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چکیده
 بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت. نشاندهنده آسیبپذیری آنهاست،رفتار ساختمانها در برابر وقــوع زلزلههای گذشته
. اطمینان از ایمنی آنها در برابر زلزله و درنتیجه مدیریت بحران آن از اهمیت ویژهای برخوردار است،ساختمانها در راستای کاهش آسیبپذیری
 صوری، مالکین را ملزم به بهکارگیری سازنده باصالحیت نموده است؛ ولی مشکل پیش رو، قانون نظاممهندسی ساختمان33 آییننامه اجرایی ماده
 در این پژوهش ضمن بررسی میزان موفقیت طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت.بودن سازندگان دارای صالحیت و عدم بهکارگیری آنان است
. به شناسایی نقاط ضعف طرح و اولویتبندی ضروریترین وظایف سازندگان ازنظر صاحبکاران پرداخته شده است،در ساخت ساختمانهای شهری
 ناظران، میزان موفقیت و نقاط ضعف طرح ازنظر صاحبکاران،با استفاده از پرسشنامه و کسب اطالعات الزم از سازمان نظاممهندسی استان قزوین
 همچنین بر اساس نظر مسئولین و خبرگان از مهمترین وظایف سازندگان دارای صالحیت.و سازندگان دارای صالحیت حقیقی و حقوقی بررسی شد
 نتایج تحقیق نشاندهنده میزان. تعیین شاخصها و وزن دهی و اولویتبندی آنها با استفاده از پرسشنامهای بر اساس مدل لیکرت است،گردآوری
بسیار کم بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت ساختمانهای شهری و تأثیرگذاری عواملی همچون نوع قرارداد و حدود صالحیت سازندگان
 وزن شاخصهای تعیینشده در خصوص مهمترین وظایف سازندگان دارای.(با توجه سطح ساختوساز در هر شهر) در میزان موفقیت طرح است
.صالحیت نشان از تأثیر تمامی شاخصها در بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت و اهمیت ویژه آنها است
 سازندگان مسکن و ساختمان، مجریان ذیصالح، ساختمان، بحران:واژههای کلیدی

19

شمـاره بیستم
پاییز و زمستان
1400
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

Criticizing and modifying qualified
constructors use plan in constructing urban
buildings with a crisis management approach
Case study of city of Qazvin

Mohammd Mahdi Ahvazi1, Reza Farokhzad*2, Poorya rashvand3
Abstract
ehavior of buildings against past earthquakes indicates their susceptibility. In order to reduce vulnerability and
ensure safety of buildings against earthquakes and, consequently, undertake crisis management, it is specifi�
cally important to use qualified constructors in their construction. The executive bylaw for Article 33 of Building
Engineering System Act requires owners to use qualified constructors. However, the formal nature of qualified con�
structors and lack of practical use of them cause the upcoming problems. In this work, the success rate of qualified
constructors use plan in the construction of urban buildings is investigated and, then, weaknesses of the plan are iden�
tified and the important duties of constructors from the viewpoint of employers are priorities. Using the question�
naire and obtaining the needed information from Qazvin Province Engineering System Organization, success rate
and weaknesses of the plan are examined from the viewpoints of employers, supervisors and real and legal qualified
constructors. Moreover, based on the view of authorities and experts, important duties of qualified constructors are
collected and their indices are determined. Using the Likert model-based quationnaire, the determined indices are
weighed and priorities. The research findings showed that use of qualified constructors in the construction of urban
buildings was very low and factors such as type of contract, qualification level of constructors considering the con�
struction level per city are effective in the success rate. Weight of the determined indices for the importance of duties
of contructors demonstrated all the indices for the application of qualified constructors are effective and of special
significance.
Keywords: Crisis, Building, Competent executors, Building and house constructors
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نقد و اصالح طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت

ساختمانهای شهری با رویکرد مدیریت بحران /محمدمهدی اهوازی

بحرانها و بالیای طبیعی از مهمترین و مؤثرترین عوامل
مرگومیر و خــســارات مالی هستند [ .]1آنچه از بــایــای طبیعی
یک فاجعه میسازد ،عدم پیشگیری از تأثیر آن و عدم آمادگی
بــرای پاسخ مناسب به آن اســت« .زلزله» در میان بالیای طبیعی
ً
مخربترین آنهــاســت که عموما به علت عــدم آمــادگــی جامعه،
همواره خسارت و تلفات زیادی به همراه دارد [ .]2زلزله حادثهای
«طبیعی ،ناگهانی و با منشأ زمینی» است و به لحاظ قدرت و حوزه
تخریب وسیع ،غیرقابلپیشبینی بودن و زمان بسیار کوتاه وقوع
آن از اهمیت ویژهای در جوامع بشری برخوردار است [ .]3واقعشدن
ایران بر روی کمربند زلزلهخیز آلپ-هیمالیا موجب گردیده است
که زلزله در کشور ما بهعنوان یکی از زیانبارترین بالیای طبیعی
مطرح شود .بهطوریکه از هر  ۱۵۳زلزله مخرب ر خداده در دنیا،
حدود  9زلزله مربوط به ایران بوده است [ .]4پرا کنش جغرافیایی
زلزلهها در کشور ما نشانگر آن است که  ۶۶درصد از سرزمین ایران
در معرض خطر زمینلرزه قــرار دارد و  ۹۰درصــد از جمعیت کشور
در ایــن مناطق زنــدگــی میکنند .آسیبپذیری کالبدی در همه
شهرهای ایران (بهطور کم یا زیاد) وجود دارد تا جایی که آمارها
نشاندهنده آسیبپذیری شدید بیش از  ۹۰درصــد از شهرهای
ایران در برابر یک زلزله  ۵/۵ریشتری است [ .]5مطالعه مستندات
تاریخی در خصوص بحرانها و بالیای طبیعی کشور ایران و آمار
تلفات و خسارت ناشی از آنها ،بیانگر مشکالت و چالشهایی در
خصوص مدیریت کارآمد بحرانها و بالیای طبیعی اســت .نگاه
سختافزاری به مسئله مدیریت بحران ،ضعف نظامهای متداول
ساختوساز و کمبود آموزشهای عمومی در برخورد با حــوادث و
بحرانها ازجمله چالشهای ایران در مواجهه با بحران و مدیریت
بهینه شرایط بحرانی است [ .]1در تعریف جدید از «مدیریت جامع
بحران» نام میبرند که در  ۵فاز پیشگیری ،کاهش مخاطرات،
آمادگی ،مقابله و باز توانی انجام میشود []3؛ بنابراین در راستای
مدیریت جامع بحران در فاز پیشگیری و کاهش خطرات ناشی
از زلزله ،اطمینان از اجــرای دقیق ساختمانها مطابق طراحی و
اطمینان از ایمنی ساختمانها در برابر زلزله ،ساخت ساختمانها
توسط سازندگان دارای صالحیت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ازاینرو وجود مقررات ،ضوابط ،طرح و برنامه جهت بهکارگیری و
استفاده از سازندگان دارای صالحیت ازنظر قانون ،الزم و ضروری
اســت .وفــق مــاده  33قــانــون نظاممهندسی و کنترل ساختمان
مصوب سال  ،1374تدوین اصــول و قواعد فنی بر عهده وزارت
راه و شهرسازی است که رعایت آنها در طراحی ،محاسبه ،اجرا،
بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها بهمنظور اطمینان از ایمنی،
بهداشت ،بهرهدهی مناسب ،آسایش و صرفه اقتصادی ضروری
است [ .]6برابر آییننامه اجرایی ماده  33قانون نظاممهندسی
ساختمان تحت عــنــوان مبحث دوم مــقــررات ملی ساختمان،
استفاده از مجری ذیص ــاح جهت ساخت ساختمانها الزامی
است [ .]6بخشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به نحوه
تشکیل و فعالیت مجریان حقیقی و حقوقی اختصاص دارد [.]6
در راســتــای نحوه تشکیل و فعالیت مجریان حقیقی و حقوقی،

دستورالعمل نحوه فعالیت ســازنــدگــان مسکن و ساختمان []7
طی شماره  56096/100/02مــورخ  87/11/02و اصالحیه []8

شماره  430/20828مــورخ  89/04/02نیز ابــاغ گــردیــد .طبق
ماده هفت آییننامه ماده  33قانون ،مجری ساختمان درزمینه
اجــرا ،دارای پروانه اشتغال به کــار از وزارت مسکن و شهرسازی
است و اجــرای عملیات ساختمان را بر اســاس نقشههای مصوب
بر عهده دارد .مجری ساختمان نماینده فنی صاحبکار در اجرای
ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر
مراجع کنترل ساختمان است [ .]6به استناد موارد مذکور برخی از
سازمانهای نظاممهندسی استانها ،استفاده از سازندگان مسکن
یصــاح) را الزامی نمودند .اجــرای طرح
و ساختمان (مجریان ذ 
بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت ساختمانهای
شهری از دیماه سال  1384در شهر قزوین کلید خورد .متأسفانه
مجموعه عوامل مؤثر در ساختوساز شهری ،منجر به احــداث
ساختمانهای باکیفیت نشده است [ .]9در حال حاضر استفاده
از سازنده دارای صالحیت تا پایان مرحله سفتکاری ساختمان در
برخی از شهرهای کشور اجرایی شده و تاکنون امکان اجرای طرح
تا پایان کــار فراهم نشده اســت .در نامه پیشنهادهای مهندس
فرج اله رجبی ریاست وقت سازمان نظاممهندسی ساختمان در
مورخه  1396/09/25به رئیسجمهور در بند  6آمــده است که
در چرخه ساختوساز مسئولیتها چندان روشن نیست و در عمل
قدرت مدیریتی و تصمیمگیری با مالک یا سرمایهگذار است .طرح
بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت ساختمانهای
شهری با هدف درگیر کردن قشر متخصص جهت تضمین کیفیت
ساختوساز و اطمینان از ایمنی برای مقابله با بحرانها و اجرای
مقررات و ضوابط شهرسازی و شفافسازی مسئولیت پاسخگویی
در محاکم حقوقی ،تــدویــن شــده اســت .ازای ـ ـنرو بــررســی میزان
موفقیت طــرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت
یص ــاح) و شناسایی نکات
ساختمانهای شهری (مجریان ذ 
مؤثر در بهکارگیری سازنده دارای صالحیت ازنظر صاحبکاران ،از
اهمیت شایانی برخوردار است که در این تحقیق به آن پرداخته
شده است .آسیبشناسی وضعیت موجود ساختوساز با نگرش بر
رعایت مقررات ملی ساختمان در استانهای تهران ،قزوین ،گیالن،
گلستان و مازندران نشان داده است که شاخصهای ظرفیت عوامل
دخیل در ساختوساز ،ضوابط شهرسازی و معماری و فرایند نظارت
بر اجرا در حد متوسط و شاخصهای عملیات اجرایی سازه ،ایمنی
و صرفهجویی در مصرف انرژی در حد ضعیف و خیلی ضعیف است
[ .]10همینطور در بررسی مشکالت اجرایی در صنعت ساختمان
در  300پــروژه ساختمانی در استان خراسان رضــوی تعداد 1557
مشکل اجرایی به ثبت رسیده است [ .]11این آمار نشان میدهد
که با وجود قوانین و مقررات و ضوابط هنوز در ساخت ساختمانها
اصول و قواعد اجرایی رعایت نمیشود .مسعودی و همکاران []12
با بررسی تأثیر طراحان ،مجریان و ناظران کیفی در افزایش استفاده
از مصالح ساختمانی استاندارد بیان داشتند که طراحان ،ناظران
و مجریان ذیصالح نقش مهم و تأثیرگذاری در افزایش استفاده
از مصالح ساختمانی استاندارد دارنــد .هادیان فر و راستی [ ]13با

بررسی نقش مجریان ذیصــاح در افــزایــش عمر مفید و کاهش
هزینههای تعمیر و نگهداری ساختمانها به این نتیجه رسیدند
که عوامل مؤثر بر کیفیت ساختوساز و عمر مفید ساختمانها را
میتوان به دودسته عوامل قابلکنترل توسط مجریان ساختمان
و عوامل خــارج از کنترل مجریان ساختمان تقسیم نمود .ازنظر
آنان عوامل قابلکنترل توسط مجریان ساختمان شامل استفاده
از مصالح استاندارد ،استفاده از افــراد ماهر ،انجام آزمایشهای
کــنــتــرلــی ،رعــایــت اص ــول فــنــی و اج ــرای ــی ،جــلــوگــیــری از تخلفات
ساختمانی ،جلوگیری از هدر رفت مصالح ،مدیریت زمان و صرفه
اقتصادی ،تهیه نقشههای چون ساخت و درمجموع جلوگیری
از هــدر رفــت سرمایه اســت که توسط مجریان قابلکنترل است.
بهاری و همکاران [ ]14با بررسی تأثیر قانون مجریان ذیصالح
بر کیفیت ساختمان در مراحل مختلف اجرای ساختمان از دیدگاه
ذینفعان مختلف و عوامل مورد انتظار قانون در دو استان فارس و
چهارمحال بختیاری به این نتیجه رسیدند که این قانون کماکان
دارای نقاط ضعف است و در بسیاری از موارد که نتیجه اقدامات به
بهبود کیفیت منجر نمیشود ،ضعفهایی است که در خود قانون
وجود دارد؛ ازجمله قراردادها ،بهبود کیفیت ساختوساز در مرحله
مدیریت برنامهریزی و کنترل پروژه ازنظر مالکین بسیار کم است.
نظر مجریان ،ناظران و اشخاص حقوقی برخالف مالکین است.
ناظران ،مجریان و مالکین کارایی مجریان را در مرحله سازهای
و سفتکاری ،متوسط به بــاال دانستهاند .بیشتر گــروههــا ،بهجز
اشخاص حقوقی ،کارایی مجریان را در مرحله نازککاری ،متوسط و
کمتر از آن میدانستند .ازنظر ذینفعان ،عملکرد مجری ،در مراحل
خرید مصالح و تجهیزات ،انعقاد قرارداد با پیمانکاران و کارگران،
تأثیر کم تا متوسط داشته است .تأثیر عملکرد مجری در گودبرداری
و پیکنی ازنظر مالکین ،مجریان ،ناظران و اشخاص حقوقی بیشتر
از متوسط است.

 :RIIشاخص اهمیت مربوطه
 :Wاهمیت داد هشــده توسط پاسخدهندگان به هر عامل در
محدوده  1تا 5
 :Aبیشترین ارزش در نظر گرفتهشده برای هر عامل
 :Nتعداد پاسخدهندگان
در مطالعات کتابخانهای با استفاده از اطالعات اکتسابی از
سازمان نظاممهندسی استان قزوین ،همخوانی و تناسب حدود
صالحیت سازندگان با سطح پروژههای موجود در استان قزوین،
بررسی گردید .همچنین با بررسی گزارشهای بازدید گروههای
کنترل نظارت سازمان نظاممهندسی استان قزوین ،ساختمانهای
دارای مجری و فاقد آن در معیارهای میزان اشکاالت فنی ،رعایت
موارد ایمنی ،اجرای نقشه مصوب پالن و تخلف افزایش بنا مازاد
بر پــروانــه ساختمانی مقایسه گــردیــد .سپس نمودارها بر اساس
بیشترین فراوانی ترسیم شد.
 -1-2حجم نمونه و روش نمونهگیری
به دلیل اهمیت میزان موفقیت طرح ازنظر مالکین ،جامعه
هــدف مالکین ساختمانهای دارای مجری ذیصــاح هستند.
تعداد پاسخدهندگان  100نفر و روش نمونهگیری بهصورت تصادفی
است.

-2روش تحقیق و ابزارها

-3یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل

تحقیق حاضر بهصورت میدانی و کتابخانهای از نوع توصیفی
تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است که بر روی پروژههای شهر
قزوین صورت گرفت .در این تحقیق با مراجعه حضوری به خبرگان
و مسئولین متصدی حــوزه ساختمان ،مشکالت موجود در طرح
بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت و وظایف سازندگان با رویکرد
اجــرایــی و منطبق بــا واقــعــیــت ،گـ ــردآوری شــد .سپس بــا مراجعه
حضوری به مجریان ذیصالح ،ناظران ،مالکین ،صاحبکاران و
سرمایهگذاران فعال در حــوزه ساختمان ،نظرات آنــان جمعآوری
شــد .اطــاعــات ا کتسابی از مالکین جهت شناسایی مدیر واقعی
پروژه ،میزان عملکرد سازندگان (مجریان ذیصالح) و نوع قرارداد
مناسب جمعآوری گردید .نظر سازندگان (مجریان ذیصالح) در
خصوص حدود صالحیت تعدد کار همزمان و تمایل صاحبکاران
به انعقاد قرارداد پیمان مدیریت و نظر ناظران در خصوص میزان

 -1-3بررسی میزان موفقیت طرح
در بررسی میزان موفقیت طرح ،ابتدا نظر صاحبکاران و ناظران
در خصوص میزان بهکارگیری و استفاده صاحبکاران از سازندگان
دارای صالحیت بررسی گردید .سپس مقایسه ساختمانهای دارای
مجری و فاقد آن بر اساس گزارش بازدید گروههای کنترل نظارت
سازمان نظاممهندسی استان قزوین طی سالهای 1396-1393
در معیارهای میزان اشکاالت فنی ،رعایت مــوارد ایمنی ،اجرای
نقشه مصوب پالن و تخلف افزایش بنا مازاد بر پروانه ساختمانی
مورد بررسی قرار گرفت.

پیشبینیهای الزم جهت جلوگیری از تخریب و دوبــارهکــاری،
ارتباط و هماهنگی مجریان با ناظران ،رعایت موارد ایمنی و تفاوت
کیفیت ساختمانهای واجد و فاقد مجری ،جمعآوری شد .از طریق
پرسشنامه محقق ساخته ،بر اســاس مــدل لیکرت (پنج مؤلفه)
مهمترین وظایف سازندگان با قابلیت اعتماد  0/813اولویتبندی
و وزن شاخصها بر اساس فرمول زیر محاسبه شد .جواب معادله
5
بین صفر و یک است.
W
× 100

i

∑
i =1

A× N

=
%
RII

بیش از  5ساختمان
 40درصد

بین  3تا  5ساختمان
 16درصد

دومین تجربه
 20درصد

اولین تجربه
 24درصد

تعداد کل نمونه
 100درصد

نقد و اصالح طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت

جدول  .1حجم نمونه و تجربه پاسخدهندگان

پاییز و زمستان
1400
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

ساختمانهای شهری با رویکرد مدیریت بحران /محمدمهدی اهوازی

 -1-1-3میزان بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت
طی این تحقیق مشخص گردید که تمامی پروژهها با مدیریت
صــاح ـبکــاران در بخشهای تأمین و تهیه مصالح ،ابـ ــزارآالت،
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ماشینآالت ،تأمین و بهکارگیری عوامل اجــرایــی ،تحویل کــار و
توسیه حساب مالی انجام میشود .تنها  8درصد از مالکین از نوع
قرارداد منعقده با مجری ساختمان خود مطلع بودند 76 .درصد از
مالکین اظهار نمودند که حضور مجری در کارگاه در حد بسیار کم
است.
 24درصــد از مالکین اعــام نمودند کــه تأمین و بهکارگیری
عوامل اجرایی ماهر در حد بسیار زیاد 72 ،درصد از مالکین اعالم
نمودند که تأمین و بهکارگیری این عوامل در حد زیاد در دسترس
آنــان اســت 76 .درصــد از مالکین بیان داشتند که تهیه مصالح
ساختمانی استاندارد و مرغوب در حد بسیار زیاد برای آنان فراهم
است 40 .درصد از مالکین معتقدند که شباهت ساخت ساختمانها
به یکدیگر در حد زیــاد و  52درصــد از مالکین معتقدند شباهت
ساخت ساختمانها به یکدیگر در حد بسیار زیاد است.
 20درصد ناظران معتقدند که پیشبینیهای الزم و مؤثر جهت
کاهش هزینهها در عملیات اجرایی ساختمانها در حد بسیار کم
و  60درصد معتقدند در حد کم اعمال میشود .نظر  70درصد از
ناظران بر آن است که رعایت موارد ایمنی در کارگاههای ساختمانی
استان قزوین در حد بسیار کم و نظر  26درصد از آنها در حد کم
است .نظر  96درصد از ناظران درزمینه ارتباط مجری با ناظر در
حد بسیار کم و کم است 36 .درصد از ناظران معتقدند که تفاوت

کیفیت ساخت در ساختمانهای دارای مجری و فاقد آن در حد
بسیار کم اســت 56 .درصــد معتقدند که در حد کم اســت .نتایج
حاصل از بررسی گــزارشهــای گــروههــای کنترل نظارت سازمان
نظاممهندسی استان قزوین با نظر ناظران مطابقت دارد.
 -2-1-3مقایسه ساختمانهای دارای مجری و فاقد مجری
تعدادی از گزارشهای بازدید گروههای کنترل نظارت سازمان
نظاممهندسی اســتــان قــزویــن طــی ســالهــای  1396-1393در
هرسال بهصورت تصادفی به شرح جدول زیر انتخاب شد.
جدول  .2تعداد نمونه گزارشهای گروههای کنترل نظارت
1393

1394

1395

1396

تعداد نمونه

35

34

35

36

نمونههای دارای مجری

18

19

20

21

نمونههای فاقد مجری

17

15

15

15

با بررسی گزارشها مشخص گردید که عدم رعایت موارد ایمنی
در بیشتر آنها قید گردیده است .درصد هر تخلف و اشکال نسبت
بهکل تخلفات و اشکاالت بــرای ساختمانهای دارای مجری در
شکل  3ارائه شده است.
80%

دستیابی و بکارگیری عوامل اجرایی ماهر
دستیابی و بکارگیری عوامل اجرایی ماهر
تهیه مصالح مرغوب و استاندارد
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تهیه مصالح مرغوب و استاندارد
شباهت های ساخت ساختمانها به یکدیگر
شباهت های ساخت ساختمانها به یکدیگر

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

شکل  .1وضعیت ساختوساز ازنظر مالکین
شکل  .1وضعیت ساختوساز ازنظر مالکین
شکل  .1وضعیت ساختوساز ازنظر مالکین

0.8
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ساختمانهای شهری با رویکرد مدیریت بحران /محمدمهدی اهوازی

ارتباط مجریان با ناظران

0.7
0.8
0.6
0.7

ارتباط مجریان با ناظران
رعایت موارد ایمنی در کارگاه ها

0.5
0.6
0.4
0.5

رعایت موارد ایمنی در کارگاه ها

0.3
0.4
0.2
0.3

پیش بینی های موثر در کاهش هزینه ها
پیش بینی های موثر در کاهش هزینه ها
تفاوت کیفیت در ساختمانهای داری
مجری و فاقد مجری
تفاوت کیفیت در ساختمانهای داری
مجری و فاقد مجری

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

مدیریت زیاد
متوسط
ایجاد ساختکم
بسیار کم
بحران
وساز با رویکرد
شکل  .2عقیده ناظران در
شکل  .2عقیده ناظران در ایجاد ساختوساز با رویکرد مدیریت بحران

شکل  .2عقیده ناظران در ایجاد ساختوساز با رویکرد مدیریت بحران

بسیار زیاد
بسیار زیاد

0.1
0.2
0
0.1
0

70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%
0%

ً
شکل  5نشاندهنده میانگین تعداد خطای تقریبا یکسان
در ساختمانهای دارای مجری و فاقد آن طی سالهای -1393
 1396در نمونههای مورد بررسی است .درصد هریک از تخلفات
و اشکاالت در کل نمونهها برای ساختمانهای دارای مجری در
شکل شماره  6ارائه شده است.

درصد هر تخلف و اشکال ،نسبت بهکل تخلفات و اشکاالت
برای ساختمانهای فاقد مجری در شکل  4ارائه شده است.
میانگین تعداد خطاها در هر ساختمان در شکل شماره  5ارائه
شده است.

30%

30%

25%

25%

20%

سال  93دارای مجری

20%

15%

مجری
دارای
مجری
دارای
94 93
سالسال

15%10%

مجری
دارای
95 94
سالسال
مجری
دارای

10% 5%

مجری
دارای
96 95
سالسال
مجری
دارای

5% 0%

سال  96دارای مجری

0%

شکل  .3فراوانی هر خطا نسبت به تعداد کل خطاها

تعدادکل خطاها
نسبتبهبهتعداد
خطانسبت
خطا
شکل.3.3فراوانی
شکل
فراوانیهرهر
خطاهادر شکل  4ارائه شده است.
کلمجری
ساختمانهای فاقد
اشکاالت برای
درصد هر تخلف و اشکال ،نسبت بهکل تخلفات و
30%

درصد هر تخلف و اشکال ،نسبت بهکل تخلفات و اشکاالت برای ساختمانهای فاقد مجری در شکل  4ارائه شده است.
25%

30%

20%

25%

سال  93فاقد مجری

15%

سال  94فاقد مجری

20%

مجری
فاقدفاقد
سال 95
مجری
سال 93

15%

10%
5%

مجری
فاقدفاقد
سال 96
مجری
سال 94

10% 0%

سال  95فاقد مجری

5%

سال  96فاقد مجری

0%
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کلخطاها
تعدادکل
نسبتبهبهتعداد
خطانسبت
خطا
فراوانی
شکل
خطاها
هرهر
فراوانی
.4.4
شکل

میانگین تعداد خطاها در هر ساختمان در شکل شماره  5ارائه شده است.

2

ساختمان
خطاها
تعداد
میانگین
شکل
ساختمان
خطاهادردرهرهر
تعداد
میانگین
.5 .5
شکل
2
دارای مجری سال 96

80%
70%
60%

نقد و اصالح طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت
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میانگین تعداد خطاها در هر ساختمان در شکل شماره  5ارائه شده است.
شکل  .4فراوانی هر خطا نسبت به تعداد کل خطاها

شکل  .5میانگین تعداد خطاها در هر ساختمان

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

دارای مجری سال 96
دارای مجری سال 95
دارای مجری سال 94
دارای مجری سال 93

شکل  .6درصد هریک از تخلفات و اشکاالت در کل نمونهها

شکل  .6درصد هریک از تخلفات و اشکاالت در کل نمونهها

80%
70%

60%بیش از  70درصد و
در گزارشهای مورد بررسی در ساختمانهای دارای مجری ،تخلف افزایش بنا مازاد بر پروانه ساختمانی در
50%
تخلف تغییر پالن در بیش از  50درصد از ساختمانهای احداثی در سال  96مشاهده شد.
فاقد مجری سال 96

40%

فاقد مجری سال 95

30%

فاقد مجری سال 94

20%

فاقد مجری سال 93

10%
0%

شکل  .7درصد هریک از تخلفات و اشکاالت در کل نمونهها

شکل  .7درصد هریک از تخلفات و اشکاالت در کل نمونهها
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در گزارشهای مورد بررسی در ساختمانهای دارای مجری،
 30%کــارگــاه در طــول زمان
	-شاخص حضور تماموقت مجری در
تخلف افزایش بنا مازاد بر پروانه ساختمانی در بیش از  70درصد و
اجرای پروژه
25%
20%نــه پیشبینیهای الزم
تخلف تغییر پالن در بیش از  50درصد از ساختمانهای احداثی در -	 3شاخص ارائ ــه خــدمــات فنی درزمـیـ
سال  96مشاهده شد.
جهت جلوگیری از تخریب و دوبارهکاری مانند اجرای آرماتور،
15%
96
سال
درصــد هریک از تخلفات و اشــکــاالت در کــل نمونهها بــرای
انتظار و صفحه گذاری در سازه بتنی جهت اتصال طر حهای
10%
ساختمانهای فاقد سال 95
مجری در شکل  7نشان داده شده است.
معماری سقفها ،اتصال استراکچر نما به سازه ،اتصال شاسی
در گزارشهای مــورد بررسی در ساختمانهای فاقد مجری،
5%به سازه و مهار دربهای
آسانسور به سازه ،اتصال نرده راهپله
تخلف افزایش بنا مازاد بر پروانه ساختمانی در بیش از  60درصد و
جلوگیری از تخریب سقفها و
اص ـلــی ،پیشبینی جهت
0%
حداکثر
برای 1/5
دیوارهاو 3
 4/5و  3/5 5و 2/5 4
 5/5و 6
ساختماو 7
بیش از 6/5 7
احداثی در
نهای
تخلف تغییر پالن در بیش از  50درصد
هاییککولر ،لولههای فاضالب و برق،
عبورو 2کانال
طبقه
طبقه
طبقه
طبقه
طبقه
طبقه
طیقه
طبقه
سال  96مشاهده شد.
پیشبینی اجرایی موارد سلیقهای معماری و ارائه ایدههای
تعداد
اجرایتفکیک
خالقانه،و  56به
مالکیندر استان قزوین طی سالهای 55
ازنظر احداثی
ساختمانهای
شکل .8
آمارمجری
کارگیری
 -2-3شاخصهای مؤثر در به
طبقات با مقیاسهای انسانی و در
متناسب
فضاها
بر اساس شرح وظایف قانونی مجری ،نظر خبرگان و مسئولین
نظر گرفتن چیدمان فضاها.
بیش از  90درصد ساختمانهای استان قزوین ازنظر تعداد طبقات بین یک الی پنج طبقه است .آمار ساختمانهای شش طبقه
و با توجه به وضعیت (شرایط) موجود ساختوساز ساختمانهای
وزن شاخصهای مؤثر در بهکارگیری مجری ذیصالح یا
جدول .3
 5درصد ،هفت طبقه حداکثر  2درصد و بیش از هفت طبقه حداکثر  2درصد است.
مهمترین وظایف مجری ازنظر مالک
شهری (وفــور ساختوساز و شباهتهای ساخت) ،شاخصهای
مؤثر به شرح زیر تدوین گردید:
اهمیت شاخص
شاخص
رتبه
(درصد)
	-شاخص ارائــه تضمینها (تضمین حسن انجام کــار و بیمه
پیشبینیهای الزم جهت جلوگیری از
تضمین کیفیت) جهت مسئولیتپذیری و عمل به وظیفه
89/8
1
تخریب و دوبارهکاری
	-شاخص ارائ ــه خــدمــات فنی در حــد اج ــرای کــار مــورد تأیید
حضور مجری در کارگاه
77/8
2
مهندس ناظر
ارائه خدمات مدیریت اجرایی
62/8
3
	-شاخص ارائه خدمات مدیریت اجرایی شامل رعایت تقدم،
ارائه تضمینها (مسئولیتپذیری)
48/4
4
تأخر و سرعت انجام کار و تحویل بهموقع ،کنترل هدر رفت و
ارائه خدمات فنی در حد اجرای کار
حیفومیل مصالح ،رعایت نظم و انضباط در کارگاه و استفاده
43
5
مورد تأیید ناظر
4
از عوامل اجرایی ماهر.

وزن شاخصها نشاندهنده برخورداری تمامی شاخصهای
تعریفشده از اهمیت متوسط به باال است .اهمیت شاخص ارائه
خــدمــات و تــوانــایــی مــجــری درزمــیــنــه پیشبینیهای الزم بــرای
جلوگیری از تخریب ،دوبــارهکــاری و درنتیجه کاهش هزینهها
و کنترل نهایی قبل از اج ــرا و شــاخــص حــضــور مــجــری ،در بین
شاخصهای تعریفشده ازنظر مالکین بسیار مهم است.
 -3-3نظر مالکین در مورد نوع قرارداد
ازنظر  90درصد از مجریان ،تمایل مالکین به پرداخت تنخواه
در حد بسیار کم و  8درصد از آنها معتقدند در حد کم است80 .
درصــد از مجریان معتقدند ،در صــورت پرداخت کارمزدها توسط
شخص دیگری غیر از مجری ،حرفشنوی عوامل اجرایی از مجری
بسیار کم و  20درصد معتقدند که در حد کم است .قرارداد مناسب
ازنظر  96درصد از مجریان ،قرارداد پیمان مدیریت به علت ریسک
پایین عــنــوان گــردیــد .درحــالـیکــه تمامی ق ــرارداده ــای ثبتشده
در سازمان نظاممهندسی استان قزوین از سال  1392تاکنون از
نوع مدیریت اجرایی است ،مالکین عنوان نمودند :درصورتیکه
طرفین قــرارداد ملزم به رعایت کامل مفاد قــرارداد باشند ،قــرارداد
مناسب ازنظر آنان ،قرارداد دستمزدی است .تمامی مالکین دلیل
انتخاب خود را در اختیار داشتن مدیریت مالی ازنقطهنظر بهینه
کردن هزینهها عنوان نمودند .دلیل عدم انتخاب قــرارداد پیمان

مدیریت ،مشخص نبودن مبلغ قرارداد ،عدم اطمینان به سالمت
مالی مجری ،عدم اطمینان به تالش مجری در کاهش هزینهها،
عدم اطالع از نحوه پرداخت و پرداخت حقالزحمه مجری بر اساس
هزینهها عنوان گردید .دلیل عدم انتخاب قرارداد با مصالح ،امکان
عدم استفاده مجری از مصالح مرغوب و عدم انجام کار باکیفیت
عنوان گردید.
 -4-3حدود صالحیت سازندگان
حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقوقی در
یک برش زمانی (که بهصورت پیمان مدیریت فعالیت مینمایند)
مطابق اصالحیه شماره  430/20828مــورخ  1389/04/02به
شرح جدول  1-5است.
در این بخش حدود صالحیت افراد حقیقی را در نظر میگیریم.
چرا که حدود صالحیت اشخاص حقوقی ،به حدود صالحیت افراد
حقیقی را پوشش میدهد.
این جدول آمار سطح ساختوساز و تغییرات آن را طی هفت
سال در استان قزوین ،به تفکیک حدود صالحیت مشخص شده
در آخرین اصالحیه دستورالعمل سازندگان را ارائه میدهد؛ بنابراین
استفاده از این آمــار جهت تعیین حــدود صالحیت بــرای اشخاص
حقیقی و حقوقی مناسب است.

جدول  .1- 5درصد تعداد کار مجاز مطابق اصالحیه شماره  430/20828مورخ ]8[ 1389/04/02
2

1

3

پایه

ترکیب اعضا
(حداقل  3نفر)

 -1کاردان پایه 1
 -2کاردان پایه 1
*
-3معمار تجربی

 -1مهندسی پایه 3
*
 -2کاردان
*
 -3معمار تجربی

 -1مهندس پایه 3
 -2مهندس پایه 3
 -3کاردان* یا معمار
*
تجربی

-1مهندس پایه 2
 -2مهندس پایه 2
 -3مهندس پایه  3یا
*
کاردان* یا معمار تجربی

 -1مهندس پایه 1
 -2مهندس پایه 1
 -3مهندس پایه  2یا پایه 3
*
یا کاردان* یا معمار تجربی

بیشترین
تعداد طبقات

3

5

6

10

باالتر از 10

بیشترین ظرفیت

2500

4000

6000

9000

14000
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جدول  .2- 5درصد تعداد کار موجود در استان قزوین به تفکیک حدود صالحیت و ظرفیت
اشتغال به کار اشخاص حقیقی مطابق اصالحیه شماره  430/20828مورخ ]8[1389 /04/02
تعداد کارها در حدود صالحیت اشخاص حقیقی (درصد)

سال 1391

7109

46

57

سال 1392

4677

46

59

85

سال 1393

1890

31

47

76

90

سال 1394

1719

31

53

75

90

96

سال 1395

1921

23

38

63

91

97

98

سال 1396

2146

23

37

63

91

96

99

86

95

98

99

94

98

99

96

97
98

نقد و اصالح طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت

سال 1390

6027

43

55

53

93

98

99

پایه  3کاردانی پایههای پایه  2کاردانی
 2و  1معمار تجربی تا تا  600متر تا 3
طبقه
 300متر تا  2طبقه

ساختمانهای شهری با رویکرد مدیریت بحران /محمدمهدی اهوازی

سال

تعداد کل کارها
در
هرسال

پایه  1کاردانی
تا  1000متر
تا  4طبقه

پایه  3مهندسی
تا  1500متر
تا  5طبقه

پایه  2مهندسی
تا  2500متر
تا  6طبقه

پایه 1
مهندسی
تا  3500متر
تا  7طبقه

80%
70%
60%
50%

فاقد مجری سال 96

40%

فاقد مجری سال 95

30%

فاقد مجری سال 94

20%

استان قزوین ازنظر تعداد
فاقدهای
بیش از  90درصــد ساختمان
مجری سال 93
طبقات بین یک الی پنج طبقه اســت .آمــار ساختمانهای شش
طبقه  5درصد ،هفت طبقه حداکثر  2درصد و بیش از هفت طبقه
حدا کثر  2درصد است.
درصدهای
ساختمان
نمودار فوق نشان میدهد که بیش از  95درصد
هریک از تخلفات و اشکاالت در کل نمونهها
شکل .7
استان قزوین ازنظر متراژ بین  100مترمربع الی  1500مترمربع است.

 250010%مترمربع حداکثر 2
آمار ساختمانهای بین  1500مترمربع تا
درصد و آمار ساختمانهای بین 0%2500مترمربع تا  3500مترمربع
حدا کثر  1درصد و آمار ساختمانهای بیش از  3500مترمربع حداکثر
 1درصد است.

30%
25%
20%
15%

سال 96
سال 95

10%
5%

بیش از 7
طبقه

 6/5و 7
طیقه

 4/5و 5
طبقه

 5/5و 6
طبقه

 3/5و 4
طبقه

 2/5و 3
طبقه

0%

 1/5و  2حداکثر یک
طبقه
طبقه

شکل  .8آمار ساختمانهای احداثی در استان قزوین طی سالهای  55و  56به تفکیک تعداد طبقات
طبقات
شکل  .8آمار ساختمانهای احداثی در استان قزوین طی سالهای  95و  96به تفکیک تعداد

16%
بیش از  90درصد ساختمانهای استان قزوین ازنظر تعداد طبقات بین یک الی پنج طبقه است .آمار ساختمانهای شش طبقه
16%
14%
 5درصد ،هفت طبقه حداکثر  2درصد و بیش از هفت طبقه حداکثر  2درصد است.
14%
12%
12%
10%
10%
8%
8%
6%

سال 96

6%
4%

96
سال 95

4%
2%

سال 95
بین
بین تا
800
900
 800تا

بین بین
بیش از بین بین
بین تا
900 1000
 1500بین
 2500بین
3500از بین
بیش
1000
تا
تا
تا
 900 1000 1500 2500 3500تا
900 1000 1500
 2500تا
 3500تا
تا
1500 2500 3500
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بین
بین تا
700
800
 700تا
800

بین
بین تا
200
300
 200تا

بین
بین بین بین
بین تا
300 400
بین تا 500
600
بین تا بین
400
500
تا
600
700
 600تا  500تا  300 400تا
4
 600 700تا300 400 500

بین
بین تا
100
200
 100تا
200

حداکثر
100
حداکثر
متر
100
مربع
متر

2%
0%
0%

مربع

شکل  .5ساختمانهای احداثی در استان قزوین طی سالهای  56و  55به تفکیک متراژ

متراژ
تفکیکمتراژ
55بهبهتفکیک
56وو95
های 96
سالهای
طیسال
قزوینطی
استانقزوین
احداثیدردراستان
هایاحداثی
ساختمانهای
شکل.5.9ساختمان
شکل
80%
نقد و اصالح طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت

ساختمانهای شهری با رویکرد مدیریت بحران /محمدمهدی اهوازی

80%
70%
70%
60%

60%
50%
حقیقی

50%
40%

حقیقی
حقوقی

40%
30%

حقوقی

30%
20%
20%
10%
سال 1394

سال 1393

سال 1392

سال 1396

سال 1395

سال 1396

سال 1392
سال 1393
سال 1394
سال 1395
حقوقی
حقیقی و
انجام
حقوقی
مجریانحقیقی و
توسطمجریان
شدهتوسط
شده
شکل.11.10کارکارانجام
شکل
شکل  .11کار انجامشده توسط مجریان حقیقی و حقوقی

سال 1391
سال 1391

10%
0%
0%

جدول  .4تعداد مجریان عضو سازمان نظاممهندسی ساختمان استان قزوین
پایه مجری

تعداد مجریان در تاریخ 1395/02/18

تعداد مجریان در تاریخ 1396/03/30

مهندسین مجری پایه 1

153

154

مهندسین مجری پایه 2

151

143

مهندسین مجری پایه 3

79

93

معمار تجربی مجری پایه 1
معمار تجربی مجری پایه 2
معمار تجربی مجری پایه 3
کاردان مجری پایه 1
کاردان مجری پایه 2
کاردان مجری پایه 3
جمع

19
130
35
10
17
19
613

53
126
29
9
10
11
628

کــار انجامشده توسط مجریان حقوقی بیش از دو برابر کار
انجامشده توسط مجریان حقیقی است.
تعداد مجریان در پایههای یک و دو کمابیش باهم برابرند.
تعداد کاردانها جهت فعالیت در سمت سرپرست کارگاه بسیار کم
است.

 -4نتایج و بحث
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نقد و اصالح طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت در ساخت

ساختمانهای شهری با رویکرد مدیریت بحران /محمدمهدی اهوازی

 -1-4نتایج نشان داد که تنها  8درصد از پاسخدهندگان از نوع
قرارداد منعقده با مجری ساختمان خود مطلع هستند 76 .درصد
از مالکین حضور مجری خود را در حد بسیار کم 18 ،درصد در حد
کم و  6درصد در حد متوسط ارزیابی نمودند .مطابق نظر ناظران،
پیشبینیهای الزم جهت جلوگیری از تخریب و دوبــارهکــاری،
رعایت مــوارد ایمنی و ارتباط مجریان با ناظران بسیار کم است.
بــا توجه بــه نتایج بـهدسـتآمــده و وضعیت عملکرد سازندگان،
میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر اقدامات اجرایی توسط
مالکین درزمینه پیشبینیهای الزم جهت جلوگیری از تخریب،
دوبارهکاری و رعایت مــوارد ایمنی انجام میشود .بررسی گزارش
بــازدیــد گــروههــای کنترل نــظــارت ســازمــان نظاممهندسی استان
قــزویــن طــی ســالهــای  1393-1396در ساختمانهای دارای
مجری و فاقد آن نشان داد که میزان اشــکــاالت ساختمانهای
دارای مجری و فاقد مجری تفاوت چندانی نــدارد .ازنظر ناظران
نیز تفاوت کیفیت ساخت در ساختمانهای دارای مجری و فاقد
آن در حد بسیار کم و بیشترین خطا مربوط به تخلف افزایش بنا
مازاد بر پروانه ساختمانی است .این نتایج بیانگر آن است که طرح
در جلوگیری از تخلف افزایش بنا مازاد بر پروانه ساختمانی ناکارآمد
اســت .صــاحـبکــاران از خــدمــات مجریان اســتــفــاده نمیکنند .یا
بهعبارتدیگر صاحبکاران معتقدند که نیازی به خدمات مجریان
ندارند و عالوه بر آن ،طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت
در جلوگیری از افزایش بنا مــازاد بر پروانه ساختمانی نیز بیتأثیر
بوده است .در حال حاضر ،مالکین ،صاحبکاران و سرمایهگذاران
فعال در حوزه مسکن ،بدون وجود مشکل و بدون احساس مشکل
از جانب ناظران و حتی از جانب بهرهبرداران ،مشغول به فعالیت

هستند؛ بنابراین مالکین ،صاحبکاران و سرمایهگذاران فعال در
حوزه مسکن باید بدانند که به چه علت باید از خدمات سازندگان
دارای صالحیت استفاده نمایند و سازندگان دارای صالحیت باید
بدانند که خدمات موردنظر مالکین ،صاحبکاران و سرمایهگذاران
فعال در حوزه مسکن کدام است.
 -2-4همانطور که شاهد هستیم فرایند احداث ساختمانهای
شهری ،امری بسیار متداول است .در ساختمانها شباهتهایی
نظیر متراژ و شرایط زمینها ،تعداد طبقات احداثی ،نوع متعارف
یخــورد .این
ساخت و استفاده از مصالح ساختمانی به چشم مـ 
موضوع مــورد تأیید پاسخدهندگان نیز هست .با توجه به تنوع
پاسخدهندگان ازنظر میزان تجربه 52 ،درصد از مالکین معتقدند
که شباهتهای ساخت ساختمانها به یکدیگر در حد زیاد و 40
درصد از مالکین معتقدند که در حد بسیار زیاد است .این شباهتها
تأثیرات بسزایی در فرایند ساخت ساختمان دارند و موجب ایجاد
تجربه برای استادکاران و عوامل اجرایی و ایجاد توانایی مدیریتی
در صاحبکاران گردیده است؛ بنابراین میتوان عواملی همچون
وف ــور ســاخـتوســاز شـهــری ،وج ــود تشابه در روشه ــای ساخت،
سهولت در تأمین و بهکارگیری عوامل اجرایی ،سهولت در تهیه
مصالح ساختمانی استاندارد و وجود مهارت در استادکاران ،وجود
ابزارهای کنترلی نظیر آزمایشهای اجباری ،وجود ناظر و کمیته
کنترل نــظــارت ســازمــان نظاممهندسی اســتــان قــزویــن و سازمان
مسکن را در عدم احساس نیاز مالکین برای استفاده از سازندگان
دارای صالحیت مؤثر دانست؛ بنابراین مالکین ،صاحبکاران و
سرمایهگذاران فعال در حوزه مسکن باید بدانند که به چه علت باید
از خدمات سازندگان دارای صالحیت استفاده نمایند .در بررسی
شاخصهای مهمترین وظایف سازندگان ،آمار بهدستآمده حاکی
از اهمیت باالی تمامی شاخصهای است .توانایی مجری در ارائه
خدمات فنی ،اجرایی ،توالی کارها ،تحویل بهموقع ،کنترل هدر
رفت مصالح و انضباط ،یافتن گروههای اجرایی ماهر و استادکاران
و بهکارگیری آنان ،تهیه مصالح ساختمانی استاندارد و مرغوب از
ضروریترین وظایف مجریان و سازندگان دارای صالحیت است؛
ولی همانطور که نتایج تحقیق نشان داد تمامی این موارد توسط
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صاحبکاران قابل انجام است و صاحبکاران توانایی انجام آن
را دارند .درنتیجه صاحبکاران عوامل مؤثر در تفاوت بهکارگیری
مجری و شاخصهای اصلی و تأثیرگذار در وجــود یا عــدم وجود
وی را شاخص پیشبینیهای الزم جهت جلوگیری از تخریب
و دوبــارهکــاری و شاخص حضور دائــم مجری در کارگاه میدانند.
حتی ازنظر آنها شاخص ارائه تضمین اهمیت کمتری نسبت به
شاخصهای دیگر دارد؛ زیرا در صورت وجود ایراد ،پیگیری دریافت
خسارت وارده ،بسیار دشوار و مستلزم صرف وقت و هزینه است.
در شرایط فعلی ارائه خدمات متفاوت نسبت به سازندگان سنتی،
بسیار طبیعی است .تأثیر مجریان با توجه به وضعیت ساختوساز
باید در کاهش هزینههای اجــرا از طریق انجام پیشبینیهای
الزم و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تخریب ،دوبارهکاری
ن ارائــه خدمات پیمانکاری مؤثر باشد .از طــرف دیگر
و همچنی 
عملکرد مجریان بهعنوان کنترلکننده نهایی جهت رفع هرگونه
عیب و ایــراد در فاز طراحی و انجام مــوارد دیــده نشده در طراحی
بسیار مهم ،حیاتی و مــورد انتظار صــاحـبکــاران اســت .از طرف
دیگر حضور تماموقت مجری از اصلیترین خواستههای مالکین
است .الزم به ذکر است که در آئیننامه اجرایی ،حضور تماموقت
مجری یا نماینده وی ،جزئی از شرح و وظایف مجریان است؛ ولی
مالکین حضور تماموقت مجری را الزم و ضروری میدانند؛ بنابراین
میتوان گفت که حضور تماموقت مجری ازنظر روانی بسیار مؤثر
است.
 -3-4قــرارداد پیمان مدیریت ازنظر مالکین در اولویت اول
انتخابی آنها نیست؛ درحالیکه مطابق آمار تمامی قراردادهای
مجریان ذیصالح از سال  1392تاکنون بهصورت پیمان مدیریت
درزمینه خدمات فنی و اجرایی است .از طرف دیگر گزارشهای
مــیــدانــی ،خبر از ص ــوری ب ــودن ق ــرارداده ــای مــجــریــان مـیدهــد.
بـهراحــتــی م ـیتــوان رابــطــه مستقیم بین امــضــا فــروشــی و انعقاد
ً
ق ــرارداده ــا را دری ــاف ــت .کــامــا روش ــن و واض ــح اس ــت کــه ماهیت
ق ــرارداد پیمان مدیریت ،استعداد و پتانسیل الزم بــرای صوری
عمل نمودن در سایه قانونی جلوه دادن مستندات را دارد .وجود
اصالحیه شماره  430/20828مورخ  1389 /04/02دستورالعمل
شماره  56096/100/02مورخ  87/11/02مبنی بر نحوه فعالیت
سازندگان مسکن و ساختمان ،تأ کیدی بر این موضوع است .در
اصالحیه مذکور نحوه تشکیل و فعالیت سازندگان حقیقی و حقوقی
فعال درزمینه قرارداد پیمان مدیریت ،از سازندگان فعال درزمینه
پیمانکاری و قـ ــرارداد دســتــمــزدی مستثنا شــده اس ــت؛ بنابراین
اقدامات الزم از طرف سازمان نظاممهندسی ساختمان جهت کنترل
اجرای کامل مفاد قرارداد منعقده فیمابین مجری و مالک بسیار
ضروری و مفید به نظر میرسد.
 -4-4بررسیها نشان میدهد که حدود صالحیتهای اعمال
شده با سطح پروژههای استان قزوین همخوانی نــدارد .در حال
حاضر حدود صالحیت در استان قزوین بر اساس مصوبات داخلی
هیئت چهارنفره استان کنترل مـیگــردد .بر اســاس ایــن کنترل و
حتی دستورالعمل سال  1387و اصالحیه آن ،بیش از  90درصد
پــروژههــای موجود در استان توسط مهندسان مجری حقیقی و

معماران تجربی پایه یک و کاردانهای پایه یک و دو قابل انجام
است .یکی از مشکالت موجود ،عدم تعیین سقف متراژ برای هر
کار است .بهعنوانمثال یک مجری با حدود صالحیت حداکثر سه
کار همزمان و حداکثر  1200مترمربع امکان دریافت یک کار 1200
مترمربعی را دارد .مطابق آمــار تعداد مجریان در پایههای یک و
ً
دو تقریبا باهم برابرند درحالیکه ساختمانهای موجود در سطح
استان متناسب حدود صالحیت تعیین شده برای مجریان حقیقی
پایه یک و مجریان حقوقی در پایههای سه ،دو و یک بسیار کم
است .نتایج نشان میدهد که در سال  1395تعداد ساختمانهای
بیش از  6طبقه کمتر از  1/5درصد و در سال  1396کمتر از 3/5
درصد است .همچنین در مورد سهمیه شرکتها میتوان دریافت
که امکان استفاده همه سهمیه شرکت در تعداد کار مجاز امکانپذیر
نیست .آمار نشان میدهد که پروژههای بیش از  2500مترمربع در
سال  1395کمتر از  1/5درصد و در سال  1396کمتر از  2درصد کل
پروژههای استان را تشکیل دادهاند .از طرف دیگر فعالیت اشخاص
حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی بــوده اســت؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تشکیل شرکتها ،تنها جهت اخذ تعداد کار بیشتر
بــوده اســت .مجریان حقوقی با داشتن صالحیت اخــذ کــار بیشتر
نسبت به مجریان حقیقی ،در جــذب کارهای متناسب با حدود
صالحیت مجریان حقیقی با آنها رقابت مینمایند .مطابق حدود
صالحیت تعیین شــده بــرای مجریان حقوقی ،با افــزایــش نفرات
عضو شرکت ،تعداد کار ثابت و متراژ سهمیه افزایش مییابد .این
بدان معنی است که شرکتها جهت انجام کارهای بزرگ در نظر
گرفته شدهاند ولی در واقعیت کارهایی متناسب با حدود صالحیت
تعریف شده برای شرکتها وجود ندارد .در حال حاضر شرکتها با
هدف ایجاد ظرفیت اشتغال بکار باال تشکیل میشوند و میتوانند
ازنظر تعداد کار کامل شوند؛ ولی امکان تکمیل سهمیه آنها بسیار
کم است .طی نظرسنجی انجام شده از مجریان مشخص شد که
تمامی مجریان یکی از عوامل عدم ارائه خدمات توسط مجریان را
کمابیش صالحیت تعدد اخذ کار همزمان میدانند .مطابق با حدود
صالحیت تعیین شده در اصالحیه سال  1389پیشنهاد میشود
تعداد کار همزمان به یک کار ،برای افراد حقیقی کاهش یابد .در
مورد اشخاص حقوقی پیشنهاد تعیین سقف تعداد کار به میزان
بسیار کم (مشابه حدود صالحیت تعداد کار در نظام فنی اجرایی)
ارائ ــه شــد .در خصوص سرپرستان کــارگــاه ،هــر مجری مطابق با
ضوابط موظف است در صورت اخذ کار همزمان و برای کارهای
بیش از یک کــار ،یک نفر رئیس کارگاه با پروانه اشتغال بکار را
بهصورت تماموقت در هر کارگاه ساختمانی منسوب نماید.
بهطور کامل مشخص اســت که تعداد کــاردانهــا بسیار کم
مـیبــاشــد .از طــرف دیگر در صــورت امــکــان فعالیت اف ــراد دارای
صالحیت بهعنوان مجری ذیصالح و سرپرست کارگاه بسیار کم
است .در خصوص بهکارگیری سرپرست کارگاه میتوان گفت که با
توجه به سطح پروژههای استان و تعداد دارندگان صالحیت اجرا،
بهکارگیری سرپرست کارگاه نیازمند تعیین حدود صالحیت متناسب
با سطح پروژههای استان قزوین است .ازاینرو پیشنهاد میشود
تعداد کار همزمان به یک کار برای افراد حقیقی کاهش یابد .این

جدول  .6حدود صالحیت سرپرست کارگاه برابر اصالحیه ]8[430/20828
پایه پروانه اشتغال بکار
رئیس کارگاه

بیشترین متراژ
ناخالص ساختمان

بیشترین تعداد طبقات
از روی پی

کاردان پایه  3معماری یا عمران
کاردان پایه  2معماری یا عمران
کاردان پایه  1معماری یا عمران
مهندس پایه  3معماری یا عمران
مهندس پایه  2معماری یا عمران
مهندس پایه  1معماری یا عمران

تا  500مترمربع
تا  1000مترمربع
تا  2000مترمربع
تا  3000مترمربع
تا  6000مترمربع
تا  1000مترمربع

تا  3طبقه
تا  4طبقه
تا  5طبقه
تا  6طبقه
تا  7طبقه
بیش از  7طبقه

جدول  .7تعداد مجریان کاردان و معمار تجربی جهت سرپرست کارگاه
پایه مجری

تعداد مجریان
در تاریخ 1395/02/18

تعداد مجریان
در تاریخ 1396/03/30

کاردان مجری پایه 1
کاردان مجری پایه 2
کاردان مجری پایه 3

10
17
19

9
10
11

جمع

46

30

پیشنهاد با توجه به خواسته مالکین مبنی بر حضور دائم مجری در
کارگاه ،تقویت میشود .ازآنجاییکه سطح پروژهها ،متراژ و فراوانی
کارها و همچنین تعداد مجریان ذیصالح در هر استان متفاوت با
سایر استانها است؛ پس شایسته است حدود صالحیت برای هر
استان بهصورت جدا گانه و بر اساس سطح پروژههای آن استان
ارائــه شــود .جــدول  5نشاندهنده تغییرات کم و یکسان سطوح
مختلف ساختوساز استان در هرسال نسبت به سال گذشته است.

نتیجهگیری

منابع

 .4طالب ،مهدی ( .)۱۳۸۰شیوه سکونت گزینی و گونههای
مساکن روستایی ،انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

 .5پورمحمدی ،محمدرضا؛ مصیبت زاده ،علی ( .)۱۳۸۷آسیبپذیری شهرهای
ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محلهای در امدادرسانی آنها .مجله
جغرافیا و توسعه ،شماره .۱۲
 .6وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور ( .)1384مبحث دوم بانضمام
مجموع شیوهنامههای مصوب اردیبهشتماه  .1384دفتر تدوین و ترویج
مقررات ملی ساختمان ،نشر توسعه ایران.
 .7وزارت راه و شهرسازی ( .)1387دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و
ساختمان .دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای.
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 .1رجبی فرد ،عباس (زمستان  .)۹۳زیرساخت اطالعات مکانی و مدیریت زمین.
سازمان فناوری و اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.
 .2رئیسی ،رضا ( .)۱۳۸۹کاربرد  GISدر مدیریت بحران زلزله شهر شهرکرد،
همایش ژئوماتیک  ،89تهران ،سازمان نقشهبرداری کشور.
 .3کرامتی ،صفی اله؛ محمدی ،بهمن؛ سلیمی ،توحید؛ مقدمی ،حسین؛ حقیقی،
کاوه ( .)۱۳۹۱مدیریت بحران و کاهش آسیبپذیری شریانهای حیاتی
در زلزله در استان زنجان .دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران :نقش
فناوریهای نوین در کاهش آسیبپذیری ناشی از حوادث غیرمترقبه.
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بهکارگیری افــراد دارای صالحیت از عوامل مهم و ضــروری
در راستای اطمینان از ایمنی و کاهش آسیبپذیری ساختمانها
در برابر وقوع زلزله و مدیریت بحران است .هدف از این تحقیق
بــررســی طــرح بهکارگیری ســازنــدگــان دارای صالحیت در ساخت
ساختمانهای شهری اســت .نتایج تحقیق نشاندهنده عدم
موفقیت نسبی ایــن طــرح و صــوری بــودن بهکارگیری سازندگان
دارای صالحیت اســت .مهمترین شاخصها و وظــایــف مجری
ازنظر صاحبکاران به ترتیب در شاخص ارائه خدمات فنی درزمینه
پیشبینیهای الزم جهت جلوگیری از تخریب و دوبــارهکــاری با
وزن  89/8درصد ،شاخص حضور مجری با وزن  77/8درصد،
شاخص ارائه خدمات اجرایی با وزن  62/8درصد ،شاخص ارائه
تضمینها با وزن  48/4درصــد و شاخص ارائــه خدمات فنی در
حد تأیید کار توسط ناظر با وزن  43درصد تعیین گردید .تمامی
شاخصها تأثیر مهمی بر تصمیم مالکین برای بهکارگیری سازنده
دارای صالحیت دارنــد .وزین بودن شاخصهای پیشبینیشده
جهت جلوگیری از تخریب ،دوبارهکاری و حضور مجری نشان داد
که خدمات مجریان باید ازنظر مالکین ملموس باشد .عوامل مؤثر
بر طرح بهکارگیری سازندگان دارای صالحیت ،نوع قرارداد ،حدود
صالحیت سازندگان و فعالیت سازندگان حقوقی با توجه به سطح
ساختوساز هر منطقه بررسی شد .در بحث نوع قرارداد مشخص

شد که مالکین تمایلی به انعقاد قرارداد پیمان مدیریت و پرداخت
تنخواه نــدارنــد و در صــورت ال ــزام بــه رعــایــت کامل مفاد ق ــرارداد
منعقده ،قرارداد دستمزدی را انتخاب میکنند؛ بنابراین پیشبینی
راهکارهایی اجرایی جهت تعهد طرفین ق ــرارداد به رعایت کامل
مفاد قــرارداد منعقده الزامی است .در موضوع حدود صالحیت ،با
بررسی آمار ساختوساز در استان قزوین و بر اساس آخرین اصالحیه
دستورالعمل سازندگان مشخص گردید که حدود آنها متناسب و
مطابق با سطح پروژههای موجود در استان نیست؛ ولی بررسی آمار
نشان میدهد که امکان تعیین حدود صالحیت متناسب با سطح
پروژههای استان وجود دارد.
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 .8وزارت راه و شهرسازی ( .)1389اصالحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان
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ایران ،بررسی رویکرد ساخت یا خرید .نشریه پژوهشنامه اقتصاد انرژی
ایران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،شماره .16
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