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اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح اصالح ماده ( )60قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران»
چکیده
طرح مذكور با برخورداري از نقاط ضعف در هدفگذاري و نوع نگارش ،درصدد آن است تا زمینه ارتقا ،گسترش
و بهبود ايستگاههاي شتابنگاري و پیشنشانگرهاي زلزله را فراهم آورد ،اما معیار افزايش آن ،نیازمند اصالح
بوده و الزام در ايجاد انسجام و بههم پیوستگي با شبکههاي خدماترسان شهري و بهكارگیري سیستمهاي
ماهوارهاي ،بديهي است .در چنین حالتي اصالح عنوان طرح بههمراه اصالح بند «الف» تحت عنوان بند «پ»
و حذف ساير رويکردهاي اين طرح پیشنهادي ،ميتواند مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه
اين طرح پیشنهادي ،داراي رويکردها و اهداف مختلفي است كه عبارتند از:
الف) افزايش شبکه لرزهنگاري و پیشنشانگرهاي زلزله،
ب) اولويت سبكسازي و بهكارگیري روشهاي نوين اجرايي در تولید مصالح و روشهاي مقاومسازي ساختمان،
و نیز الحاق دو جزء به بند «پ» شامل:
 .1تعیین محدودههاي پرخطر در اطراف گسلها و مناطق مستعد خطر در مقررات ملي ساختمان،
 .2مکانیابي براساس مطالعات ژئوتکنیکي در بازسازي زلزله و بازنگري طرحهاي جامع و هادي.
در ذيل به بررسي اين مفاد ميپردازيم.
بررسي مفاد مترتب بر ابعاد فني طرح پیشنهادي
درخصوص طرح ارائه شده ازسوي نمايندگان محترم؛ برخي نکات قابل توجه است :
 .1موضوع شبکه لرزهنگاري و پیشنشانگرهاي زلزله را ميتوان در ابعاد ذيل مورد توجه قرار داد:
الف) شتابنگار هم نوعي لرزهنگار است كه براي تعیین حركت شديد پوسته زمین بهكار ميرود .اما لرزهنگارها
خیلي حساسترند و زمینلرزههاي ريز را هم ثبت ميكنند .اين تجهیزات و دستگاهها وظیفه ثبت شتابِ
ناشي از رويداد و حركت زمینلرزه را برعهده دارند .شبکه شتابنگاري كشور عمري بالغ بر  46سال دارد،
ضمن آنکه اغلب اين دستگاهها برخط نیستند و دادههاي آنها بهصورت آفالين كنترل ميشود.
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ب) در حال حاضر ( )1.160دستگاه شتابنگار در كشور وجود دارد كه سه نسل از اين دستگاهها شامل نسل
آنالوگ  1،SSA1نسل ديجیتال  2،SSA2نسل  3CMG-5TDو نسل چندكاناله CMG-DM24-124
ميشود و از اين تعداد ،حدود ( )50دستگاه جديد ،آنالين و از نسل سوم هستند.
ج) در بند «الف» متن طرح پیشنهادي ،مشخص نشده است كه مقیاس هر  25.000نفر براي ايجاد
ايستگاه توسعهيافته و شبکه لرزهنگاري و پیشنشانگرهاي زلزله براساس كدام قاعده و اصول علمي تعیین
شده است .زيرا كاركرد هر يك از اين دستگاهها ،غالباً براي ( )50كیلومترمربع در نظر گرفته ميشود.
ازسوي ديگر در صورتيكه فرض شود از مساحت  1.648.195كیلومترمربعي ايران ،تنها  7درصد
آن به كانونهاي جمعیتي اختصاص يافته است ،بنابراين حدود ( )2.307دستگاه براي كانونهاي
جمعیتي نیاز است ،اما اگر قرار باشد رفتار هر يك از سازههاي بااهمیت در كشور در قبال زمینلرزه،
ارزيابي شود ،به تعداد آن سازهها ،دستگاه شتابنگار مورد نیاز خواهد بود.
د) نکته بااهمیت آنکه تاكنون هیچيك از دستاوردهاي علمي و دانش بشري نتوانسته وقوع زمینلرزه را
بهطور «قطعِيقین» پیشبیني كند .چراكه زمینلرزه و يا همان زلزله ،بهعلت رها شدن ناگهاني انرژي
زمین كه ناشي از فشردگي اليههاي پوسته زمین است ،رخ ميدهد و بهصورت امواج ارتعاشي حاصل
شده كه پس از وقوع ،توسط دستگاههاي مذكور ثبت ميشوند .اما با توجه به قابلیتهاي این
دستگاهها و شبکهها؛ ميتوان در دو فاز بدان پرداخت ،كه عبارتند از:
 .1فاز اول -خروجي حاصل از اين دستگاهها در صورتيكه آنالين و برخط باشد ،ميتواند بهصورت آني
 .1دستگاه شتابنگار  SMA1براي اولين بار در سال  1969ميالدي طراحي و در سال  1970وارد مجموعه شتابنگاري
آمريکا شد .اين دستگاه آنالوگ از سال  1352تاکنون در شبکه شتابنگاري زلزله ايران مورد استفاده قرار گرفته است .اين
دستگاه داراي دو مؤلفه افقي و يک مؤلفه قائم است.
 .2دستگاه شتابنگار  SSA2يكي از جديدترين دستگاههاي شتابنگار ديجيتالي است که در شبکه شتابنگاري زلزله
كشور بهكار گرفته شده است .اين دستگاه بهدليل باند بسامد وسيعتر و دامنه ديناميکي بيشتر نسبت به ، SMA1
دادههاي کاملتري را در حافظه خود ثبت ميکند و پردازش دادههاي آن از طريق نرمافزارهاي خاص پردازش بهمراتب سريعتر
و با اطمينان بيشتري از نوع قبلي آن است .قابليت ارتباط با آن از طريق مودم کارايي آن را باال برده است .حداكثر ظرفيت
زمان ثبت استاندارد دستگاه حدود  10دقيقه است که با حافظه بيشتر تا  80دقيقه افزايش مييابد و نرخ ثبت داده200 ،
نمونه در ثانيه براي هر کانال است .اين دستگاهها زمينلرزهها را از طريق مانيتور کردن عالئم شتاب حاصل از هر يک از
سنسورهاي سهگانه آن ثبت ميکنند.
 .3دستگاه شتابنگار  CMG-5TDيک شتابنگار ديجيتالي سهمؤلفه با محدوده ديناميکي زياد است که در ثبت اطالعات
دقيق براي مطالعات زلزلهشناسي ،مهندسي زلزله و کاهش خطر زمينلرزه كاربرد بسيار دارد .هريک از اين
شتابنگارها شامل يک سنسور شتابسنج سهمؤلفه  ، CMG-5Tديجيتايزر  DM24و نرمافزار راهانداز است که بهصورت يک
مجموعه کامل و مستقل عمل ميکند .مهمترين ويژگيهاي اين نسل از دستگاههاي شتابنگار عبارتند از:
 استفاده از اِلمانهايي با سطح نويز پايين براي افزايش دقت و محدوده عملکرد، بيشينه سطح جنبش قابل ثبت از  g 0.1تا ،g 4.0خروجي با بازده (نسبت سيگنال به نويز) باال،رفتار خطي از  DCتا( Hz 100انتخابي ،)Hz50سنسورهاي سهمؤلفه بسيار حساس و دقيق،ديجيتايزر سهکاناله با محدوده ديناميکي باال ( 24بيت)،منبع تغذيه  10تا  36ولت،محکم و ضد آب ،مناسب براي نصب در شرايط آب و هوايي مختلف،حجم کم (ارتفاع 205 :ميليمتر ،قطر 152 :ميليمتر) و وزن  3/6کيلوگرم براي حمل و نصب آسان. .4دستگاه چندکاناله  CMG-DM24-12يکي از مهمترين کاربردهاي شتابنگاري ،رفتارنگاري ساختمانها و سازههاي
مهم است كه شرکت گورالپ مجموعهاي از سنسورها و ديجيتايزرها را طراحي و توليد کرده است که کار ثبت و آناليز
دادهها را براي کاربر بسيار ساده ميکند .اين سيستم ميتواند در سادهترين شکل ممکن بهصورت يک ثبات يک کاناله و
در حالتهاي پيچيدهتر بهصورت يک سيستم چندکاناله عمل كند .همه سنسورها در اين حالت بهصورت مستقل عمل کرده
و سيستم ميتواند توسط هر کدام از سنسورها راهاندازي شود .ديجيتايزر  12کاناله  CMG-DM24-12يک سيستم  24بيتي
بوده كه قابليت اتصال به شبکه اينترنت يا مودم را براي انتقال دادهها فراهم ميكند.
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و در قالب نقشهاي از مناطق زلزلهزده و میزان تقريبي آسیب نواحي آن مناطق ،تولید؛ و براي تصمیمگیري
درخصوص توزيع و تمركز امداد در آن مناطق در اختیار مديريت بحران و مسئوالن قرار گیرد .بهعنوان
مثال نشان ميدهد كه در كدام محالت و مناطق خسارت زياد است .درنتیجه مسئوالن در توزيع امکانات
براساس خسارات وارد شده تصمیم ميگیرند و با استفاده از نقشه میزان خسارت ،امکانات و نیروي
عملیاتي را تقسیم ميكنند تا عملیات امدادرساني و نجات آسیبديدگان بیشترين كارايي را در زمان
حادثه و زمان طاليي داشته باشد.
ازاينرو ضروري است تا در جهت برخورداري از يك نقشه دقیق و كامل؛ ورودي اطالعات اولیه از
جمعیت و سازهها با همکاري همه ساختارهاي ثبت پايگاه داده مورد نظر در يك شبکه بههمپیوسته فراهم
شود .در اين صورت ،اينگونه دستگاهها ،در دو حالت در مهندسي زلزله جهت مطالعه خطرپذيري سازهها
و تحلیل نیروهاي حاصل از زلزله در ساختمانها و برجها مورد استفاده قرار ميگیرند.
مضافاً اينکه براي اندازهگیري جابهجايي و حركات خیلي اندک پوسته بااليي زمین ،بايد شبکه
دائمي  GPSدر سراسر كشور فعال شود و در حال حاضر تعداد اندكي ايستگاههاي  GPSدر كشور
راهاندازي شده ،كه تعداد آنها كافي نیست و سازمان نقشهبرداري كشور بهعنوان متولي شبکه GPS
كشور شناخته شده است.
 .2فاز دوم -يکي از پیشاولويتهاي بهكارگیري و تأثیرگذاري اين شبکهها و دستگاهها؛ وجود يك
شبکه ( )Serverبههمپیوسته ارتباطي با شبکههاي خطوط لوله و انتقال خدمات شهري ازجمله
شبکههاي انتقال گاز ،آب و برق با شبکه شتابنگار است كه لزوماً از سنسورهاي قطع جريان در محل
اتصاالت و در زمان اخذ آالرم خطر از شبکه و دستگاه شتابنگار برخوردار باشد .در صورتيكه در حال
حاضر اغلب شهرهاي كشور و مراكز استانها فاقد سنسورهاي قطع جريان در اتصاالت و شبکههاي انتقال
خدمات شهري هستند؛ بهعبارت ديگر اين سیاست بدون در نظر گرفتن ساير الزامات ،فاقد كارايي الزم
خواهد بود.
هـ) درخصوص بند «ب» طرح پیشنهادي؛ كه الحاق عبارت «با اولويت سبكسازي و بهكارگیري
روشهاي نوين» را پیشنهاد داده است؛ شايان ذكر است كه موضوع «سبكسازي و روشهاي نوين» در
ساختوساز؛ ازجمله موضوعاتي است كه در بحث ساخت صنعتي ساختمان بدان پرداخته ميشود و
براساس جهتگیريهاي مركز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازي؛ به شش گروه كه
عبارت است از« :سیستمهاي كامل ساختماني»« ،سیستمهاي سازهاي»« ،ديوارهاي غیرباربر (حائل)»،
«سقفها»« ،مصالح» و «زيرسیستمها» .ضمن آنکه در حال حاضر چندصد سیستم صنعتي ساختمان
در اين مركز مورد تأيید و تصويب قرار گرفته و آن سیستمها ميتوانند برحسب اقلیم مناطق مختلف
موضوعیت و كاربرد داشته باشند .ازاينرو نميتوان تمايزي در نوع انتخاب آن سیستمها برقرار كرد.
ازسوي ديگر؛ آن مركز ،ضمن تدوين دستورالعملها ،آيیننامهها و ضوابط مربوط ،توسعه و تدوين
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استانداردها و ضوابط ساخت و اجراي انواع سازهها در شرايط منطبق با اقلیمهاي مختلف كشور،
صنعتيسازي و توسعه فناوريهاي نوين در اجراي اجزا و سیستمهاي ساختماني و تدوين استانداردهاي
مرتبط با آنها و  ...را از اهم وظايف خود در اين حوزه قرار داده است.
همچنین بايد گفت كه برحسب مواد ( )1و ( )14قانون حمايت از تولید و عرضه مسکن؛ وزارت راه
و شهرسازي مکلف است تا ضمن حمايت از سرمايهگذاري در امر تولید مسکن با استفاده از فناوريهاي
نوين و تولید صنعتي ساختمان؛ راهکارهاي تولید ،واردات و بهكارگیري ماشینآالت و ابزار تولید
محصوالت صنعتي تولید مسکن انبوه را به هیئ ت وزيران ارائه دهد كه اين امر در بند «د» ،جزء «»3
ماده ( )10و مواد ( )26الي ( )31آيیننامه اجرايي قانون مذكور مورد توجه قرار گرفته است.
از این منظر ،ضمن آنکه عبارت «و بهكارگیري روشهاي نوین اجرایي» زائد و مبهم است
و در عمل منجر به تفاسیر اجرایي متعدد و بلکه متناقض در قبال ضوابط و مقررات موجود و
سبكهاي تأییدشده خواهد شد و بستر فساد را فراهم خواهد آورد؛ ازسوي دیگر موجب تعدد
تکالیف قانوني خواهد شد .لذا باید مصادیق مهم آن تصریح و یا بهكلي حذف شود.
و) درخصوص الحاقیات مندرج در بند «ج» طرح پیشنهادي بايد گفت كه اوالً؛ مقررات ملي
ساختمان با توجه به جدول ذيل داراي ( )22مبحث جداگانه است كه غالباً الزامات ساختمان و
استانداردهاي مصالح و مهندسي اجرا و  ...را مورد هدف قرار داده است .ثانیاً؛ «تعیین محدودههاي
پرخطر و اعمال محدوديت ساختوساز و بهكارگیري تمهیدات ويژه در طراحي و اجرا» ازجمله نکاتي
است كه در مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري و منطبق با اقلیمهاي هر منطقه و شهر از كشور
مورد بررسي و تصويب قرار ميگیرد .بهعبارت ديگر ،جايگاه الحاق اين حکم در مقررات ملي ساختمان
نبوده و موضوعي است كه جزئي از تکالیف در حال اجراء شورايعالي شهرسازي و معماري ايران محسوب
ميشود و غیرضرور بودن و ضرورت حذف اين بند از طرح پیشنهادي ،بديهي است.
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part

Title

پنجمین

چهارمین

سومین

دومین

اولین

ویرایش

ویرایش

ویرایش

ویرایش

ویرایش

5th
4th
Edition Edition

1st
3rd
2nd
Edition Edition Edition

عنوان مبحث

Definitions

تعاريف

Administration

نظامات اداري

Building Fire
Protection

حفاظت
ساختمانها در
مقابل حريق

General Building
Requirements
Building Materials
Products

الزامات عمومي
ساختمان
مصالح و
فراوردههاي
ساختماني

Design Loads for
Buildings

بارهاي وارد بر

Foundation

پيوپيسازي

ساختمان
طرح و اجراي

Masonry Buildings

ساختمانهاي با
مصالح بنايي

Design and
Construction of
Concrete Structures
Design and
Construction of Steel
Structures
Industrialized
Construction
Safety and
Precautions in
Construction
Electrical
Installations

طرح و اجراي
ساختمانهاي بتن
آرمه
طرح و اجراي
ساختمانهاي
فوالدي
طرح و اجراي
صنعتي ساختمانها
ايمني و حفاظت
كار در حین اجرا
طرح و اجراي
تأسیسات برقي
ساختمانها

Mechanical Systems

تأسیسات مکانیکي

Elevators and
Escalators

آسانسورها و پلکان

Plumbing systems

تأسیسات بهداشتي

برقي

مبحث
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مبحث

عنوان مبحث

اولین

دومین

سومین

چهارمین

پنجمین

ویرایش

ویرایش

ویرایش

ویرایش

ویرایش

1st
3rd
2nd
Edition Edition Edition

Title

part

5th
4th
Edition Edition

لولهكشي گاز
طبیعي
عايقبندي و تنظیم
صدا
صرفهجويي در
مصرف انرژي

Natural Gas Piping
Acoustics and sound
Control
Energy Conservation

عالئم و تابلوها

Signs and Symbols

پدافند غیرعامل

Passive Defense

مراقبت و نگهداري

Care and
Maintenance

ز) درخصوص جزء دوم مندرج در پیشنهاد الحاقي بند «ج» در اين طرح پیشنهادي؛ كه مکانیابي
براساس نتايج ژئوتکنیکي را در مراحل بازسازي زلزله و بازنگري طرحهاي جامع و تفصیلي هدف قرار
داده است بايد متذكر شد كه اوالً؛ فالت ايران با دارا بودن گسلهاي فراوان در يکي از مناطق فعال
لرزهخیز كره زمین (كمربند لرزهخیزي آلپ – هیمالیا) قرار دارد .ثانیاً؛ رويکرد مکانیابي در مراحل
بازسازي زلزله فاقد جامع نگري درخصوص مباحث حقوقي مالکیت و موانع مترتب بر آن است .ثالثاً؛
آيیننامه ( )2800مصوبهاي است كه براساس آن؛ ابعاد مختلفي ازجمله مالحظات معماري و سازهاي،
حركت زمین ،ضوابط طراحي لرزهاي سازههاي ساختماني ،ضوابط طراحي لرزهاي اجزاي غیرسازهاي،
ضوابط طراحي لرزهاي اجزاي غیرساختماني ،الزامات ژئوتکنیکي ،ضوابط ساختمانهاي با مصالح بنايي
كالفدار و  ...بهعنوان مالک فعالیت هرگونه ساختوساز قرار گرفته است .رابعاً؛ بازنگري در طرحهاي
جامع و تفصیلي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران غالباً و برحسب تکالیف قانوني و رعايت
آيیننامه ( )2800است .كما اينکه رعايت اين آيیننامه بهطريق اولي الزماالرعايه بنیاد مسکن انقالب
اسالمي در بررسي و تهیه طرحهاي هادي روستايي ميباشد.
از این دیدگاه؛ این بخش از طرح پیشنهادي با توجه به موجود بودن تکالیف قانوني درخصوص
رعایت آییننامه ( ،)2800غیرضرور تلقي ميگردد و موجب انباشتگي قوانین مشابه و گاهاً متناقض و
متفاوت خواهد شد كه در مراحل اجرایي با تفاسیر و سالیق اجرایي متفاوت همراه ميشود.
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بررسي ابعاد حقوقي مترتب بر مفاد طرح پیشنهادي
 .1براساس جزء « »5بند «د» ماده ( )121و ماده ( )185قانون آيیننامه داخلي مجلس ،براي «اصالح
قانون برنامه توسعه در ضمن اليحه بودجه و ساير طرحها و لوايح»« ،اكثريت دوسوم نمايندگان حاضر»
الزم است .لذا اين طرح جهت تصويب نیاز به رأي دوسوم نمايندگان دارد.
 .2براساس ماده ( )131و بند « »3ماده ( )135قانون آيیننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،بايد
طرحها و لوايح قانوني كه از طرف نمايندگان يا دولت به مجلس پیشنهاد ميشوند ،داراي موادي متناسب
با اصل موضوع و عنوان طرح يا اليحه باشند .عنوان طرح ،طرح اصالح ماده ( )60قانون برنامه ششم
توسعه است ،اما در ماده واحده طرح صرفاً گفته شده است كه بند «پ» ماده ( )60اصالح ميشود؛ لذا
بايد اين تناقض حل شود .البته با توجه به مفاد بند «ج» ماده واحده ،اين طرح صرفاً ناظر به محتواي
بند «پ» ماده ( )60نیست ،فلذا عنوان طرح صحیح بوده لکن بايد مفاد ماده واحده به اين شرح اصالح
شود :بند «پ» ماده ( )60اصالح و بندهاي «ت» و «ث» به ماده ( )60ملحق ميشود.
 .3ادبیات جزء «الف» ماده واحده طرح بايد به اين شرح اصالح شود:
جزء « »1بهشرح زير اصالح ميشود:
« .1از محل  ...افزايش يابد».
 .4در جزء «الف» ماده واحده طرح عبارت (اعتبارات سنواتي مديريت بحران) مبهم است و مشخص
نیست كه منظور دقیقاً كدام رديف اعتباري است كه از اين جهت بايد شفاف شود .همچنین نوع اين
اعتبارات (جاري يا سرمايهاي) نیز بايد مشخص شود.
 .5اصالح حکم جزء « »1بند «پ» ماده ( )60قانون برنامه موضوع جزء «الف» ماده واحده طرح ،به
جهت تحمیل بار مالي و عدم تعیین محل تأمین آن از حیث مغایرت با اصل هفتادوپنجم ()75
قانون اساسي محل تأمل است .بهعنوان مثال ميتوان به نظريه شماره 91/30/48180 :مورخ
 1391/7/8شوراي نگهبان درخصوص طرح دوفوريتي اصالح بند «ک» ماده ( )20و بند «و» ماده ()44
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه مورخ  1391/07/05مجلس
اشاره كرد كه اشعار ميداشت« :از آنجا كه مصوبه متضمن افزايش هزينه عمومي بوده و طريق تأمین
هزينههاي مذكور در آن معلوم نشده است ،مغاير اصل هفتادوپنجم ( )75قانون اساسي شناخته شد».
 .6مالکهاي مندرج در جزء «الف» ماده واحده طرح از حیث داشتن توجیه حقوقي و تخصصي محل
تأمل است ،زيرا در مقدمه طرح تصريح بر نوسازي و لزوم حداقل ( )3برابر شدن تعداد دستگاه شتابنگاري
شده است ،ولي در متن جزء «الف» بر وجود شبکه ايستگاه شتابنگاري بهازاي هر  25.000نفر و افزايش
شبکه لرزهنگاري به ( )451دستگاه شده است.
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 .7حکم ناظر به افزايش شبکه لرزهنگاري و پیشنشانگرهاي زلزله به ( )451دستگاه از حیث
عبارتپردازي مناسب نیست.
 .8در جزء «ب» ماده واحده طرح تصريح بر جزء « »3بند «پ» ماده ( )60قانون برنامه شده كه نادرست
است و بايد به جزء « »2اصالح شود.
 .9مفاد جزء «ج» ماده واحده طرح ناظر به بند «پ» ماده ( )60قانون برنامه نیست؛ زيرا بند «پ»
درخصوص انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله است ،ولي جزء «ج» مزبور ناظر
به مقررات ملي ساختمان و مکانیابي پس از زلزله براي بازسازي است .لذا مفاد جزء «ج» ،بايد در قالب
دو بند مستقل از بند «پ» بیايد.
 .10در اولین حکم بند «ج» ماده واحده با توجه به اينکه مقررات ملي ساختمان تدوين شده است ،بايد اوالً؛
بر اصالح و بازنگري اين مقررات توسط وزارت راه و شهرسازي و ثانیاً؛ در مهلت محدود تصريح شود و براي
عدم بازنگري در مهلت مزبور تضمیني را علیه آن وزارت مشخص كند.
 .11در آخرين حکم بند «ج» ماده واحده به نظر ميرسد عبارت (پس از) بايد قبل از (زلزله و بازنگري  )...بیايد.
 .12در آخرين جمله بند «ج» ماده واحده بايد عالوهبر طرحهاي جامع و هادي بر طرح تفصیلي نیز
تصريح شود؛ زيرا طرح تفصیلي به نوع كاربريها و معیار تراكم و  ...هر منطقه از شهر ميپردازد كه ممکن
است محل زلزله باشد.
 .13در آخرين جمله بند «ج» ماده واحده بايد تضمین مناسب قرار داده شود و نیز مسئول تکلیف آن
مشخص شود.
 .14نظر به اينکه براساس جزء « »1بند «الف» ماده ( )91آيیننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل
اصالحي  1394/12/2هیئت وزيران ،عدم رعايت مقررات ملي ساختمان مستوجب مجازات انتظامي از
درجه يك تا درجه پنج است ،البته اين تضمین به جهت درج در مقررات دولتي قابل خدشه است؛ زيرا
براساس اصول سيوششم ( )36و هشتادوپنجم ( )85قانون اساسي ،رويه غالب شوراي نگهبان و
رويه ديوان عدالت اداري ،وضع مجازات ماهیت تقنیني داشته و بايد بهموجب قانون (و نه مقررات) باشد.
البته اخیراً بند «الف» ماده ( )60قانون برنامه ششم توسعه تصريح كرده است« :شهرداريها مکلفند
نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانههاي ساختماني اقدام نمايند .صدور پايانكار
براي واحدهاي احداثشده برمبناي اين پروانهها ،منوط به رعايت كامل اين مقررات است» .اين حکم نیز
به جهت اعتبار در دوران برنامه ششم (حکم ماده ( )124قانون برنامه ششم توسعه) ،موقت است كه بايد
در يك قانون دائمي درج شود .همچنین به نظر ميرسد عدم صدور پايانكار تضمین متناسب و
بازدارندهاي نباشد كه این امر بهدلیل مغایرت با ذیل بند « »64سیاستهاي كلي برنامه ششم
توسعه مبنيبر متناسبسازي مجازاتها با جرائم محل اشکال از حیث اعتبار حقوقي است.
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جمعبندي و نتیجهگیري
مفاد طرح پیشنهادي بدون توجه به الزام در جامعنگري در لزوم وجود بههمپیوستگي ساير شبکههاي
انتقال خدمات ازجمله شبکه انتقال گاز ،برق و آب به دستگاهها و شبکه لرزهنگاري كشور از بابت كارا
بودن دستگاههاي شتابنگار و بدون درنظر داشتن وجود قوانین و مقررات موجود در حوزه ساختوساز
ازجمله آيیننامه ( )2800و شرح وظايف شورايعالي شهرسازي و معماري و بدون رعايت اصل
هفتادوپنجم ( )75قانون اساسي درصدد افزايش شبکه شتابنگاري و لرزهخیزي كشور است .ازسوي
ديگر با عنايت به منابع تخصیصي مديريت بحران و لزوم افزايش آن منابع با توجه به حوادث غیرمترقبه
مختلف در كشور ،چنین پیشنهادي مي تواند در اليحه بودجه سال آتي و با در نظر گرفتن ساير الزامات
بههمپیوستگي شبکههاي انتقال و همچنین با بهرهگیري از سیستمهاي ماهوارهاي مدنظر قرار گیرد.
ازسوي ديگر اشکاالت متعدد حقوقي و مغايرتهاي اين طرح با اصل هفتادوپنجم ( )75قانون اساسي و
بند « »64سیاستهاي كلي برنامه ششم زمینه عدم تأيید توسط شوراي محترم نگهبان و اشکاالت و
تفاسیر اجرايي متعدد را فراهم خواهد ساخت .لذا تصویب این طرح پیشنهادي با چارچوب مندرج
در آن توصیه نميگردد و در صورت اصرار بر تصويب آن ،پیشنهاد ميشود ،تا ضمن اصالح عنوان
طرح؛ تنها بند «الف» تحت عنوان بند «پ» مورد اصالح و بازنگري قرار گیرد.
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پیوست
قانون برنامه ششم توسعه
ماده ( )60ـ بهمنظور مقاومسازي ساختمانها و اصالح الگوي مصرف بهويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان
و مسکن اقدامات زير انجام گردد:
الف) شهرداريها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانههاي ساختماني
اقدام نمايند .صدور پايانكار براي واحدهاي احداث شده برمبناي اين پروانهها ،منوط به رعايت كامل اين
مقررات است.
ب) كلیه مجريان دولتي موظفند مسئولیت فني (حرفهاي) خود و در صورت نیاز ،مسئولیت ساير
عوامل مرتبط با طراحي ،محاسبه و نظارت بر ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي
را نزد يکي از شركتهاي داراي صالحیت ،بیمه نمايند.
پ) بهمنظور انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:
 .1شبکه ايستگاههاي شتابنگاري و زلزلهنگاري و پیشنشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
 .2در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاومسازي ساختماني ،بهصورت
كامل محقق و از تولیدكنندگان و ارائهكنندگان مصالح و روشهاي مذكور حمايت شود.
منابع و مآخذ
 .1قوانین و مقررات موضوعه.
 .2گزارشهاي مركز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازي.
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