود و پذیرش آن را اعالم  

 .کرده است

وپل، نهایتا با  ی   -اداری   -طبقه تجاری  10طبقه شامل بام،  13مجموع ساختمان متر پارکینگ به عالوه همکف و زیرزمی 

 .درصد در حال ساخت بوده است 100و با سطح اشغال 

 علل و عوامل حادثه و تخریب ساختمان 



، بار ثقیل بسیار زیاد که ب  16های وسیع به طول  ای با دهانه ای در پروژه آنچه مشخص است ضعف سازه ا حذف یک  متر

ونده، نامناسب بودن اتصاالت  تت  و یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشر

ها و ستون ی به نحوی  ها، فقدان شکلها، ضعیف بودن ستون تت  پذیری الزم در اتصاالت، ضعف جوشکاری، ضعف بیر

 از 
ی
 و چسبندگ

ی
ی   که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگ ی در موارد متعدد خرد شده است، همچنی  ی خارج شده و بیر بیر

برداری  در حایل که بارگذاری و بهره  -توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشر از بار زنده موارد دیگر را م

وتی در تقبل و انجام  در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قان  -کامل از آن صورت نگرفته بود  

ی تعارض منافع شهرداری در مقابل   ، همچنی 
وظایف و خدمات مهندیس و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانوتی

ل کننده ساختمان برشمرد  .کارفرمای پروژه و مقام کنتر

 طرایح

وپل در حد طرایح برای یک ساختمان  در بحث طرایح، آنچه مشاهده م   12شود این است که طرایح ساختمان متر

مقررات میل ساختمان آمده که تمام عملیات اجراتی   2مبحث    7طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده  

فر یا دارندگان صالحیت اجرا دارای پروانه  ساختمان باید منحرصا توسط دفاتر مهندیس اجرای ساختمان یا مجریان حقو

ذی مجری  باشند.  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  از  باید  اشتغال  و  بوده  ساختمان  اجرای  در  مالک  فنی  نماینده  صالح 

باشد که   ل ساختمان  دیگر مراجع کنتر ناظر و  به  تمام مراحل اجرای کار  پروژه عمال مجری ذی پاسخگوی  صالح این 

 .نداشته است

ور ناظرین واجد صالحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقر در کیفیت و مشخصات چون عدم حض

ساخت این ساختمان ایجاد کرده است. گزارشات پراکنده ناظراتی که در مقاطیع از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور  

ی در اجرا اند بیانگر وجود ضعف داشته بوده است، اما متاسفانه پس از انرصاف ناظرین  های شدید هم در طرح سازه و نت 

ی شده توسط سازمان نظام مهندیس به علت عدم توافق مایل با کارفرما،   نظام مهندیس در زمان و طراحان اولیه تعیی 

مجاز تایید کرده استمعرفی ناظر جدید نقشه  غت 
 .های ساختمان را بر اساس این سیستم ساختماتی

کت طبق مندرجات    طرایح اولیه پروژه ظاهرا  ی مشاور نقشیاد« صورت گرفته است. این شر کنر به نام »مهندسی  توسط شر

کت    و اجراتی کشور است و شر
ننر خود، دارای صالحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی سایت اینتر

ی بیش از  مذکور پروانه اشتغال خود را تمدید نموده و پروانه اشتغال شخص حقیقر مدیر عامل کت نت  سال تمدید  10شر

کت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستاتی فاقد صالحیت محسوب م  شود. نشده است. از این رو شر

کت به عنوان مهندس ناظر قید شده است  .در پروانه ساختماتی اول نام این شر

کت   ننر شر اینتر در سایت  خود که  بیانیه  مذکور یط  کت  آنکه شر داشته که  حال  اعالم  منتشر کرده  مجازی  و فضای 

وپل تغیت  نام یافت به طور  »نقشه 
ی مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متر های تهیه شده توسط این مهندسی 

  ، ات عمده در ستون  3کیل تغیت  کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگتر  و تغیت 
گذاری با حذف  طبقه بیشتر

درز انقطاع، تغیت  سیستم سقف به وافل و   2ستون طرایح شده توسط این مشاور، حذف    100تون از  س  25بیش از  

 «های دیگری طرایح شده، ساخته شده است. متر که توسط افراد  یا گروه  16ها تا بیش از بزرگ شدن دهانه 

ها و با توجه به  امضای نقشه  بعد از گذشت دو ماه از  3086/ 98یط نامه شماره  7/ 10/ 1398مهندسان ناظر در تاری    خ 

عدم انجام اصالحات و اعالم مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق، انرصاف خود را از ادامه پذیرش 

الذکر اعالم داشته ندارد. دفتر  مسئولیت در پالک فوق  ترتیبات قانوتی موجود سازگاری  از  با هیچ یک  روند  این  اند. 

 سازمان نظام
ی
مراتب   3108/ 98یط نامه شماره    11/ 10/ 1398مهندیس ساختمان استان خوزستان در تاری    خ    نمایندگ

های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه  شهرداری آبادان اعالم و اظهار کرده »مسئولیت نقشه  1را به مدیر منطقه  

زامات حرفه مهندیس ساختمان دارای ایراد  گردد«. این بیان از نظر مباتی حقوفر و المعرفی ارائه شده کان لم یکن اعالم م

 .است

ل ساختمان مصوب    15ماده    5سازمان نظام مهندیس ساختمان استان حسب مفاد بند     1374قانون نظام مهندیس و کنتر

ی   73ماده    5و بند   ل ساختمان مصوب  آیی    1-7-2و بخش »الف« از بند    1375نامه اجراتی قانون نظام مهندیس و کنتر

مق دوم  مصوب  مبحث  اداری(  )نظام  ساختمان  میل  توسط 1384ررات  مهندیس  خدمات  انجام  حسن  بر  نظارت   ،



دولنر در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانوتی  ها و فعالیتاشخاص حقیقر و حقوفر در طرح  های غت 

برعهده دارد.  ذی نظام مهندیس ساختمان استان خوزسصالح را  از عمل سازمان  این مستندی  به  پروژه حارصی  تان در 

 .تکلیف قانوتی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد

 سازمان )نظام مهندیس(    7/ 10/ 1398با روال فوق عملیات ساختماتی از تاری    خ  
ی
تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگ

د مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به این ترتیب نظارت مستمر  ماه فاق  5به مدت    7/ 3/ 1399استان در تاری    خ  

 .قانون شهرداری در آن محقق نشده است 100ماده  7موضوع تبرصه 

ی کویر« قید شده  در جدول نقشه های تایید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام »مهندسان مشاور صنعت پویان ست 

ندارد. با توجه   کنندگان آن تهیه و طرایح نشده و داللت بر امضا فرویسر ها توسط امضا است. واضح است که این نقشه

چه بلوک« قید شده که اساسا برای این ساختمان مناسب نبوده است و در  به اینکه سقف  ها در پروانه ساختمان »تت 

نداشته انسجام مناسن   این رو بسیار محتمل است که طرایح  از  ب« اجرا شده، 
َ
ِاسل نقشه اجرا هم »وافل  دارای  ،  ها 

پیوست   8-1-19و    7-1-10و    6-1-19ایرادات طرایح بوده و توسط امضاکنندگان آن برریس نشده باشد. اعمال بندهای  

ی مجهول   ل طرایح توسط سازمان )نظام مهندیس( استان نت  مبحث دوم مقررات میل ساختمان )نظامات اداری( و کنتر

 .است

 اجرا

ی با نقشهبسیار محتمل است که در  ی فرآیندی اجرای ساختمان نت  ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختماتی نام  چنی 

ی ذکر نشده و معلوم نیست هر قسمت از عملیات ساختماتی توسط چه اشخایص اجرا شده  مجری دارای صالحیت نت 

ی هیچگونه تذکری   سازمان استان به این نقص پروژه نت 
ی
 .اندنداده است. ناظران و دفتر نمایندگ

 سازمان نظام مهندیس ساختمان استان خوزستان یط نامه بدون شبرگ دفتر و بدون    7/ 3/ 1399در تاری    خ  
ی
دفتر نمایندگ

، )که البته امید است نسخ اصل این ایرادات را نداشته باشد.( به شماره   ناظرین    0010/ 99عنوان امضای رئیس دفتر

های ثبنر مندرج اشاره شده که جزء پالک   1/ 404. در صدر نامه به پالک ثبنر  کند جدید را به شهرداری آبادان معرفی م

 .های ساختمان نیست در پروانه 

ی عبدالبافر و مساحت اعیان   طبقه با سازه بتنی قید شده که با  13متر مرب  ع در  45565.44در این نامه نام مالک حسی 

 .مشخصات قید شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد

ی پرسشبر این   :های زیر وارد استنامه نت 

 این    -الف  
ن
د، معرق وع عملیات اجرایی صورت گتر

 باید قبل از شر
 
طرایح معماری، سازه، تاسیسات مکانییک و برق

، همکف،  ن  در مرحله احداث طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات زیرزمتر
ی
طراحان توسط دفت  نمایندگ

 عملیات اجرایی چه معنایی دارد و با کدام اصول مهندیس و الزامات جاری منطبق است؟ اول و دوم و در این مرحله از  

« چیست؟ مراد از »نقشه  -ب  های اجرایی

، متقاضن پروانه ساختمان و شمایه  -پ 
 
ن عبدالباق  احراز مالکیت وی توسط  اقای حستر

ی
گذار پروژه بوده و چگونیک

 آبادان مشخص نم 
ی
 .باشددفت  نمایندگ

 شده حن  در پایه ارشد دارای ظرفیت اشتغال الزم مطابق جدول شماره    -ت  
ن
پیوست   -1اشخاص حقیق  معرق

اند. با توجه به اینکه  برای این پروژه با مساحت قید شده، نبوده مبحث دوم مقررات میل ساختمان )نظامات اداری( 

 در رشته
 
شخاص حقیق  احاله شده و اگر اشخاص های مختلف بوده چرا پروژه به ااستان دارای مهندسان حقوق

 فعال در استان به هر دلیل از تقبل این پروژه معذور بوده 
 
ن   22ماده    2اند، چرا طبق مفاد تبرصه  حقوق نامه اجرایی  آیتر

ل ساختمان  اند، استفاده نشده است؟های بلند بوده قانون نظام مهندیس و کنت 

تا خرداد   1398از تاری    خ اعالم انرصاف ناظران قبیل در دی ماه  وضعیت نظارت عملیات ساختماین بدون ناظر    -ث

 اند؟ چگونه بوده است و این ناظران ادامه عملیات ساختماین را در چه وضعین  تقبل نموده  1399ماه 



 نظارت پروژه به عهده کدام   -ج  
ی
 نشده است؟ و وظایف هماهنیک

ن
چرا در این نامه »ناظر هماهنگ کننده« معرق

 اشخاص بوده است؟ یک از این 

   -چ  
ی
 بر اجرای این پروژه با ویژگ

ی
های خاص آن توسط مجری چرا سازمان ) نظام مهندیس( استان یا دفت  نمایندگ

 دارای صالحیت تاکید ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان  اعالم نکرده است؟ 

    -ح  
ی
؟( عالوه بر ایجاد پرسش مبنن بر  امضای نامه با عنوان مسئول امور سهمیه دفت  نمایندگ

ی
)کدام دفت  نمایندگ

ن   74اعطای اختیار توسط هیئت مدیره سازمان استان موضوع ماده   ایراد است که اساسا در  آیتر این  نامه، دارای 

ل ساختمان و ضوابط منبعث از آن، واژه ای به نام »سهمیه« وجود ندارد و عدم استفاده  قانون نظام مهندیس و کنت 

 تذکر داده شده بوداز ا
ً
 توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کتبا

ً
 .ین واژه قبال

در فضای مجازی منتشر شده است که قطع نظر از   30/ 10/ 1399به تاری    خ  -پور  آقای محمد خواجه  -گزاریسر از ناظر 

های تت  از حد مجاز  بیش  ی  بر آن، اعالم خت  تب  ایرادات متر و  پارکینگ و ترک  نواقص  اموتی  رمپ  پت  دیوارهای  هاتی در 

ها که توسط مجری اصالح  ها قید شده و با اشاره به افزایش سه طبقه مازاد بر طرایح ایجاد کمانش در بریحی ستون رمپ

 .شودسازی مشاهده مگردیده و درخواست ارائه نقش مقاوم 

ی در گزارش   ایرادات گز   6/ 2/ 1401همچنی  و  نواقص  از حد  ایشان که  ی بیش  به خت  تب است،  ی متر نت  آن  بر  ارش قبیل 

ها اشاره شده و درخواست نقشه  یگ از تت 
ی بحراتی های رمپ پارکینگ خت  ای های مقاوم سازی و اصالح اشکاالت سازهتت 

تمان اشاره شده است. گرچه اساسا شهرداری باید با این دو گزارش عملیات ساختماتی را متوقف کرده و دستور تخلیه ساخ

ی ایمنی الزم صادر م  ی پرسشنمود و آن را به اجرا م و محوطه آن را برای تامی  های  گذاشت، اما درباره این دو گزارش نت 

 :زیر مطرح است

رمپ ورودی پارکینگ مورد اشاره، در ضلع جنوت  ساختمان بوده و ریزش در ضلع شمایل ملک رخ داده است، گزارش   -1

 .درباره وضعیت شمال ملک )قسمت فروریخته( نداردناظر حکاینر 

 ها چگونه احراز شده است؟ها مالک نظارت ایشان بوده و رسمیت این نقشهاساسا کدام طرایح و کدام نقشه - 2

آیا ایشان گزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خالف طرایح را در هر طبقه به شهرداری ارائه نموده است؟ طبعا  -3

 طبقه فوق به یکباره احداث نشده است، آیا احداث این سه طبقه دارای پروانه ساختماتی جدید بوده است؟ سه 

 در این خصوص، چنانچه پس از  
ی
برغم ایرادات فوق و فقدان انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندیس و آشفتگ

ی  های فوقگزارش  توسط شهرداری جلوگت 
های  شد، حداقل از آسیبو ساختمان تخلیه م، از ادامه عملیات ساختماتی

ی به عمل م  پیشگت 
 .آمدجاتی

رسد شهرداری در اقدام الزم برای توقف عملیات اجراتی و تخلیه ساختمان دارای محذوراتر بوده است. در  به نظر م 

گذاری  ت شمایهپس از گزارش اول ناظر در خصوص بحراتی بودن سازه ساختمان، شپرست معاون 4/ 11/ 1399تاری    خ  

نماید این  ادامه روند اجراتی پروژه را بالمانع اعالم م  163/ 21های اقتصادی شهرداری آبادان یط نامه شماره  و مشارکت

ی شمرده شود و  اعالم گرچه از موضع کارفرمای پروژه است، لکن با توجه به شلوحه نامه مجوزی از ناحیه شهرداری نت 

 .ارض منافع استاین مهم از مصادیق بارز تع

ن حادثههای قانوین و عملکرد دستگاهوظایف و مسئولیت   :های ذیربط قبل و حتر

ی اساس مقررات   وپل در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند قرار گرفته است و بر همی  نظر به اینکه ساختمان متر

وری است، طبق ماده   های توسعه کشور، قانون احکام دائیم برنامه   65مربوطه به این منطقه در آن الزم االجرا و رصی

باالترین مقام منطقه محسوب م مدیران سازمان از طرف دولت،   
ی
نمایندگ به  آزاد  شوند و کلیه وظایف،  های منطقه 

های اجراتی دولنر مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاغ و امنینر به عهده  های دستگاهاختیارات و مسئولیت

ی   8ت. با توجه به اصالحیه ماده  آنهاس ی و منابع میل در مناطق آزاد تجاری  آیی  نامه مناطق آزاد نحوه ی استفاده از زمی 

ی رصفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عایل مناطق    - صنعنر جمهوری اسالم، استفاده از زمی 

 .پذیر است صنعنر و ویژه اقتصادی م رسد، امکان -آزاد  تجاری 



به تبرصه   ات در سطح تفصییل توسط این مصوبه، تصویب طرح   1با توجه  های تفصییل در محدوده شهرها و تغیت 

کارگرویه متشکل از مدیر عامل سازمان به عنوان رئیس کارگروه، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی،  

ا   برریسوزارت کشور، حفاظت محیط زیست، سازمان مت 
ی
ی خواهد شد ث فرهنگ  .و تصمیم گت 

، حداکتر طبقات مجاز ساختمان با  8به بعد و با تشکیل کارگروه ماده  11/ 4/ 1396طبق طرح تفصییل مصوب از تاری    خ 

وپل    70طبقه و حداکتر سطح اشغال مجاز    8توجه به نوع کاربری تا سقف   درصد بوده است، در حالیکه ساختمان متر

 .درصد ساخته شده است 100ح اشغال طبقه و با سط 13

ل ساختمان کشور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات   35مطابق ماده   قانون نظام مهندیس و کنت 

های شهرسازی و عمران شهری که ها و طرایحشهرسازی و مقررات میل ساختمان در طرایح و اجرای تمایم ساختمان

ر مورد آنها الزایم است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. بر این  اجرای ضوابط و مقررات مزبور د

ابادان واجد مسئولیت  وپل  به  اساس مسکن و شهرسازی در موضوع ساختمان مت  بوده است که ترک فعل  هایی 

 .وضوح در آن نمایان است

وپل در مرحله ساخت بوده و گوایه پایا  2با توجه به اینکه ساختمان شماره   ن کاری اخذ نکرده است، با این حال مت 

مجاز بودهبخشر از مراکز تجاری آن مشغول به فعالیت و بهره با  28/ 1/ 1401گذار در تاری    خ  اند. شمایه برداری غتر

وپل در کوچه مجاور، تقاضای بهره  1082/ 1005نامه شماره   برداری از جهت بازگشایی واحدهای تجاری پروژه مت 

د و گزاریسر مبنن بر  کند که مورد موافقت شهردار قرار یم دار وقت مهندس حمیدپور یم واحدهای تجاری از شهر  گتر

مجاز ساختمان شماره بهره وپل از طرف مهندسان ناظر به مراجع ذیصالح ارائه شده است2برداری غتر  .مت 

شهرداری جهت توقف    عدم ارائه گزارش توقف کار توسط سامان نظام مهندیس ساختمان آبادان و راه و شهرسازی به *

 .ادامه کار و اکتفا به گزارش توقف کار مهندس ناظر

وپل*  .عدم توقف کار توسط شهرداری آبادان و اداره مسکن و شهرسازی با توجه به تخلفات اجراتی و اداری پروژه متر

کتعدم درخواست شهرداری آبادان از اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان مبنی بر ارائه حدود ص* های الحیت شر

وپل ی ناظر جهت اخذ نظارت، طرایح و اجرا پروژه متر  .مشاور و مهندسی 

وپل   با در نظر  جرم نایسر از عدم نظارت و بلکه مشارکت مجموعه شهرداری آبادان در حادثه ریزش ساختمان مت 

وپل با سایر ساختمان ی ساختمان متر ی و مجاورت آن،  گرفیر طبقه در   13ساخت یک ساختمان  های دیگر در خیابان امت 

 .کنار معت  کم عرض مصداق بارز تخلف در اخذ پروانه و مجوزهای الزمه است

سازی با توجه به افزایش عدم رعایت نظامات اداری در اخذ پروانه و استناد به اینکه در آینده اقدام به ارائه طرح مقاوم 

قابل توجیه است و عدم ی شهرداری از ادامه عملیات ساخت و عدم پایش    طبقات در حال اجرا، موضوغ غت  جلوگت 

قانون شهرداری از سوی مجموعه مدیریت   55ماده    14ساختمان با توجه به خطرناک بودن، عمل انجام شده، نقض بند  

 .شهری آبادان است

ل ساختمان کشور رصاحات در ماده  ها  یشه در محلبیان داشته که اخذ پروانه کسب و پ 32قانون نظام مهندیس و کنتر

وپل عالوه بر عدم رعایت این ماده  ی مدارک صالحیت حرفه ای خواهد بود، بر این اساس ساختمان متر موکول به داشیر

ی نادیده گرفته است. شهرداری آبادان مکلف بوده است با دریافت   7از قانون، بند   مبحث دوم مقررات میل ساختمان را نت 

قانون شهرداری مالک را مکلف به ایمن   55ماده    14متوقف و طبق مفاد بند  گزارش های فوق عملیات ساختمان را  

 .سازی نماید که این مهم انجام نشده است

ل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر    35در حوزه وزارت راه و شهرسازی طبق ماده   قانون نظام مهندیس و کنت 

ه وزارت راه و شهرسازی است، در حالیکه بخشر اجرای مقررات میل ساختمان در مراحل طرایح و ساخت به عهد

هاست و وجود اختیار برداری ساختمان مربوط به مراحل نگهداری و بهره  22از مقررات میل ساختمان مانند مبحث 

یا وظیفه وزارت راه و شهرسازی در این بخش با خالء قانوین مواجه است. ضمن آنکه این وزارتخانه در انجام وظیفه  

های موثر و رصفا در حد انعکاس موارد نقض مقررات میل ساختمان به هیئت دولت،  ه خود فاقد اهرم نظارت عالی



های نظاری  مانند مجلس، سازمان بازریس کل کشور، وزارت کشور، شورای اسالیم شهر و ... را داشته که در دستگاه

ن اقدامای  مشاهده نشده است وپل چنتر
 .خصوص ساختمان مت 

 دها نتایج و پیشنها

ی   5استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده   .1  مسکن و ساختمان و آیی 
  33نامه شماره  قانون و مقررات ساختماتی

وپل 1382/ 04/ 22نامه مورخ قانون نظام مهندیس ساختمان طبق تصویب   .توسط شهرداری و مالک ساختمان متر

 7شهرسازی( و ماده    5متناظر ماده    8ناطق آزاد )ماده  استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته کاربری م .2

 مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمراتی منطقه آزاد اروند
ی
 .قانون چگونگ

و شهرسازی   نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه   34و    35استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده   .3

ی ساختمان خوزستان و   متخلفی 
ی و دستگاه های نظارت معرفی  .های بلند مرتبه به دادگستر

استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندیس آبادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندیس آبادان   .4

ل    12ماده    2و عدم رعایت تبرصه    1398جهت پذیرش نظارت در سال   ساختمان مصوب  قانون نظام مهندیس و کنتر

ماده    1374 و عدم رعایت ماده    16و عدم رعایت  ل ساختمان  ل   3نظام مهندیس و کنتر نظام مهندیس و کنتر قانون 

کت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده   کت مشاور    14ساختمان توسط شر ل ساختمان توسط شر نظام مهندیس و کنتر

 .نقشیاد

ی و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و پروژه بازنگری اسایس در نظام ساخت و ساز در کشو  .5 های ر اعم از ساختار، قوانی 

وری استشنایس الزم با مباتی علیم و فارغ از نظرهای شخیص و سلیقهکافی و آسیب  .ای بسیار رصی

 نظام  .6
ی
ی و مقررات پراکنده، نهادهای متعدد دخیل در ساخت و ساز، دوگانگ ا ههای ساخت و ساز کشور، کاسنر قوانی 

و   ی  از قوانی  تدوین بریحی  قانونگذاری در  نکردن اصول و قواعد  ی و مقررات جاری، رعایت  ایرادات موجود در قوانی  و 

دیگر فراهم کرده است. مقررات موجبات شدرگیم دست از سوی  از یک سو و سوء استفاده سودجویان را  اندرکاران 

ل ساختمان بر اساس تصویب قانون و تجمیع نهادهای فعال فاقد ارتباط یا دارا ی ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنتر

ل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.  وری است. )طرح اصالح قانون نظام مهندیس و کنتر  (سیستم واحد بسیار رصی

ی ت، مقررات الزمهای پایههای ساخت و ساز کشور در سه موضوع »صالحیتسازی نظامیکپارچه .7 ی دقیق االجرا و نت  بیی 

 مورد بعیصی های مهندسان« الزمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت ت  وظایف و مسئولیت

ی و اجرا شود. این مهم از اهمینر خاص برخوردار استسازمان  .ها به جد پیگت 

مطالعات دقیق فرایندها و نحوه  و  ها با برریسروند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور به خصوص در شهرداری .8

ی قاطع از تراکم  ، نقشهاقدام، بازنگری و با جلوگت  های اجراتی )دو یا چند گانه( که های خالف موسوم به نقشه فرویسر

د، اصالح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آنها پیشتمام ضوابط و مقررات را به سخره م بینی  گت 

با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزام یا ت     شود. الزم است

شهرداری در  ساختمان  پروانه  صدور  مراجع  توسط  آنها  به  ل توجیه  و کنتر پروانه  صدور  مراجع  سایر  و  های کشور 

 در صحن  در کمیسیون عمران    100ساختمان به نحو موثر برطرف شود. )طرح اصالح ماده  
ی
برریس و در مرحله رسیدگ

 (است. 

بهره  .9 راستای  ل در  نهادهای کنتر در  و مجرب  دیده  آموزش  امکانات و کارکنان  ابزار،  مایل،  منابع  ی  تامی  مناسب  وری 

وری است  .ساختمان رصی

های مهندیس و دوره های دانشگایه تا اخذ پروانه اشتغال به کار  الزم است فرآیندهای مهندیس ساختمان از آموزش .-10

ی نحوه انجام وظایف و خدمات مهندیس به طور شایسته و جامع بازنگری و به جد از صوری   آموزیسر و بازآموزی همچنی 

، حاکمیت محورهای مادی و حق الزحمه به جای وظیفه مداری و احساس مسئولیت و پذیرش غت   کاری و امضا فرویسر

د، تقید به اخالق حرفه ای افزایش یابد و ایرادهای فراوان در روند موجود  مسئوالنه خدمات مهندیس ممانعت به عمل آی

 .برطرف گردد به نحوی که فساد به طور کامل برچیده شود



حرفه  .11 نهاد  عنوان  به  خود  شایسته  جایگاه  در  ساختمان  مهندیس  نظام  دخالتسازمان  از  و  قرار گرفته  های ای 

مسئوالنه در ساخت و ساز، تصمیمات و  ه منع شود غت   از جمله انعقاد تفاهمنامه و غت 
 .اقدامات فراقانوتی

ان این سازمان ی اعضا انتخاب ممت  های الزم اداری و حقوفر را  شوند، غالبا گایه آگایه ها که بر اساس انتخابات از بی 

 آن
ی
نمایندگ به خوت  روشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر   

ی نت  پروژه  این  در  به نحو صحیح عمل   ندارند و 

اند. اصالح فرآیندهای مربوط به این سازمان و ارائه  هاطالع بود اند و بعضا از نحوه اقدام خود و مکاتبات الزم ت  نکرده

وری استآموزش  .های الزم به مدیران آن بسیاری رصی

بیمه اجباری ساختمان .12 تعرفه  الزم است پوشش  افزایش  بر اساس صالحیت مهندسان و  اندرکاران  ها  بیمه دست 

ی پوشش بیمه  .ای برای اشخاص دارای ریسک زیاد، در اشع وقت به طور الزام به اجرا در آیدمتخلف و نهایتا عدم تامی 

انه در مورد تخلفات ساخت و ساز  .13  و اقدامات فوری پیشگت 
ی
الزم است در قوه قضائیه ترتیبات خایص برای رسیدگ

 در فرآپیش
ً
ی از بروز مواردی چون  بینی شود. طبعا یند اجرای ساختمان ممکن است جرم رخ نداده باشد، اما پیشگت 

ها که منجر به حوادث وحشتناک رعایت نکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عملیات اجراتی ساختمان

این راستا باید ترتیبات الزم    شود بعضا جز با مساعدت و ورود مقامات قضاتی ممکن نیست. در و نهایتا وقوع جرم م 

 .بینی و اجرا شودقانوتی پیش

وپل نشان  حادثه سعادت آباد تهران، ساختمان پالسکو، آتش .14 سوزی برج رامیالی چالوس، فروریزش ساختمان متر

ی ایمنی و فراهم  ت از  سازی دانش و امکانات درست وکافی امداد و نجاداد که توسعه شهری همزمان و متناسب با تامی 

ها و تجربیات روز جمله آواربرداری و نجات مصدومان پیش نرفته است. ضعف موجود در این حوزه باید با کسب دانش

د و صدور پروانه برای    دنیا از یک سو و از سوی دیگر تهیه امکانات الزم و متناسب  برای شهرداری ها مدنظر قرار گت 

ی ترتیبات معماری و شهرسازی موثر های بلند بهای خاص از جمله ساختمانساختمان ا لحاظ امکان امداد و نجات و نت 

ددر آن مانند محوطه باز برای ساختمان  .های بلند صورت گت 

وپل آبادان، آوار برداشته شده بدون   .15 در جریان آواربرداری ساختمان فرو ریخته سعادت آباد تهران، پالسکو و متر

به صورت فله تا بخشم  ای محل خارججداسازی و  اتخاذ گردد  ترتین   باید  آنکه  از مصالح و عنارص  شد. حال  هاتی 

آزمایش با  اندازهساختماتی جداگانه  و  یهای آزمایشگایه  برای  ها و برریسگت  های الزم توسط اشخاص زبده و مجرب 

ی علل پنهان حادثه و به ویژه درس  ی اتفاقاتر در بیافیر ی از تکرار چنی  رریس و تحلیل حادثه استفاده  آموزی برای جلوگت 

 .شود

اتژی مشخیص به عمل آید. در این های پرخطر با برنامهشود برنامه شناساتی ساختمانقویا توصیه م  .16 ریزی و استر

ی سایر ساختمان 2خصوص ساختمان شماره  وپل، همچنی 
ی سایر ساختمانمتر های استان  های احداتر این هلدینگ و نت 

ی ساختمانبا اولویت ساختمان های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کالن های بلند آبادان و اهواز، همچنی 

ی اعتبار مناسب،  ی از حوادث مشابه در آنها معمول گردد. برای این منظور تامی  شهرها برریس و اقدامات الزم برای پیشگت 

وری اتیم  ی رصی  و تدوین فرآیندهای معی 
ورت های مجرب و مسلط کافی ی رصی  نت 

ست. حنر ممکن است تصویب مواد قانوتی

 .یابد

ها در شاش کشور به خصوص شهر تهران به فوریت برریس شود و اقدام الزم درباره  های مشارکنر شهرداریپروژه .17

ی به نحوی که شهرداری از یک سو با عنوان آنها معمول گردد. در این پروژه  مالک ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگی 

ل کننده قرار دارد،  بروز کاسنر  های مختلف محتمل است. با توجه به  یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنتر

قانون احکام   34ها مبنی بر تقدم درآمد برضابطه و سوء برداشت بریحی از مقامات محیل از ماده  عرف جاری در شهرداری 

الزامات   6-12شود.  وابط و مقررات به نفع منافع میل نادیده انگاشته شده م های توسعه کشور متاسفانه ضدائیم برنامه

ی برای سقف ونده« و نت  ی از »انهدام پیشر "وافل اسلب" و  خاص طرایح و اجرا برای جلوگت  های مجوف )توخایل( نظت 

 را در تی داشته است، در مقررات میل ساختمان پیش
 .لحاظ شود بینی و یوبوت که در سالهای اخت  حوادتر

ی اطالعات صحیح و کافی با نشر اطالعات ناقص و بعضا نادرست  با بروز این حادثه مالحظه شد عده  .18 ای بدون داشیر

ئه مهندسان ناظر تا ت  تقصت  نشان دادن سازمان نظام مهندیس ساختمان استان تا مطرح کردن  اهداف خایص را از تت 

کنند. این اعمال  صفحات مجازی یا برگزاری وبینارها و سمینارهای مختلف مها و جذب دنبال کننده در خود در رسانه



های نادرست به جامعه مهندیس و ارائه اطالعات غلط به مردم تا تشویق اذهان عموم و به خطا  آثاری چون آموزش 

ی بدون  مند را در تی دارد. بریحی اشخاص دارای سمت و مقامافتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه  م نت 
ات محتر

نمایند.  ها مطرح مکسب اطالعات الزم و تدقیق در جزئیات امر اظهارنظر و مطالب نادرست یا ضد و نقییصی را در رسانه

ی از انتشار اطالعات نادرست چاره  .اندیشر شودالزم است در اینگونه موارد برای جلوگت 

  تخلفات اداری و انتظام بریحی اشخاص در بروز این  .19
ی
حادثه محرز است. الزم است به قید فوریت و در کنار رسیدگ

 به مراجع ذیربط تسلیم شود
ی
 .قضاتی پرونده اداری و انتظام برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگ

وپل بوده است،  به شناساتی ساختمان .20 هاتی که روند اداری اخذ پروانه ساختمان و اجرای آنها مشابه ساختمان متر

کتهگروه  از طرایح، نظارت و اجرا( در  های ذیای تخصیص و شر )اعم  بازنگری  بازدید و  انتخاب شده جهت  صالح 

 .ها معرفی گرددبرداری از این ساختمانبرداری و یا عدم بهره خصوص بهره 

ی   22لزوم اجرای مباحث  .21 مهندیس ساختمان،  های مقررات میل ساختمان با نظارت دقیق سازمان نظام نامهگانه آیی 

 .های مرتبطاداره مسکن و شهرسازی و سایر ارگان

 


