
 متروپل آبادان ساختمانریزش فروگزارش دالیل 

 

 زشیدثه رحا لیدال هیعمران مجلس در گزارش اول ونیسی، کممیتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

از  یاتیجزئ حیاتفاق افتاده است، به تشر 2042خرداد  1روز  قهیدق 04و  21ساختمان متروپل که در ساعت 

اجرا  ،یو نقشه بردار یطراح ،یانساختمان و مقصران حادثه از تخلفات در صدور پروانه ساختم زشیر یفن لیدال

، ساختمان یماجرا از مالک ساختمان گرفته تا مجر نیا یپرداخته است. ط یبعد از بهره بردار یهاو نظارت

 ازمان مناطق آزاد و منطقه ازاداستان و کشور، س یآبادان، مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندس یشهردار مانکار،یپ

را از نوع استنکاف و نقض  یتخلفات یاستان خوزستان و وزارت راه و شهرساز یرسازاروند، اداره کل راه و شه

 ناقص قانون مرتکب شده اند. یقانون و اجرا

ز اصالح پس ا در آن نیآن بوده است که مساحت زم یپروژه پروانه ساختمان نیا رادیا نیگزارش، اول نیاساس ا بر

ت، تعداد شده اس دیو صرفاً پروانه ساختمان ق ستینوع پروانه مشخص ن یشده است، ول دیمتر مربع ق 34.3504

طبقات  کل ست،یشده و مشخص ن دیقشده، سطح اشغال صفر درصد  دیصفر واحد ق ازیمورد ن نگیکل پارک

 ساختمان چند طبقه بوده است؟

 نگیپارک - یادار - یطبقه تجار 24طبقه شامل بام،  23با مجموع  تایبه ذکر است که ساختمان متروپل، نها الزم

 درصد ساخته شد. 244و با سطح اشغال  نیرزمیبه عالوه همکف و ز

با  یادر پروژه یاساختمان را ضعف سازه بیحادثه و تخر یعلل و عوامل فن نیترعمران مجلس مهم ونیسیکم

ستون امکان باز پخش مجدد را  ایو  ریت کیکه با حذف  ادیز اریبس یمتر، بار ثقل 20به طول  عیوس یهادهانه



ها، ودن ستونب فیها، ضعو ستون رهایت تصاالتنامناسب بودن ا شرونده،یندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پ

 گونهچیبدون ه لگردهایکه م یضعف بتن به نحو ،یالزم در اتصاالت، ضعف جوشکار یریپذفقدان شکل

ضوابط  تیعدم رعا نیاز بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، و همچن یو چسبندگ یوستگیپ

 فیوظا حیصح یو عدم اجرا یو خدمات مهندس فیدر تقبل و انجام وظا یالزامات قانون یعدم اجرا ،یشهرساز

پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان  یدر مقابل کارفرما یرض منافع شهردارتعا نیهمچن ،یقانون فیو تکال

 برشمرد.

ساختمان متروپل در حد  یساختمان هم گزارش داد، طراح نیا یطراح راداتیعمران در خصوص ا ونیسیکم

 یدر بخش عمده دوران اجرا تیواجد صالح نی. عدم حضور ناظرستیطبقه ن 21ساختمان  کی یبرا یطراح

س از پ سفانهکرده است و متا جادیساختمان ا نیو مشخصات چون ساخت ا تیفیدر ک یقیساختمان ابهام عم

 دیظر جدنا یدر زمان معرف ینظام مهندس ،یشده توسط سازمان نظام مهندس نییتع هیو طراحان اول نیانصراف ناظر

 ه است.کرد دییتا رمجازیغ یساختمان ستمیس نیساختمان را بر اساس ا یهانقشه

تغال صورت گرفته است که پروانه اش «ادیمشاور نقش نیمهندس»به نام  یپروژه ظاهرا توسط شرکت هیاول یطراح

 در تیفعال یرو شرکت مذکور برا نینشده است. از ا دیسال تمد 24از  شیعامل شرکت ب ریمد یقیشخص حق

ه که اعالم داشت یا هیانیب یمذکور ط. شرکت شودیمحسوب م تیفاقد صالح ییو روستا یساخت و ساز شهر

به طور  افتیام ن رییپروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغ یمشاور برا نیمهندس نیشده توسط ا هیته یهانقشه»

ا ب یگذارعمده در ستون راتییو تغ شتریطبقه ب 3با سطح اشغال بزرگتر،  یگریکرده است و نقشه د رییتغ یکل

ها درز انقطاع و بزرگ شدن دهانه 1مشاور، حذف  نیشده توسط ا یطراحستون  244ستون از  .1از  شیحذف ب

 شده، ساخته شده است. یطراح یگرید یهاگروه ایمتر که توسط افراد  20از  شیتا ب

 یاز گزارش خود به تخلفات متعدد مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندس یگریعمران مجلس در بخش د ونیسیکم

ها و با توجه به عدم انجام نقشه یپروژه اشاره کرده و نوشت: مهندسان ناظر بعد از گذشت دو ماه از امضا نیدر ا

 تیئولمس رشیانصراف خود را از ادامه پذ وافق،اصالحات و اعالم مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد ت

تر ندارد. دف یموجود سازگار یقانون باتیاز ترت کی چیروند با ه نیاند. ادر پالک فوق الذکر اعالم داشته

آبادان اعالم و  یشهردار 2منطقه  ریساختمان استان خوزستان هم مراتب را به مد یسازمان نظام مهندس یندگینما

. «گرددیاعالم م کنیارائه شده کان لم  یساقط شده و نامه معرف شانیمربوطه از ا یهانقشه تیئولمس»اظهار کرده 

ام از عمل سازمان نظ یاست. مستند رادیا یساختمان دارا یو الزامات حرفه مهندس یحقوق یاز نظر مبان انیب نیا



مان صدور پروانه ساختمان اول تا ز اناز زم یقانون فیساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به تکال یمهندس

 .امدینامه، به دست ن نیارسال ا

ساختمان  یاجرا یندیفرآ نیمحتمل است که در چن اریکند: بس یم حیزارش تصرگ نیعمران در ادامه ا ونیسیکم

هر  ستین ذکر نشده و معلوم زین تیصالح یدارا ینام مجر یها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانبا نقشه زین

 نیه اسازمان استان ب یندگیو دفتر نما ظراناجرا شده است. نا یتوسط چه اشخاص یساختمان اتیقسمت از عمل

 اند.نداده یتذکر چگونهیه زینقص پروژه ن

 هیخلرا متوقف کرده و دستور ت یساختمان اتیعمل دیبا یعمران مجلس، اساسا شهردار ونیسیاعالم نظر کم طبق

و  فوق راداتی. برغم اگذاشتیو آن را به اجرا م نمودیالزم صادر م یمنیا نیتام یساختمان و محوطه آن را برا

 اتیخصوص، چنانچه از ادامه عمل نیدر ا یو آشفتگ یو ارائه خدمات مهندس فیفقدان انسجام انجام وظا

به عمل  یریشگیپ یجان یهابیحداقل از آس شد،یم هیو ساختمان تخل یریجلوگ یتوسط شهردار یساختمان

 .آمدیم

در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند ساختمان متروپل  نکهیکند، نظر به ا یم حیتصر نیگزارش همچن نیا

ز است و استفاده ا یمنطقه در آن الزم االجرا و ضرور نیاساس مقررات مربوطه به ا نیقرار گرفته است، بر هم

 ژهیو و یصنعت - یمناطق آزاد تجار یعال یشورا بیصرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصو نیزم

 لیبه بعد و با تشک 2330/0/22 خیمصوب از تار یلیطبق طرح تفصاست.  ریرسد، امکان پذ یم یاقتصاد

طبقه و حداکثر سطح اشغال  8تا سقف  ی، حداکثر طبقات مجاز ساختمان با توجه به نوع کاربر8کارگروه ماده 

 درصد ساخته شده است. 244طبقه و با سطح اشغال  23متروپل  مانساخت کهیدرصد بوده است، در حال 04مجاز 

وابط و ض یبر اجرا هینظارت عال تیو کنترل ساختمان کشور مسئول یقانون نظام مهندس .3مطابق ماده  نیمچنه

و  یشهرساز یهایها و طراحساختمان یتمام یو اجرا یساختمان در طراح یو مقررات مل یمقررات شهرساز

 یوزارت مسکن و شهرساز رعهدهاست، ب یضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزام یکه اجرا یعمران شهر

ه است بود ییهاتیدر موضوع ساختمان متروپل آبادان واجد مسئول یاساس مسکن و شهرساز نیخواهد بود. بر ا

 است. انیکه ترک فعل به وضوح در آن نما

تخلفات محرز را عدم ارائه گزارش توقف کار توسط  یگزارش برخ نیاز ا یعمران مجلس در بخش ونیسیکم

 آبادان و یعدم توقف کار توسط شهردار ،یبه شهردار یساختمان آبادان و راه و شهرساز ینظام مهندسسامان 

دان از آبا یدرخواست شهردار دمپروژه متروپل و ع یو ادار ییبا توجه به تخلفات اجرا یاداره مسکن و شهرساز



ر جهت ناظ نیمشاور و مهندس یهاشرکت تیبر ارائه حدود صالح یاستان خوزستان مبن یاداره مسکن و شهرساز

 و اجرا پروژه متروپل اعالم کرده است. یاخذ نظارت، طراح

و  یمسکن و ساختمان توسط شهردار یقانون و مقررات ساختمان .ناقص ماده  یو نقض قانون و اجرا استنکاف

کاف و ناطق آزاد، استنم یکاربر تهیناقص قانون کم یمالک ساختمان متروپل، استنکاف و نقض قانون و اجرا

 یو شهرساز اداره کل و راه یردو مو هینظارت عال 30و  .3ناقص قانون در اعمال ماده  ینقض قانون و اجرا

و نقص قانون  نظارت و استنکاف یو دستگاه ها یبلند مرتبه به دادگستر یهاساختمان نیمتخلف یخوزستان و معرف

 عمران مجلس اعالم شده ونیسیاز تخلفات محرز در گزارش کم یگریآبادان بخش مهم د یتوسط نظام مهندس

 است.

. حادثه محرز است نیاشخاص در بروز ا یبرخ یو انتظام یشد: تخلفات ادار حیگزارش هم تصر نیا انیپا در

 یدگیرس یو برا لیمتخلفان تشک یبرا یو انتظام یپرونده ادار ییقضا یدگیو در کنار رس تیفور دیالزم است به ق

 شود. میتسل ربطیبه مراجع ذ

 

 :دیآیعمران مجلس در ادامه م ونیسیکامل گزارش کم متن

 یها( از ساختمان1چهل درصد از ساختمان شماره ) بیقر 2042/43/41روز دوشنبه مورخ  21:34در ساعت 

 .ختیفرو ر (،ریرکبی)ام یریام ابانیواقع در آبادان، خ« متروپل»دو گانه موسوم به 

 ینفر جان باختند و تعداد 03گزارش، متاسفانه در حادثه مذکور  نیا هیتا زمان ته یاعالم یآمار رسم نیآخر طبق

حادثه  یدر خصوص بررس یاسالم یمحترم مجلس شورا استیمحوله ر تیاند. حسب مامورمجروح شده زین

 ربطیو نهادها و مراجع ذ ییو اجرا ینظارت یهابا اخذ گزارش از دستگاه ونیسیکم نیساختمان متروپل آبادان، ا

 یاسالم یمجلس شورا یداخل نامهنییآ .0ماده  کیاعمال تبصره  نیمرتبط با موضوع و همچن نیقوان یو بررس

 .کندیم میرا تقد هایبررس جینتا ،یموضوع و قرائت گزارش در صحن علن یبر بررس یمبن

 ساختمان متروپل یو کاربر یاو سازه یمشخصات، مختصات فن

 در شهر آبادان واقع شده است. یورزش - یحیتفر - یفرهنگ - یادار - یتجار یبا کاربرمتروپل  ساختمان

اره از اد یافتیپروژه به استناد مستندات در نیبوده و مساحت زم 40/20/.233آبادان  یلیابالغ طرح تفص خیتار

متر  0342584، برابر .233 یشهر آبادان ابالغ یلیثبت اسناد و امالک شهرستان آبادان در انطباق با طرح تفص

متر  382530 ،یهنر - یفرهنگ یکاربر یرامتر مربع آن دا 2.445.0مربع )قبل از اصالح بر( است که حدود 



و  یحمل و نقل و انباردار یکاربر یمتر مربع آن دارا 820512 ،یشهر ساتیتاس یکاربر یمربع آن دارا

 متر مربع در اصالح برقرار گرفته است. 213523آن  یو مابق یخدمات یتجار یکاربر یمتر مربع دارا 00500.

آبادان به نام  یشهردار 2منطقه تیریاعتبار سه ساله توسط مدملک به مدت  نیا یبرا یپروانه ساختمان نینخست

متر مربع  34.3504پس از اصالح  نیپروانه مساحت زم نیا رصادر شده است. د یعبدالباق نیحس یآقا یمتقاض

 شده است. دیق

و  یگذارهیسازمان امور سرما نیآبادان بوده و قرارداد ب یشهردار یمشارکت یهاپروژه از پروژه نیا نکهیا حیتوض

مشخصات  یمنعقد شده است. در بررس یعبدالباق نیحس یآبادان و آقا یشهردار یاقتصاد یهامشارکت

 مشهود است: ریز راداتیپروانه ا نیا یساختمان

 شده است. دیو صرفاً پروانه ساختمان ق ستینوع پروانه مشخص ن - الف

 شده است. دیصفر واحد ق ازیمورد ن نگیتعداد کل پارک - ب

 شده است. دیسطح اشغال صفر درصد ق - پ

واحد  00 یمتر مربع برا 300 یقابل احداث در حال یمجاز و بنا یبنا یهاطبقات در جدول ریسا فیدر رد - ت

شده است.  دیطبقه ق 0و مجموع طبقات فقط  ستیطبقات مشخص ن نیشده که تعداد ا دیطبقات ق ریدر سا یتجار

ه است؟ در کل طبقات ساختمان چند طبقه بود تاًی، نها«طبقات ریسا» ستیمعلوم ن یپروانه ساختمان نیدر ا نیبنابرا

 و کل صفر طبقه درج شده است. ریسا ن،یرزمیزتعداد طبقات، تعداد طبقات  فیرد

مجاز مشخص  یجدول بنا لیذ یهاادداشتی ریصدور پروانه در قسمت اخ یمنظور از دستور شهردار برا - ث

 .ستین

ما ا ست،یصدور پروانه ساختمان ن یندهایجزء الزامات و فرآ یساختمان یهاو مهر طراح و ناظر در پروانه امضا

 رشیبا امضا و مهر پروانه مذکور اطالع از مفاد آن به خصوص نظارت خود و پذ «ادینقش»شرکت مهندسان مشاور 

 آن را اعالم کرده است.

به عالوه همکف و  نگیپارک -  یادار - یطبقه تجار 24طبقه شامل بام،  23با مجموع  تایمتروپل، نها ساختمان

 در حال ساخت بوده است.درصد  244و با سطح اشغال  نیرزمیز

 

 



 ساختمان بیو عوامل حادثه و تخر علل

که با حذف  ادیز اریبس یمتر، بار ثقل 20به طول  عیوس یهابا دهانه یادر پروژه یامشخص است ضعف سازه آنچه

ب بودن نامناس شرونده،یستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پ ایو  ریت کی

ضعف  ،یالزم در اتصاالت، ضعف جوشکار یریپذها، فقدان شکلبودن ستون فیها، ضعو ستون رهایاتصاالت ت

دد خرد از بتن خارج شده و بتن در موارد متع یو چسبندگ یوستگیپ چگونهیبدون ه لگردهایکه م یبتن به نحو

در  - از بار زنده یساختمان بر اثر بار مرده و بخش شزیر یاز علل فن توانیرا م گریموارد د نیشده است، همچن

و  یضوابط شهرساز تیدر کنار عدم رعا -کامل از آن صورت نگرفته بود  یبردارهرهو ب یکه بارگذار یحال

 فیو تکال فیوظا حیصح یو عدم اجرا یو خدمات مهندس فیدر تقبل و انجام وظا یالزامات قانون یعدم اجرا

 .مردشپروژه و مقام کنترل کننده ساختمان بر یدر مقابل کارفرما یتعارض منافع شهردار نیهمچن ،یقانون

 یطراح

مان ساخت کی یبرا یساختمان متروپل در حد طراح یاست که طراح نیا شودیآنچه مشاهده م ،یبحث طراح در

 اتیعمل یساختمان آمده که تمام یمقررات مل 1مبحث  0. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده ستیطبقه ن 21

 تیدارندگان صالح ای یقحقو انیمجر ایساختمان  یاجرا یمنحصرا توسط دفاتر مهندس دیساختمان با ییاجرا

 یمالک در اجرا یفن ندهینما صالحیذ یباشند. مجر یپروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرساز یاجرا دارا

 نیمراجع کنترل ساختمان باشد که ا گریکار به ناظر و د یحل اجرامرا یتمام یپاسخگو دیساختمان بوده و با

 نداشته است. صالحیذ یپروژه عمال مجر

 و مشخصات تیفیدر ک یقیساختمان ابهام عم یدر بخش عمده دوران اجرا تیواجد صالح نیحضور ناظر عدم

از زمان ساخت سازه در  یکه در مقاطع یکرده است. گزارشات پراکنده ناظران جادیساختمان ا نیچون ساخت ا

در اجرا بوده است، اما متاسفانه  زیهم در طرح سازه و ن دیشد یهاوجود ضعف انگریاند بساختمان حضور داشته

با کارفرما،  یبه علت عدم توافق مال یشده توسط سازمان نظام مهندس نییتع هیو طراحان اول نیپس از انصراف ناظر

کرده  دییات رمجازیغ یساختمان ستمیس نیساختمان را بر اساس ا یهانقشه دیناظر جد ین معرفدر زما ینظام مهندس

 است.

رکت طبق ش نیصورت گرفته است. ا «ادیمشاور نقش نیمهندس»به نام  یپروژه ظاهرا توسط شرکت هیاول یطراح

کشور  ییو اجرا ینظام فن یمشاوره از سازمان برنامه و بودجه برا تیصالح یخود، دارا ینترنتیا تیمندرجات سا

 زیت نعامل شرک ریمد یقیشخص حق غالنموده و پروانه اشت دیاست و شرکت مذکور پروانه اشتغال خود را تمد



 ییو روستا یدر ساخت و ساز شهر تیفعال یرو شرکت مذکور برا نینشده است. از ا دیسال تمد 24از  شیب

 ست.شده ا دیشرکت به عنوان مهندس ناظر ق نیاول نام ا ی. در پروانه ساختمانشودیمحسوب م تیحفاقد صال

اعالم داشته  منتشر کرده یمجاز یشرکت و فضا ینترنتیا تیخود که در سا هیانیب یآنکه شرکت مذکور ط حال

 به افتینام  رییپروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغ یمشاور برا نیمهندس نیشده توسط ا هیته یهانقشه»که 

 یگذارعمده در ستون راتییو تغ شتریطبقه ب 3با سطح اشغال بزرگتر،  یگریکرده است و نقشه د رییتغ یطور کل

و بزرگ شدن  نقطاعدرز ا 1مشاور، حذف  نیشده توسط ا یستون طراح 244ستون از  .1از  شیبا حذف ب

 «شده، ساخته شده است. یطراح یگرید یهاگروه ایمتر که توسط افراد   20از  شیها تا بدهانه

ها و با توجه به عدم انجام اصالحات نقشه یبعد از گذشت دو ماه از امضا 2338/24/0 خیناظر در تار مهندسان

در پالک  تیئولمس رشیو اعالم مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق، انصراف خود را از ادامه پذ

سازمان  یندگیندارد. دفتر نما یموجود سازگار یقانون باتیاز ترت کی چیروند با ه نیاند. افوق الذکر اعالم داشته

آبادان  یشهردار 2منطقه  ریمراتب را به مد 2338/24/22 خیساختمان استان خوزستان در تار ینظام مهندس

اعالم  کنیارائه شده کان لم  یمعرفساقط شده و نامه  شانیه از امربوط یهانقشه تیمسئول»اعالم و اظهار کرده 

 است. رادیا یساختمان دارا یو الزامات حرفه مهندس یحقوق یاز نظر مبان انیب نی. ا«گرددیم

و کنترل ساختمان مصوب  یقانون نظام مهندس .2ماده  .ساختمان استان حسب مفاد بند  ینظام مهندس سازمان

از « الف»و بخش  .230و کنترل ساختمان مصوب  یقانون نظام مهندس ییاجرا نامهنییآ 03ماده  .و بند  2300

بر حسن انجام خدمات  ارت، نظ2380( مصوب یساختمان )نظام ادار یمبحث دوم مقررات مل 2-0-1بند 

تخلفان از م بیدر حوزه استان و تعق یردولتیغ یهاتیها و فعالدر طرح یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یمهندس

ساختمان استان خوزستان  یاز عمل سازمان نظام مهندس یرا برعهده دارد. مستند صالحیذ یمراجع قانون قیطر

 .امدینامه، به دست ن نیصدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال ا اناز زم یقانون فیتکل نیدر پروژه حاضر به ا

ام سازمان )نظ یندگیتوسط دفتر نما گریناظران د یتا معرف 2338/24/0 خیاز تار یساختمان اتیروال فوق عمل با

 بیترت نیماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به ا .به مدت  2333/3/0 خی( استان در تاریمهندس

 است. هشددر آن محقق ن یقانون شهردار 244ماده  0نظارت مستمر موضوع تبصره 

 دیق «ریسبز کو انیمهندسان مشاور صنعت پو»شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام  دییتا یهاجدول نقشه در

 ینشده و داللت بر امضا فروش یو طراح هیها توسط امضاکنندگان آن تهنقشه نیشده است. واضح است که ا

ساختمان )نظامات  یمبحث دوم مقررات مل وستیپ 8-2-23و  0-2-24و  0-2-23 یندارد. اعمال بندها

 مجهول است. زی( استان نیتوسط سازمان )نظام مهندس ی( و کنترل طراحیادار



 اجرا

 یتمانها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساخبا نقشه زیساختمان ن یاجرا یندیفرآ نیمحتمل است که در چن اریبس

اجرا  یتوسط چه اشخاص یساختمان اتیهر قسمت از عمل ستینذکر نشده و معلوم  زین تیصالح یدارا ینام مجر

 اند.نداده یتذکر چگونهیه زین وژهنقص پر نیسازمان استان به ا یندگیشده است. ناظران و دفتر نما

دفتر  نامه بدون سربرگ یساختمان استان خوزستان ط یسازمان نظام مهندس یندگیدفتر نما 2333/3/0 خیتار در

را به  دیجد نیرا نداشته باشد.( ناظر راداتیا نیاست نسخ اصل ا دیدفتر، )که البته ام سیرئ یو بدون عنوان امضا

مندرج  یثبت یهااشاره شده که جزء پالک 040/2 یبه پالک ثبت مه. در صدر ناکندیم یآبادان معرف یشهردار

 .ستیساختمان ن یهادر پروانه

شده  دیق یطبقه با سازه بتن 23متر مربع در  0.500..0 انیو مساحت اع یعبدالباق نینامه نام مالک حس نیا در

 شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد. دیکه با مشخصات ق

 وارد است: ریز یهاپرسش زینامه ن نیا بر

 یمعرف رد،یصورت گ ییاجرا اتیقبل از شروع عمل دیبا یو برق یکیمکان ساتیسازه، تاس ،یمعمار یطراح - الف

 ،نیرزمیدر مرحله احداث طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات ز یندگیطراحان توسط دفتر نما نیا

 یو الزامات جار یکدام اصول مهندس ادارد و ب ییچه معنا ییاجرا اتیمرحله از عمل نیهمکف، اول و دوم و در ا

 منطبق است؟

 ست؟یچ «ییاجرا یهانقشه»مراد از  -ب

 یو تیاحراز مالک یپروژه بوده و چگونگ گذارهیپروانه ساختمان و سرما یمتقاض ،یعبدالباق نیحس یاقا - پ

 .باشدیآبادان مشخص نم یندگیتوسط دفتر نما

 وستیپ -2اشتغال الزم مطابق جدول شماره  تیظرف یارشد دارا هیدر پا یشده حت یمعرف یقیاشخاص حق - ت

 نکهیاند. با توجه به اشده، نبوده دیپروژه با مساحت ق نیا یبرا(یساختمان )نظامات ادار یمل مبحث دوم مقررات

 احاله شده و اگر اشخاص یقیاشخاص حق بهمختلف بوده چرا پروژه  یهادر رشته یمهندسان حقوق یاستان دارا

 نامهنییآ 11ماده  1اند، چرا طبق مفاد تبصره پروژه معذور بوده نیاز تقبل ا لیفعال در استان به هر دل یحقوق

 اند، استفاده نشده است؟بلند بوده یهاو کنترل ساختمان یقانون نظام مهندس ییاجرا

تا خرداد  2338ماه  یدر د یاعالم انصراف ناظران قبل خیبدون ناظر از تار یساختمان اتینظارت عمل تیوضع -ث

 اند؟تقبل نموده یتیرا در چه وضع یساختمان اتیناظران ادامه عمل نیده است و اچگونه بو 2333ماه 



نظارت پروژه به عهده کدام  یهماهنگ فینشده است؟ و وظا یمعرف« ناظر هماهنگ کننده»نامه  نیچرا در ا - ج

 اشخاص بوده است؟ نیاز ا کی

ط خاص آن توس یهایژگیپروژه با و نیا یبر اجرا یندگیدفتر نما ای( استان یچرا سازمان ) نظام مهندس - چ

 ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان  اعالم نکرده است؟ دیتاک تیصالح یدارا یمجر

 یرسش مبنپ جادی( عالوه بر ا؟یندگی)کدام دفتر نما یندگیدفتر نما هینامه با عنوان مسئول امور سهم یامضا - ح

است که اساسا در  رادیا نیا یدارا نامه،نییآ 00سازمان استان موضوع ماده  رهیمد ئتیهتوسط  اریاخت یبر اعطا

ده وجود ندارد و عدم استفا «هیسهم»به نام  یاواژه ن،و کنترل ساختمان و ضوابط منبعث از آ یقانون نظام مهندس

 کتباً تذکر داده شده بود. یواژه قبالً توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز نیاز ا

منتشر شده است که قطع  یمجاز یدر فضا 2333/24/34 خیبه تار -پور محمد خواجه یآقا -از ناظر  یگزارش

ر د ییهاو ترک نگیرمپ پارک یرهایاز حد مجاز ت شیب زیمترتب بر آن، اعالم خ راداتینظر از نواقص و ا

ها ستون یکمانش در برخ جادیا یطراح برسه طبقه مازاد  شیره به افزاشده و با اشا دیها قرمپ یرامونیپ یوارهاید

 .شودیمشاهده م یسازو درخواست ارائه نقش مقاوم دهیاصالح گرد یکه توسط مجر

از  شیب زیمترتب است، به خ زیبر آن ن یگزارش قبل راداتیکه نواقص و ا شانیا 2042/1/0در گزارش  نیهمچن

الح و اص یمقاوم ساز یهااشاره شده و درخواست نقشه رهایاز ت یکی یبحران زیخ نگیرمپ پارک یرهایحد ت

قف را متو یساختمان اتیعمل زارشدو گ نیبا ا دیبا یاشاره شده است. گرچه اساسا شهردار یااشکاالت سازه

 اشت،گذیو آن را به اجرا م نمودیالزم صادر م یمنیا نیتام یساختمان و محوطه آن را برا هیکرده و دستور تخل

 مطرح است: ریز یهاپرسش زیدو گزارش ن نیاما درباره ا

ملک رخ داده  یدر ضلع شمال زشیساختمان بوده و ر یمورد اشاره، در ضلع جنوب نگیپارک یرمپ ورود -2

 ( ندارد.ختهیشمال ملک )قسمت فرور تیدرباره وضع یتیاست، گزارش ناظر حکا

 ها چگونه احراز شده است؟نقشه نیا تیبوده و رسم شانیها مالک نظارت او کدام نقشه یاساسا کدام طراح - 1

؟ ارائه نموده است یرا در هر طبقه به شهردار یگزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خالف طراح شانیا ایآ -3

 بوده است؟ دیجد یپروانه ساختمان یسه طبقه دارا نیاحداث ا ایاحداث نشده است، آ کبارهیطبعا سه طبقه فوق به 

 خصوص، چنانچه نیدر ا یو آشفتگ یو ارائه خدمات مهندس فیفوق و فقدان انسجام انجام وظا راداتیا برغم

حداقل  شد،یم هیو ساختمان تخل یریجلوگ یتوسط شهردار یساختمان اتی، از ادامه عملفوق یهاپس از گزارش

 .آمدیبه عمل م یریشگیپ یجان یهابیاز آس



ه است. بود یمحذورات یساختمان دارا هیو تخل ییاجرا اتیتوقف عمل یدر اقدام الزم برا یشهردار رسدینظر م به

بودن سازه ساختمان، سرپرست معاونت  یپس از گزارش اول ناظر در خصوص بحران 2333/22/0 خیدر تار

پروژه را  ییادامه روند اجرا 12/203نامه شماره  یآبادان ط یشهردار یاقتصاد یهاو مشارکت یگذارهیسرما

از  یپروژه است، لکن با توجه به سرلوحه نامه مجوز یاعالم گرچه از موضع کارفرما نیا دینمایبالمانع اعالم م

 بارز تعارض منافع است. قیمهم از مصاد نیشمرده شود و ا زین یشهردار هیناح

 حادثه: نیقبل و ح ربطیذ یهاو عملکرد دستگاه یقانون یهاتیو مسئول فیوظا

مقررات  اساس نیساختمان متروپل در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند قرار گرفته است و بر هم نکهیبه ا نظر

توسعه  یهابرنامه یقانون احکام دائم .0است، طبق ماده  یمنطقه در آن الزم االجرا و ضرور نیمربوطه به ا

 هیو کل شوندیمقام منطقه محسوب م نیباالتر ت،از طرف دول یندگیمنطقه آزاد به نما یهاسازمان رانیکشور، مد

و  یدفاع ینهادها یمناطق به استثنا نیمستقر در ا یدولت ییاجرا یهادستگاه یهاتیو مسئول اراتیاخت ف،یوظا

در  یو منابع مل نیاستفاده از زم یمناطق آزاد نحوه  نامهنییآ 8ماده  هیبه عهده آنهاست. با توجه به اصالح یتیامن

صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به  نیاستفاده از زم ،یاسالم یجمهور یصنعت - یآزاد تجار قمناط

 است. ریرسد، امکان پذ یم یاقتصاد ژهیو و یصنعت - یمناطق آزاد  تجار یعال یشورا بیتصو

توسط  یلیدر سطح تفص راتییدر محدوده شهرها و تغ یلیتفص یهاطرح بیمصوبه، تصو نیا 2توجه به تبصره  با

ت وزار ،یوزارت راه و شهرساز ندگانیکارگروه، نما سیعامل سازمان به عنوان رئ ریمتشکل از مد یکارگروه

د خواه یریگ میو تصم یرسبر یفرهنگ راثیسازمان م ست،یز طیوزارت کشور، حفاظت مح ،یجهاد کشاورز

 شد.

، حداکثر طبقات مجاز 8کارگروه ماده  لیبه بعد و با تشک 2330/0/22 خیمصوب از تار یلیطرح تفص طبق

 کهیدرصد بوده است، در حال 04طبقه و حداکثر سطح اشغال مجاز  8تا سقف  یساختمان با توجه به نوع کاربر

 درصد ساخته شده است. 244طبقه و با سطح اشغال  23ساختمان متروپل 

قررات ضوابط و م یبر اجرا هینظارت عال تیو کنترل ساختمان کشور مسئول یقانون نظام مهندس .3ماده  مطابق

و عمران  یشهرساز یهایها و طراحساختمان یتمام یو اجرا یساختمان در طراح یو مقررات مل یشهرساز

خواهد  یمسکن و شهرساز زارتاست، برعهده و یضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزام یکه اجرا یشهر

ه ترک بوده است ک ییهاتیدر موضوع ساختمان متروپل ابادان واجد مسئول یاساس مسکن و شهرساز نیبود. بر ا

 است. انیفعل به وضوح در آن نما



 نیاخذ نکرده است، با ا یکار انیپا یمتروپل در مرحله ساخت بوده و گواه 1ساختمان شماره  نکهیتوجه به ا با

 خیدر تار گذارهیاند. سرمابوده رمجازیغ یبردارو بهره تیآن مشغول به فعال یاز مراکز تجار یبخش حال

 یپروژه متروپل در کوچه مجاور، تقاضا یتجار یواحدها یینامه جهت بازگشا ارسال با 2042/2/18

 ردیگیکه مورد موافقت شهردار قرار م کندیم دپوریاز شهردار وقت مهندس حم یتجار یاز واحدها یبرداربهره

ارائه  صالحیمتروپل از طرف مهندسان ناظر به مراجع ذ1ساختمان شماره  رمجازیغ یبرداربر بهره یمبن یو گزارش

 شده است.

هت ج یبه شهردار یساختمان آبادان و راه و شهرساز ی*عدم ارائه گزارش توقف کار توسط سامان نظام مهندس

 و اکتفا به گزارش توقف کار مهندس ناظر.توقف ادامه کار 

روژه پ یو ادار ییبا توجه به تخلفات اجرا یآبادان و اداره مسکن و شهرساز ی*عدم توقف کار توسط شهردار

 متروپل.

 تیبر ارائه حدود صالح یاستان خوزستان مبن یآبادان از اداره مسکن و شهرساز ی*عدم درخواست شهردار

 و اجرا پروژه متروپل. یناظر جهت اخذ نظارت، طراح نیمشاور و مهندس یهاشرکت

ساختمان متروپل با در نظر  زشیآبادان در حادثه ر یاز عدم نظارت و بلکه مشارکت مجموعه شهردار یناش جرم

 23مان ساخت کیو مجاورت آن، ساخت  یریام ابانیدر خ گرید یهاساختمان ریگرفتن ساختمان متروپل با سا

 است. الزمه یبر کم عرض مصداق بارز تخلف در اخذ پروانه و مجوزهاطبقه در کنار مع

ه با توجه ب یسازاقدام به ارائه طرح مقاوم ندهیدر آ نکهیدر اخذ پروانه و استناد به ا ینظامات ادار تیرعا عدم

اخت س اتیاز ادامه عمل یشهردار یریاست و عدم جلوگ هیتوج رقابلیغ یطبقات در حال اجرا، موضوع شیافزا

 یاز سو یقانون شهردار ..ماده  20ساختمان با توجه به خطرناک بودن، عمل انجام شده، نقض بند  شیو عدم پا

 آبادان است. یشهر تیریمجموعه مد

در  شهیداشته که اخذ پروانه کسب و پ انیب 31و کنترل ساختمان کشور صراحات در ماده  ینظام مهندس قانون

اساس ساختمان متروپل عالوه بر عدم  نیخواهد بود، بر ا یحرفه ا تیها موکول به داشتن مدارک صالحمحل

آبادان  یگرفته است. شهردار دهیناد زیساختمان را ن یمبحث دوم مقررات مل 0ماده از قانون، بند  نیا تیرعا

قانون  ..ماده  20قف و طبق مفاد بند ساختمان را متو اتیفوق عمل یگزارش ها افتیمکلف بوده است با در

 مهم انجام نشده است. نیکه ا دینما یساز منیمالک را مکلف به ا یشهردار



بر  هینظارت عال تیو کنترل ساختمان، مسئول یقانون نظام مهندس .3طبق ماده  یحوزه وزارت راه و شهرساز در

 کهیاست، در حال یو ساخت به عهده وزارت راه و شهرساز یساختمان در مراحل طراح یمقررات مل یاجرا

هاست و ساختمان یبرداررهو به یمربوط به مراحل نگهدار 11ساختمان مانند مبحث  یاز مقررات مل یبخش

تخانه وزار نیمواجه است. ضمن آنکه ا یبخش با خالء قانون نیدر ا یوزارت راه و شهرساز فهیوظ ای اریوجود اخت

مان ساخت یموثر و صرفا در حد انعکاس موارد نقض مقررات مل یهاخود فاقد اهرم هینظارت عال فهیدر انجام وظ

 یالماس یکل کشور، وزارت کشور، شورا یمانند مجلس، سازمان بازرس ینظارت یهادولت، دستگاه ئتیبه ه

 مشاهده نشده است. یاقدامات نیشهر و ... را داشته که در خصوص ساختمان متروپل چن

 شنهادهایو پ جینتا

شماره  نامهنییمسکن و ساختمان و آ یقانون و مقررات ساختمان .ناقص ماده  ی. استنکاف و نقض قانون و اجرا2

 و مالک ساختمان متروپل. یساختمان توسط شهردار یقانون نظام مهندس 33

( و یشهرساز .متناظر ماده  8مناطق آزاد )ماده  یکاربر تهیناقص قانون کم ی. استنکاف و نقض قانون و اجرا1

 منطقه آزاد اروند. یو عمران یگزارش تخلفات شهرساز هیمناطق آزاد در ته تیریمد یقانون چگونگ 0ماده 

 اداره کل و راه یو مورد هینظارت عال 30و  .3ناقص قانون در اعمال ماده  ی. استنکاف و نقض قانون و اجرا3

 ارت.نظ یو دستگاه ها یبلند مرتبه به دادگستر یهاساختمان نیمتخلف یو معرف خوزستان یو شهرساز

آبادان  یدسنظام مهن سهیرئ ئتیآبادان در خصوص تعارض منافع ه ی. استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندس0

و کنترل ساختمان  یقانون نظام مهندس 21ماده  1تبصره  تیو عدم رعا 2338نظارت در سال  رشیجهت پذ

 یقانون نظام مهندس 3ماده  تیو کنترل ساختمان و عدم رعا ینظام مهندس 20ماده  تیو عدم رعا 2300مصوب 

و کنترل ساختمان توسط  ینظام مهندس 20ماده  تیو عدم رعا ادیو کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقش

 .ادیشرکت مشاور نقش

 

و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و  نیساز در کشور اعم از ساختار، قواندر نظام ساخت و  یاساس ی. بازنگر.

 است. یورضر اریبس یاقهیو سل یشخص یو فارغ از نظرها یعلم یالزم با مبان یشناسبیو آس یکاف یهاپروژه

ساخت و ساز کشور،  یهانظام یدر ساخت و ساز، دوگانگ لیمتعدد دخ یو مقررات پراکنده، نهادها نی. قوان0

 نیدر تدو ینکردن اصول و قواعد قانونگذار تیرعا ،یو مقررات جار نیموجود در قوان راداتیو ا هایکاست

 یورا از س انیاستفاده سودجو وءسو و س کیاندرکاران از دست یو مقررات موجبات سردرگم نیاز قوان یبرخ



در  گریکدیارتباط نامناسب با  یدارا ایفعال فاقد ارتباط  ینهادها عیقانون و تجم بیفراهم کرده است. تصو گرید

نترل و ک یاست. )طرح اصالح قانون نظام مهندس یضرور اریواحد بس ستمیامر کنترل ساختمان بر اساس س

 .(ستا یو بازنگر نیساختمان در حال تدو

 زیاالجرا و نمقررات الزم ،هیپا یهاتیصالح»ساخت و ساز کشور در سه موضوع  یهانظام یسازکپارچهی. 0

فع مخالفت با ر دیالزمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که با« مهندسان یهاتیو مسئول فیوظا قیدق نییتب

 خاص برخوردار است. یتیهممهم از ا نیو اجرا شود. ا یریگیها به جد پسازمان یبعض موردیب

و  ندهایفرا قیو مطالعات دق یبا بررس هایدر شهردار . روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور به خصوص8

 ای)دو  ییاجرا یهاخالف موسوم به نقشه یهانقشه ،یفروشقاطع از تراکم یریو با جلوگ ینحوه اقدام، بازنگر

 قیدق یاجرا یبرا یقو یشود و ضمانت اجرا حاصال رد،یگیضوابط و مقررات را به سخره م یچند گانه( که تمام

فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و  راداتیا یشود. الزم است با مطالعات کاف ینیبشیآنها پ حیو صح

شور و ک یهایبه آنها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهردار یتوجه یب ای ینقض آشکار ضوابط الزام

 ونیسیدر کم 244ح ماده ساختمان به نحو موثر برطرف شود. )طرح اصال کنترلمراجع صدور پروانه و  ریسا

 در صحن است.( یدگیو در مرحله رس یعمران بررس

 یو مجرب در نهادها دهیابزار، امکانات و کارکنان آموزش د ،یمنابع مال نیمناسب تام یوربهره ی. در راستا3

 است. یکنترل ساختمان ضرور

و  یتا اخذ پروانه اشتغال به کار مهندس یدانشگاه یهاساختمان از آموزش یمهندس یندهای. الزم است فرآ-24

 یو جامع بازنگر ستهیبه طور شا یو خدمات مهندس فینحوه انجام وظا نیهمچن یو بازآموز یآموزش یهادوره

و احساس  یمدارفهیوظ یبه جا حمهو حق الز یماد یمحورها تیحاکم ،یو امضا فروش یکار یو به جد از صور

و  ابدی شیافزا یبه اخالق حرفه ا دیتق د،یممانعت به عمل آ یمسئوالنه خدمات مهندس ریغ رشیو پذ تیمسئول

 شود. دهیکه فساد به طور کامل برچ یفراوان در روند موجود برطرف گردد به نحو یرادهایا

 یاهقرار گرفته و از دخالت یاخود به عنوان نهاد حرفه ستهیشا گاهیساختمان در جا ی. سازمان نظام مهندس22

 منع شود. رهیاز جمله انعقاد تفاهمنامه و غ یو اقدامات فراقانون ماتیدر ساخت و ساز، تصم رمسئوالنهیغ

و  یالزم ادار یهایآگاه یغالبا گاه شوند،یاعضا انتخاب م نیها که بر اساس انتخابات از بسازمان نیا رانیم

ن به نحو آ یندگیروشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر نما یبه خوب زیپروژه ن نیرا ندارند و در ا یحقوق



بوط به مر یندهایاند. اصالح فرآهبود اطالعیالزم ب تاند و بعضا از نحوه اقدام خود و مکاتباعمل نکرده حیصح

 است. یضرور یاریآن بس رانیالزم به مد یهاسازمان و ارائه آموزش نیا

اندرکاران  دست مهیتعرفه ب شیمهندسان و افزا تیها بر اساس صالحساختمان یراجبا مهی. الزم است پوشش ب21

به اجرا  یدر اسرع وقت به طور الزام اد،یز سکیر یاشخاص دارا یبرا یامهیپوشش ب نیعدم تام تایمتخلف و نها

 .دیدر آ

لفات ساخت در مورد تخ رانهیشگیپ یو اقدامات فور یدگیرس یبرا یخاص باتیترت هی. الزم است در قوه قضائ23

از بروز  یریشگیرخ نداده باشد، اما پ یساختمان ممکن است جرم یاجرا ندیشود. طبعاً در فرآ ینیبشیو ساز پ

ر ها که منجساختمان ییاجرا اتینکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عمل تیچون رعا یموارد

. در تسیممکن ن ییبعضا جز با مساعدت و ورود مقامات قضا دشویوقوع جرم م تایبه حوادث وحشتناک و نها

 و اجرا شود. ینیبشیپ یالزم قانون باتیترت دیراستا با نیا

تروپل ساختمان م زشیچالوس، فرور یالیبرج رام یسوز. حادثه سعادت آباد تهران، ساختمان پالسکو، آتش20

امداد  یدانش و امکانات درست وکاف یسازو فراهم یمنیا نیهمزمان و متناسب با تام ینشان داد که توسعه شهر

با کسب  دیحوزه با نیدر ا جودنرفته است. ضعف مو شیو نجات مصدومان پ یو نجات از جمله آواربردار

نظر ها مد یشهردار یبرا امکانات الزم و متناسب هیته گرید یسو و از سو کیاز  ایروز دن اتیها و تجربدانش

 زیبلند با لحاظ امکان امداد و نجات و ن یهاخاص از جمله ساختمان یهاساختمان یپروانه براو صدور  ردیقرار گ

 .ردیبلند صورت گ یهاساختمان یدر آن مانند محوطه باز برا موثر یو شهرساز یمعمار باتیترت

سعادت آباد تهران، پالسکو و متروپل آبادان، آوار برداشته شده  ختهیساختمان فرو ر یآواربردار انی. در جر.2

از مصالح  ییهااتخاذ گردد تا بخش یبیترت دی. حال آنکه باشدیمحل خارج م یاو به صورت فله یبدون جداساز

ده بالزم توسط اشخاص ز یهایو بررس هایریگزهو اندا یشگاهیآزما یهاشیجداگانه با آزما یو عناصر ساختمان

و  یدر بررس یاتفاقات نیاز تکرار چن یریجلوگ یبرا یآموزدرس ژهیعلل پنهان حادثه و به و افتنی یو مجرب برا

 حادثه استفاده شود. لیتحل

. در دیه عمل آب یمشخص یو استراتژ یزیرپرخطر با برنامه یهاساختمان ییبرنامه شناسا شودیم هیتوص ای. قو20

 یهاساختمان ریسا زیو ن نگیهلد نیا یاحداث یهاساختمان ریسا نیمتروپل، همچن 1خصوص ساختمان شماره  نیا

هر ش ژهیشهرها و به و ریمشابه در سا یهاساختمان نیبلند آبادان و اهواز، همچن یهاساختمان تیاستان با اولو

 نیا یاز حوادث مشابه در آنها معمول گردد. برا یریشگیپ یو اقدامات الزم برا یتهران و کالن شهرها بررس



ممکن  یاست. حت یضرور نیمع یندهایفرآ نیو تدو یمجرب و مسلط کاف یهامیاعتبار مناسب، ت نیمنظور تام

 .ابدیضرورت  زین ینمواد قانو بیاست تصو

ام الزم شود و اقد یبررس تیدر سراسر کشور به خصوص شهر تهران به فور هایشهردار یمشارکت یها. پروژه20

سو  کیاز  یکه شهردار یبه نحو نیشمول تعارض منافع سنگ لیها به دلپروژه نیدرباره آنها معمول گردد. در ا

ختلف م یهایقرار دارد،  بروز کاست کنندهدر مقام کنترل  گرید یپروژه و از سو یکارفرما ایبا عنوان مالک 

از  یبر تقدم درآمد برضابطه و سوء برداشت برخ یمبن هایدر شهردار یمحتمل است. با توجه به عرف جار

 یتوسعه کشور متاسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مل یهابرنامه یقانون احکام دائم 30از ماده  یمقامات محل

 .شودیانگاشته شده م دهیناد

ا نشر اطالعات ناقص و بعض با یو کاف حیبدون داشتن اطالعات صح یاحادثه مالحظه شد عده نی. با بروز ا28

تان تا ساختمان اس ینشان دادن سازمان نظام مهندس ریتقص یرا از تبرئه مهندسان ناظر تا ب ینادرست اهداف خاص

تلف مخ ینارهایو سم نارهایوب یبرگزار ای یها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازمطرح کردن خود در رسانه

 قیو ارائه اطالعات غلط به مردم تا تشو ینادرست به جامعه مهندس یهاچون آموزش یاعمال آثار نی. اکنندیم

مت س یاشخاص دارا یدارد. برخ یمند را در پو مهندسان حرفه استگذاریس رانیو به خطا افتادن مد یاذهان عموم

و  ضد ایادرست امر اظهارنظر و مطالب ن اتیدر جزئ قیز بدون کسب اطالعات الزم و تدقیو مقامات محترم ن

از انتشار اطالعات نادرست  یریجلوگ یموارد برا نگونهی. الزم است در اندینمایها مطرح مرا در رسانه یضینق

 شود. یشیاندچاره

 

ر کنار و د تیفور دیحادثه محرز است. الزم است به ق نیاشخاص در بروز ا یبرخ یو انتظام ی. تخلفات ادار23

 شود. میتسل طربیبه مراجع ذ یدگیرس یو برا لیمتخلفان تشک یبرا یو انتظام یپرونده ادار ییقضا یدگیرس

آنها مشابه ساختمان متروپل بوده است،   یاخذ پروانه ساختمان و اجرا یکه روند ادار ییهاساختمان یی. شناسا14

و  نظارت ،ی)اعم از طراح یو بازنگر دیانتخاب شده جهت بازد صالحیذ یهاو شرکت یتخصص یهابه گروه

 گردد. یمعرف هاساختمان نیاز ا یبردارعدم بهره ایو  یبرداراجرا( در خصوص بهره

 یسازمان نظام مهندس قیساختمان با نظارت دق یمقررات مل یهانامهنییگانه آ 11مباحث  ی. لزوم اجرا12

 مرتبط. یهاارگان ریو سا یساختمان، اداره مسکن و شهرساز

 


