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  يانصار مهندس يآقا
 ويماه يبا ساير مباحث تفاوت 11جنس مبحث كه بدانيد  است كنم ضروريفكر مي. متشكرم، دگذاشتي بندهاز فرصتي كه در اختيار 

خواهيد كرد كه مالحظه  ،ادامهدر  ؟دگنجمي اين مبحثدر  تاالزامچگونه  كه بنابراين، مسأله اين است .ترويه اساز اينجا صحبت  .ددار
ي آن كار رو ش داردارز رواز اين ؛است ندهام لوغفم يك مقدار ونيست  ايهلي بحث شناخته شديخدر كشور ما، سازي موضوع صنعتي

وري ملي در بهره %30تا  %25حدود دارد و شگرف بر اقتصاد ملي  يتاثير ،و مسكن از طرفي مبحثي است كه از طريق ساختمان .شود
   .موثر است

سامانه و ايت سوب نظير هايي رازيرساخت، داشته باشيم ساختاري يارتباط نو عالقمندا نظراناعضاي كميته، صاحببراي اينكه بتوانيم با 
مديران و كارشناسان داشته باشيم. ما براي دنيا هم، حرف داريم؛ براي  ايتازه سخن تصورم بر اين است كه .يماهپيام كوتاه فعال كرد

به  م ويهدگسترش مي برداري كنند. بنابراين، مطالب راتوانند از اين مباحث، بهرهكساني كه در سراسر دنيا مقتضيات ما را دارند مي
   است.كنيم. فعال آغاز كار ترجمه ميهم  ،هاي ديگرزبان

نفرساعت خارج از آنها  1380نفرساعت در داخل اين جلسات و  123ايم. ساعت داشته 5/17جلسه با زمان كل  9)، 24/10/93كنون (تا
ميته با اعضاي ك تا چند جلسه طول كشيد ،در ابتدا. يداهديد هاكار شده است. پشتيباني نسبتا خوبي داريم و محصول را هم، در گزارش

است كه در  “سازيتعريف صنعتي”يكي از اين مفاهيم . ي برسيممشتركمفاهيم و بنيان به تند، كه جمع بسيار فرهيخته، و مطلعي هس
توليد كارخانه  يعني،. رودمي سازيهتبه سمت پيش ساخاكثريت  ذهن شود،مي سازيصنعتيصحبت از وقتي وجود دارد.  آن ابهام زيادي

 “وري حداكثري از امكانات و منابع براي رسيدن به كيفيت مناسببهره”سازي صنعتي مفهوم دقيقاما  .شودنصب  در محل بعد كند و
. است انطباق داشته كيفيت رينتبه و منابع از وريبهره حداكثر با ،است در تاريخ بشر اتفاق افتاده صنعتو  تكنولوژي به نام . هرآنچهاست

گذشته سال  38حدود  در شركت كيسوناين تعريف محصول تحقيقات كند. ضمن اينكه، بنابراين، دنيا نيز، چنين تعريفي را تأييد مي
  . لزوما به اين معني نيست كه حتما در كارخانه توليد شود و بعد در محل نصب گردد ،ين تعريفكنم اتأكيد مي .باشدمي

  سازيسازي و غير انبوهي انبوهسازي به دو حوزهتقسيم صنعتي
. دافتاتفاق مي 2سازيانبوه غيرو  1سازيانبوه ي مجزايحوزه دو سازي درصنعتي ؛خيلي عمده داريممفهوم دو سازي صنعتي يدر مقوله

 8 يطبقه 4ساختمان ، براي مثال. دسازنميبا كيفيت مناسب و در زمان محدود و كوتاه  ار اهساختمان ،دنيا ير كشورهاي پيشرفتهد
 يك وجه صنعتي قابل ،به عبارت ديگردهند. تحويل مي به شما )تا انتهااز پي (سه ماهه  )دشونمي محسوبسازي پروژه انبوه(كه  يواحد

در منابع  درصدي 30تا  25جويي ها را با كيفيت مناسب و در زمان بسيار كم  با صرفهآنها ساختمان؛ وجود داردكار  در اينمالحظه 

                                                      
امكان ”، “تكرارپذيري در عمليات”و شرايط  هاي صنعتي ويژه طرح را براي پروژه اقتصادي كنداستفاده از روش تعدادي از تكرار كهسازي صنعتي: تعريف انبوه 1 

  را دارا باشد. “هاي مكانيزهاستفاده حداكثري از روش”، “ساختمان يكپارچگي در كل چرخه حيات”، “ابداع روش
نعتي هاي صوجود زيرساخت”و شرايط  كند يراقتصاديپروژه غ يطرح را برا ژهيو يصنعت يهااز روشتكرار كه استفاده تعدادي از سازي صنعتي: تعريف غيرانبوه 2 

  را دارا باشد.“ پذيريانعطاف”و “ استاندارسازي قطعات و مصالح”، “استفاده از قطعات مدوالر”، “مدوالرسازي معماري، سازه و تأسيسات”، “الزم
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 خ دادهركشورها  آن در طول توسعه صنعتي ،ددون اينكه تحليل شده باشباين اتفاق  است. براي ما واجبموضوع تحليل اين سازند. مي
همه ، ذهن سازيصنعتيگوييم مي رگاهه ،اينجادر باشد. آنها مي سازيانبوهبراي و حتي سازي صنعتي براي غيرانبوه يو پشتوانه است
ما در  .شودمعطوف مي، ستامورد  20زير  تعداد آنها در دنيا كهي موفق سازههاي انبويك سري روش وسازي انبوه بهاندركاران دست

واحد  زيادي دكه تعدا سازيانبوه يهم در حوزه( هر دو حوزه برايقصد داريم  ،11در مبحث  سازي نداريم.صنعتي %5كشورمان بيش از 
جرا كه در شهرها و روستاها ا يواحد 50 و 20، 10 هايساختمان مانند سازيغيرانبوه يهم در حوزه و ودشمي ساخته محلدر يك 

  .سازيم مطرح را سازيبحث صنعتي )گرددمي

ي در حوزهحجم ساخت و ساز  %90حدود در كشور ما، . است مهمنيز  ،مقايسه بين كشور خودمان و كشورهاي پيشرفته ليلتح
مگر در مسكن  ؛نيست كل ساخت و ساز  %10در هيچ شرايطي بيش از  سازيانبوهمجموع به عبارت ديگر، . دافتاتفاق ميسازي غيرانبوه

   .آوردرا به دنبال  مهر كه تورم

  صنعتي سازيهاي انبوهويژگي
 ه ها نيز، بتكرار، طبيعت صنعت است و تكامل ماشين. دارد دوجوتكرار  در آن زيرا، ؛تر هستكار آسان ،سازير انبوهد -تكرار

  است. اين ويژگي، براي مسكن نيز، صادق است.سبب تكرار اتفاق افتاده 
 توانيد روش كار را شما مي ،وقتي تكرار هست ،تربه عبارت ساده .دهداتخاذ شيوه مي ياجازهتكرار به شما  -امكان ابداع روش

 و به سبب نداهآورد سازيدر انبوه هاييشيوه ،باسواد ، خالق وهاي باهوشنيرو و اتفاق افتاداين  ،در كشور ما هم .كنيد طراحي
   اند آن را انجام دهند.تكرار توانسته

  عد بطراحي تا ابتداي از  كه مفهومبه اين  ؛ضروري است صنعتي سازيانبوه براي اين موضوع، -چرخه حيات در كليكپارچگي
اق اتف سازي ماهاي انبوهاين خطايي است كه در بسياري از پروژه .يكپارچگي ديده شود بايدهم،  گهداريدر دوره نتحويل و از 
 كه در طراحي آن ديده دنكناتخاذ ميروشي را  ،يك مجموعه ساختبراي  انپيمانكار كه بينيدبعضي جاها ميدر مثال  .افتدمي

 هايدر بخشگسيختگي در نتيجه  و دنكنپياده نميرا  3MTQ ،. همچنيندنتطبيق دهبا پروژه را  آن بايد نشده است؛ بنابراين،
يرايش در و ما .“استاشتباه سازي صنعتي” گويند:مي و دنشوپشيمان ميدر ميان كار  ، بعضابنابراين .مشهود است ،جموعهم آن

  .دهيمو جزو الزامات قرار ميتوضيح  سازي صنعتيبراي موفقيت در انبوه را ي الزمنيازهاپيش ،11جديد مبحث 

 ي كيفيت بهترسازي صنعتي، همواره سعي بر آن است تا در چهارچوب ارايهانبوهدر  -هاي مكانيزهاستفاده حداكثري از روش، 
  هاي مكانيزه استفاده شود.در منابع، از روش بيشتر جوييتوأم با صرفه

                                                      
3 Total Quality Management 
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  سازي صنعتيانبوه غير هايويژگي
 نيد بيوقتي مي د،سازنميصنعتي  ،هم راسازي غير انبوهبينيد كشورهاي پيشرفته شما وقتي مي -هاي الزموجود زيرساخت

هاي صنعتي وجود زيرساخت آن ييك راز عمده  فهميدمي ،دهندشما تحويل مي بهرا سه ماهه  يواحد 8 يطبقه 4ساختمان 
  است. در جامعه

 ولي متاسفانه هنوز اتفاق نيفتاده باشد؛مييك امر واجب  ، مدوالرسازيدر كشور ما -سازه و تاسيسات ،مدوالرسازي معماري 
نند كن طراحي ميابراي خودش . همهباشدميآزاد  ...تاسيسات و  ،براي معماري ند ومدوالر نيست هابينيد كه اندازهشما مي است.

 ،سازيهانبو غيردر شدن صنعتي يبراي اينكه پايه ؛يدبسازنيد صنعتي اتوميكنيد ولي نميشواري را تحمل هم اين دشما و 
  .خواهد شددر اجرا هم استفاده  اگر وجود داشته باشد، طبيعتا است كه استفاده از قطعات مدوالر

 اگر مدوالر و استانداردسازي قطعات اتفاق بيفتد،  .سازي استكردن غير انبوهصنعتيديگر  يپايهاين موضوع،  -استانداردسازي
 نقطه عطفي در تاريخ ساخت مسكن خواهد شد.

 همه اين شرايط بايد صادق باشد تا شما بتوانيد  ند.بپذير محصول توليدي را مردمبازار و تا  دبايد باش -پذيريانعطاف
 اگر بتوانيد بنابراين، .هدايت كنيد وري بيشتربه سمت بهره ،دهدتشكيل مي حجم ساخت و ساز را %90را كه  سازيغيرانبوه
  ايد.رسيده ازيسصنعتي از به تعريف درست ،تعريف كنيد كيفيتو  وريهرهرا با ب سازيصنعتي

  سازيصنعتي منافع
يعني در اقتصاد  ،منابعاز وري در بهره %30تا  %25بين سازي صنعتيعرض كردم تر پيشبخصوص اينكه  ؛ستاروشن  سازيمنافع صنعتي

. شودجويي ميصرفهن اميليارد توم هزار 7 تا 6حدود  ،ساالنه ،صنعتي شود ،ساخت و ساز %100 ،فرض محالبه  اگر .مسكن تاثير دارد
   .كمي صحبت كنيم ،موانع آن در مورددر اينجا بهتر است  .افتدميوري از منابع در بهرهبه اين عظمت  ياتفاق ،يعني

  سازيموانع صنعتي
 ايدديدهسازي در انبوه حتما ؛براي همه آشناست موضوعاين  -هاانسانيا همان گرايش  هاي متعارفوابستگي و عادت به روش 

ن پرت عظيم اهم و روي آجر گذاشتهرا آجر  ،روش سنتي اب و آمده او باز ،دناهدواگذار كر شخصيبه را واحد  2،000 ساخت كه
   .برده است بيرونو زده بار كاميون با مصالح را 

 ي انرژاين  .استانرژي الزم  ،را جايگزين عادت گذشته نماييم يچيز جديدهميشه براي اينكه  -هاي نوروش مقابل در مقاومت
  .نمايدهدايت  كردنجامعه را به سمت صنعتي اندركاران مسكندست تا باشدميتوجه و سرمايه  ،قتو شامل

 باشد مقاومت نيز تواند ناشي ازمي ،البته -هاي صنعتيبه روش حرفه ناآشنايي.   
 اما  ،كنند سازيصنعتي تا گيرنديتصميم مافراد ايد كه ا زياد مشاهده كردهشما اين موضوع ر -نداشتن مديريت يكپارچه

فكر گر ا .سازي كنيد، صنعتيمديريت صنعتيسازي پياده بدون دنياتوشما نمي گيرند.نظر نميدر براي آن را الزم  هايآيتم
به  .، سخت در اشتباهيدايدسازي كردهصنعتي )يا ميز پرنده  Tilt-Topمثل (از خارج  يك شيوه صنعتي وارد كردن با دكني
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راي  ب مديريت صنعتيابزار از بتوانيد  تا دنمديريت شما هم تكامل پيدا كه است ك الزم ،دنيادر هاي صنعتي رايج روشرغم 
   .پروژه، بهره جوييديك قطعات پازل مديريت يكپارچه 

 شودقطعاتي كه ساخته مي اگر .مهم استالعاده فوق ،سازيغيرانبوه دراين موضوع  -نبود استاندارد براي قطعات و مصالح، 
 كه اطمينان ندارند مردم ،د. االنننكميتاسيس  ااش ركارخانه و كنندگذاري ميمردم سرمايه ،دو مدوالر باش داشتهاستاندارد 

ين با ا هستند. كردن لولهدر حال اندازه هاكشلولهو  در كردناندازه پاي كار، مشغول در انبراي اينكه هنوز نجار ؛كارخانه بزنند
و بر اساس آن طراحي كه معمار تعريف  دلخواهي ياندازهچرا كه  ؛تاسيس كنداش را كارخانه دكنكسي جرات نمي ،شرايط
گذاري سرمايه يپايه سازياستاندارد و مدوالربنابراين،  .موجود نباشد اي،كارخانهتوليدات در ممكن است  ،است كرده

 .آغاز شودتواند مياست كه  11مبحث  از ،فوق العاده مهموضوع اين م ،به نظرم .كندرا ايجاد مي جاتكارخان

 بايد تغييراتي داشته باشد.  موجود هايضوابط محدود كننده در ساخت و ساز شهري كه طبيعتا به دليل عادت  
 براي  ينعكه خودش ما است اقتصادي ييك عارضهمتاسفانه اين موضوع،  -مسكن به روش ساخت دعدم حساسيت سو

 ،جهدر نتي د.كنايجاد نمي او تغيير زيادي در سود فروش ،دسازميبه چه روشي ساختمان را  سازنده. اينكه سازي استصنعتي
 ،سازيغير انبوهرا در  هاقيمت ساختماناست كه در اقتصاد  يعضلم ،اين .صنعتي بسازد يشيوه به متمايل نيست كهخيلي 

 سازي اين طورانبوهكم شود. در  روش ساخت شود اثرگذاريميباعث  و تورم رشد قيمت زمينو كند بيشتر زمين تعريف مي
 دده انجام يكه به چه روشاست مهم  پيمانكاربراي  شود وواگذار مي پيمانكاران هبساخت ها سازيبراي اينكه در انبوه ؛نيست

ت ممكن اس ،عضلاين م حل  .دگذارميبه عنوان يك مانع اثر خودش را ها سازيانبوه در غير ،كه بهترين نتيجه را بگيرد. ولي
 د. يوزارتخانه برنيايك حتي اين جمع يا  ياز عهده

 ميان. تفاوت حاصلشودتغذيه ميكشور سازي از سطح رشديافتگي انبوهدر غير  ،اين مسأله -هاي الزمعدم وجود زيرساخت ، 
هاي اجراكننده و يا طراح از زيرساخت ،در كشورهاي پيشرفته .مشهود است ،كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه

 ،. در اين صورتدنببيندر آن توانند قطعات را مي كه موجود استهم  استاندارد كتابچه هستند. قوي و پيشرفته برخوردار
 ا يكتعيها طبزيرساخت ايجاد .هم انجام دهد ،چشم بستهبا  تواندمي ،كه شخص شودمياي كار ساده سواركردن اين قطعات

 ،نييع .د شودها ايجاشود زيرساختموضوع استاندارد و مدوالر خود باعث مي ،ليو ؛ودطي ش دكه در ايران بايست اتكاملي  سير
تخانه كه از وزاراست ي اتبه تصميممنوط ها به رشد يافتگي عمومي صنعتي كشور متصل است و هم اين زيرساخت طرفي از هم
  .شوداينجا گرفته ميمجامعي مثل و 

  ابزار مديريت يكپارچه
  م:پردازيسازي صنعتي، داشتن مديريت يكپارچه است كه در اينجا به ابزار آن ميكنم شرط موفقيت در انبوهبار ديگر تأكيد مي

  اعمالTQM 4محور از  4سازي حداقل و پيادهPMBOK (يا چيزي شبيه به آن)- تر تمام باز گران سازي بدون آنهاانبوه
  شود؛ حتي اگر از يك روش صنعتي هم، استفاده شده باشد. مي

                                                      
4 Project Management Body of Knowledge 
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 دش رقم بزند، ساله را براي خو 30خواهد عمر مديريت دانش الزم است. اگر يك شركتي مي -تحقيق و توسعه و مديريت دانش
دهد. دهد كه جواب ميدهد. تاريخ ساخت و ساز نشان مياينها هزينه دارد؛ ولي پاسخش را مي بايد تحقيق و توسعه داشته باشد.

  اگر شما اين بخش تحقيق و توسعه را نداشته باشيد؛ باز كار ناقص است. 
 ارايه كرد.  1950ست كه ارتش آمريكا، در سال تعريفي است كه در جامعه خيلي روشن نيست؛ چيزي هاين  -مهندسي ارزش

مهندس ارزش يعني اينكه شما در طراحي، مالحظات صنعت و اجرا را اعمال كنيد. بنابراين، الزم است كه طرح و اجرا همزمان 
يد صنعتي توانصورت، شما نمي) بايد باهم كار كنند. در غير اينPو  E ،Cي طراح، اجراكننده و صنعت (باشد؛ يعني مجموعه

  بسازيد. 
 5زيستايمني، بهداشت و محيط 

 واضح است براي همگان آنهااهميت  -6آموزش و كنترل.  

در قالب بندهاي متعدد صورتجلسات ارايه  11ي تخصصي مبحث حاصل گفتگوهاي جلسات كميته مالحظه فرموديدتر همانطور كه پيش
به تغيير تا در صورتي كه نياز ] 1[پيوست  امكردهخدمتتان ارايه را  كميتهي برگزار شده جلسه 9 مذاكرات يچكيده ،اينجا دراست.  شده

    ، راهنمايي فرماييد.باشدمسيرمان  يا اصالح

-برد شما با مبحث .ماهپررنگ كرد ند،تري هستكردم مباحث مهمدليل اينكه فكر ميبه  اربرد)  -برد -ي برد(از جمله قصه مواردبعضي از 
 د،اين بر ؛معتقديم آن يك برد سومي هم هست كه ما به .برد وجود دارد -هم در اسناد مديريتي برد اينسوي دآن در  ،آشنا هستيدبرد 

عني ي .ستان امصوباتم وجز بودن برد سومواجب ،كميتهدر باشد. كننده، نسل آينده و دولت (درمقام حافط منافع ملي) ميبراي مصرف
شما  ،عنيي .به زيان جامعه باشدولي  ؛طرف قرارداد با هم يك توافقي بكنند كه به نفع هر دو طرف باشد وكه د نيست و درست اين كافي

توجه به برد سوم  است، سازي هم يك رويهصنعتياز آنجا كه  .بدانيد نخستعرض دو برد هم و برد سوم را واجببايد در تمامي اقدامات، 
 و هاهمكاري ،در همه قراردادهابرد سوم كنم فكر مي .مايهدر اسناد آورد رااين  و ما باشدمي تلدودر واقع توجه به اجتماع، آيندگان و 

  .قابل مالحظه است نه كمتر از دو برد ديگرو به همان اندازه ها مشاركت

 ،است صنعتي ييهمتعارف به روسنتي و  تغيير روشاز ، صحبت 11 در مبحث كردم به سبب اينكه ذكر ،همانطور كه در ابتداي عرايضم
ري ستوانيم يك خط هادي و يك باگر ما  ،يعني. خواهد كردفرق  نيز آن با برخورد ،لذا ؛متفاوت استمقداري  ،با ساير مباحث  آن جنس

در  نآتاثير آشنايي و درك  به دليلشدن را مسير صنعتي ،و موجب شويم سازندگان ساختمانبه جامعه بدهيم  براي آشنايي الزامات را

                                                      
 18ميليون نفر ساعت، در اياالت متحده آمريكا به ازاي هر  11ميليون نفر ساعت، در كره جنوبي به ازاي هر  6، در تركيه به ازاي هر ميليون نفر ساعت 5ين به ازاي هر در آرژانت 5

يك  ،ميليون نفر ساعت 40ميليون نفر ساعت و در سوئد و انگليس به ازاي هر  23اتحاديه اروپا به ازاي هر  ميليون نفر ساعت، در 22ميليون نفر ساعت، در شركت توتال به ازاي هر 
   كشته در كارگاه هاي ساختماني وجود دارد.

از ها گيري و صحت گزارشدر حوزه گزارشافه شوند و همچنين ناظرين مستقيم ساخت و سازها اض ،هاي ساختمانيهدر پروژ ؛راه اندازي شودهم،  HSEكنترل  شودپيشنهاد مي 6 
  طريق كنترل بيشتر در كارگاه هاي ساختمان توجه كافي صورت پذيرد .
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ر فك، انتخاب كنند )ايمدادهپيشنهاد برگزاري آن را همايشي كه  مثل( طريق مقررات ملي ساختمان يا ساير چيزهااز وري منابع بهره
  .ندكنفوذ  در ساير مباحث )به فراخورسازي (صنعتي موضوعاتبخشي از تا الزم است  و مداري نياز ،كنم به راهنمايي ساير مباحثمي

يك بخش ديگر كه و  كنيمميقابل انتشار  را قررات مليم در آنه كه ماه 18بخش  يك ؛يماردهك بخش تنظيم دودر خود را  يبرنامه ما
 .ستهاجريمهو  هاقبودن با مشوقرينهبه معني  ،مبحث اين در كه الزامات شايان توجه است .باشدميبلند مدت براي هدايت جامعه برنامه 

ها و قا مشوست بامقارن  بلكه. اين نيستجز اين هست و بگوييد باشد كه  تواند الزاماتي مانند ساير مباحثنمي به تنهايي يعني خودش
  كنيم.هايي كه بعدها ما پيشنهاد ميجريمه

را به  ساختاراين  .]2[پيوست  ؛كنيمتقديم ميخدمتتان براي مالحظه  ،كه تا اينجا مطرح شده استرا  وضوعاتيمما ساختار شكست 
 ،هبودبشوق مردم را براي  ما .رگذار باشدياثت ،يدآچيزي كه به عنوان مقررات ملي مي كرديم سعي .ي نموديمقطع ،عنوان دستاورد كميته

چگونه  هكنو ايراهنما  يجنبهاز بيشتر  ،يعني .الزم دارند ييراهنما ،ولي ايم؛تجربه كرده رسيدن به اقتصاد بهتر و هاي برتريافتن روش
ها و مشوقهمراه با الزامات سري يكبه صورت   ،كندشما را به كجا هدايت مي و دارد لوازميچه  سازيصنعتي ،تواني صنعتي بسازيمي
  وريم.آمي 11ي مبحث در كتابچه ايمجر

   يهمت مهندس يآقا
دسترسي به مدارك و مستندات اين مبحث را فراهم ساير مباحث مقررات ملي نيز، در سايت، به همكاران توانيم با استفاده از وبمي

با رمز  توانندمي 11ي اصلي و همكار مبحث اعضا ،در يك بخش ؛دارد بخش دو 11بحث م آوريم. الزم به توضيح است كه پايگاه اينترنتي
ادل آرا و تب دنو .... را ببين اتداشته باشند و كارهاي مشترك مثل صورتجلسات، دستورجلسو كلمه عبور به مدارك مربوطه دسترسي 

  .باشدي فني و مهندسي ساختمان ميي جامعهو تضارب نظرات براي استفاده سازيفرهنگ با هدف ديگر قسمت داشته باشند؛

  (رييس شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان) دكتر احمدي يآقا
كه به  دگيرميهايي صورت بعضا بحث ،چون ؛حتياط عمل كنيمبا ا ي مهندسي، قدريانتشار مصوبات كميته براي جامعه كنم درفكر مي

 آنار بنابراين، انتش .گرددتعديل  مقداري )شورايا در در كميته ممكن است تا پايان كار ( ،؛ وليدشومي تلقي ،صورت تصميمات قطعي
 ،دانش را در دسترس بگذاريدمنابع و اگر  به نظرم،. نمايدمشكالتي ايجاد  مهندسي يجامعه باور درممكن است كار  ينهميامباحث در 
  .شته باشداشكالي ندا

 دستورات و احكاممقررات ملي ساختمان كه در آنها  مباحثساير  با ،دارد خاص يطبيعتو  كندمي توجه روش به ،11مبحث  اينكه نظر به
قرار است  11كميته تخصصي مبحث  كه باشيد داشته توجه. دارد تفاوت ،است مطرح قانوني هايضابطه صورت به اي و الگوريتمي بعضا

 ماهيت رد تغييريي قبلي نوشته و ابالغ شده است)، نسبت به ويرايش جاري آن (ويرايشي كه در دورهخود  در دست بررسيدر ويرايش 
، در ويرايش در اما .را ارايه كرده است هاسيستم آن به مربوط ضوابط و ودهبمعطوف  خاص هايسيستمه ب بيشتر جاري ويرايش .دهندب

 اين شايد .تاس مطرح سازيصنعتي متدولوژي بلكه ؛شود گفته ضوابطش بخواهد كه نيست مطرحخاص  سيستم يك ديگر دست بررسي،
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حث آيا اين مب ؟شود تلقي قانون تخلفي نباشد و در عين حال تواندمي مبحث اين از چيزي چه كه باشد افراد بعضي ذهن در پرسش دو
 ايجلسهدر  قبالبرعهده دارد؟  كشور كالن در سازيصنعتي براي را افزارنرم و بستر يك ايجاد و سازيفرهنگ برايرا  راهنما نقش بيشتر

 جمع يك تا به بفرمايند دارند نظري دوستان اگر حال؛ است شده منتقل هانگراني و نكات ،ميداشت آقاي مهندس انصاري خدمتكه 
  . برسيم بندي

 ،بحثم اين ياآ ؟دندار سازيصنعتي مبحث عنوان به چيزي آيا ،نددار ملي مقررات كه ديگر كشورهاي كنم عرض بحث بازشدن راينده بب
 ينا بديهي است؟ (فراگير شود سازي ساختمانصنعتي مطرح كرده است تا يقبل هايدوره دروزارتخانه  كه بودهحاصل يك آرزوي ملي 

 بعضي از ،مبحث اين انتهاي در كه داريم انتظار بعضي ،شايد يا )است خارج ساختمان ملي مقررات ي وظايف و اختياراتحيطه از هدف
ملزم به تبعيت از  صنعتي هايروش ازاستفاده  ،باال به خاص مقياس يك از هاسازيانبوهدر  ،مثال عنوان به استخراج شود.الزامات 

 چند( تركوچك هايمقياس با سازيغير انبوه براي .دشبا پلكاني صورت به تواندمي اين ضوابط .باشد در اين مبحث شدهتعريف چوبچهار
 .باشد صنعتي ويژگي يك رايدا هاپنجره همه ،مثال عنوان به ؛كرد صنعتي هايمولفه متوجه را الزاماتي توانمي )واحدي

  (رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) زادهشكرچي دكتر آقاي
 آقاي كه همانگونه ساختند؛ مطرح ،مبحثاين  در را جديد ينگرش هك كنممي تشكر 11 مبحثدر  همكارانشان و انصاري مهندس آقاي از

مقررات ملي ساختمان  مباحثساير  زا را مبحث اين تكليف تا شد بحث انصاري مهندس آقاي خدمت ايجلسهدر  فرمودند احمدي دكتر
 و نيست پايدار يتوسعه ايراست در هوج هيچ به ،كشوردر هاي ساخت و ساز امروز روش نكهاي و موضوع ضرورت به توجه با .كنيم جدا

 سازيصنعتي سمت به را مردمديگر،  مرجع هر يا تلدو عنوان به ما اگر .دهد سوق ،سمت آن به را ما تواندمي مقوله اين ،رداد فاصله
 كه شودمي نديس 11مبحث  ،بنابراين ؟توان به آن دست يافتميچگونه  چيست و سازيصنعتي كنندمي سوالآنگاه  ،كنيم تشويق
 ر بيناز اين حيث كه د . البته،باشد متفاوت مباحثساير  با ادبياتش رش ونگا نوع ممكن است بنابراين، . گيرد قرار كار ياوليه مبناي
   ، خوب است.شودالزم االجرا مي گيرد وميقرار  ملي مقررات

 ارايه جعمر ،خود قانوني وظايف شرح لحاظ به مركزمركز تحقيقات است. جايگاه  ،خواستم خدمتتان عرض كنمكه ميمورد ديگري 
اين تعامل . شود تعريف مركز با 11 مبحث املعت نوع جديد بايد هايبراي سيستم ،منظر هب .ستاين نو هايسيستم براي فني يهاييديهتا

 11 مبحثي از كميته را بازخوردهاها، ؛ در اين بازنگريگردد بازنگريها گواهينامه ،در مركزه مقرر كنيم هر سال ؛ يعني،باشد پويا بايد
  .اعمال كنيم بگيريم و

  )يشهرساز راه و يروز يمعمار و يمشاور شهرساز( مهندس هاشمي آقاي
نه  داريم؟ مورد اين در فراگير گزارشي آيا دهد؟را كاهش ميساختمان  يهزينه ،سازيصنعتي آيا، است اقتصاد ،صنعت منطق از آنجا كه

تحقيق شود  بايد عمومي طور به؛ بلكه، كنيم مقايسهساخته نشود،  صنعتي ،حالتي كه قرار بودبا  را سازيصنعتي پروژه يك تنهااينكه 
 است؟ شدهآن  شدن ارزانتر باعث سازيصنعتي ،مردم براي مسكن تامين جريان دركه 
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  )ساختمان كشور يسازمان نظام مهندس يندهنما( بديعي دكتر آقاي
 موارد به قانوني جايگاه است خوب چقدر. ايمبهره جسته خيليحضور داشتيم،  انصاري مهندس آقاي هايدر سخنراني كه زمان هر ما

 دهشسازي ساختمان به صنعتي اشاراتي مختصر ،ي كشورتوسعه پنجم برنامه در گرچه كه خطور كرد بنده ذهن به. بدهيم شدهمطرح
 اشقانوني جايگاه تا شود آورده(با همين نگاه)  ششم برنامه در دارد جا فرمودند،انصاري  مهندس آقاي كه ايعالمانه و حرفه نگاه اما بود،
 .گردد محكم ،هم

  آرمه)هاي بتنو اجراي ساختمانطرح  – مبحث نهمكميته تخصصي يس ي(ر آقاي مهندس طاهري بهبهاني
 يتمام آيا ،ديد بايد اما ؛مطرح شده است ،پيشين 11 مبحث به نسبت متفاوت و جديد ينگاه باارزشمند و  بسيار شده،ارايه مطالب
 اين شدنمطرح. باشدمنسجم مي هايارگان مديران شدهارايه مواردمخاطب بيشتر  م،نظر به ؟شودشامل مي را مقررات ملي كاربران
 جلوگيرييك سيستم،  نابجاي ورود كنند و مثال از استفاده هستند، گيريتصميم يرده در كه دوستاني تا است ضروري نهايتبي ،مسايل

   .بعمل آورند

 قابل نيز، عادي مردم براي كه است چنينساختمان  ملي مقررات از من برداشت. خوردمين عادي افراد درد به جامع و عميق ديدگاه
. سازدب كلي ضوابط حداقل رعايت با و آن را ايمنتواند مي چگونه كه بداند بسازد، ايخانه خواهدمي شخصي اگر ،يعني. باشد استفاده

 ،موضوع اين جاي دانيدصالح مي اگر .است نشده تدوين اجرا نام به ،عام مبحثي چرا كه دانمنمي م،اهنبود مقررات در ابتدا از چون بنده
به  11 مبحث در مكملي بخش ؛است خوب منظر به .شود آن حال به فكري ،نيست اگر ؛شود آوردهدر اين مبحث  ،است 11 مبحث در

   به عمل درآورند. را آن ،نيز شهرداري مانند هااز سازمان برخي و اجرا بپردازد

  )يشهرساز معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و( انيدكتر مظاهر آقاي
اين عنوان را با مبحثي توان آيا ميسازي صحبت شود. ي صنعتيي مباحث، الزم است تا به فراخور موضوع، دربارهاز آنجا كه در همه

 اضافه كرد؟ ) ب(به تناسهايي را خشبحذف كرد و به ساير مباحث 

  ها)ساختمان يبرق يساتتاس ياجرا طرح و -يزدهمرييس كميته تخصصي مبحث س( زادهقلي مهندس آقاي
 .ودش روبرو مشكالتي با شايد مباحث آن با ساير پيوند ،نتيجه در. دارد ساخت ماهيت مبحث اين و دارند طراحي ماهيت مباحث اكثر 

 سازيساختماني حوزه در اجرايي استانداردهايبه نظرم الزم است تا شود؟ مربوطه، چه مواردي را شامل مي الزامات است كه اين پرسش
 روعش هازمينه تمام در استاندارد كثرت از سازيصنعتي اصلي جوهر اصطالح به؛ است همينطور ،هم صنعتي كشورهاي در .معرفي گردد

 .شودمي

؟ در اين هدايت كندهمزمان ساخت  يا طرح و EPC سمتساخت و ساز را بيشتر به  ،اين مبحثقرار است آيا  است كه له ديگر اينأمس
  ؟ شودچه مي و ساز عمومي ساختوضعيت  ،حالت
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به  و است كه به عنوان يكي از موانع اصلي ريزيبرنامهمديريت و ، فهرست بهاي سازمان استديگر كه مانع اصلي اين مبحث  ينكته
كه  از آنجاند. هدايت ك نده را در يك قالب و چارچوب مشخصكند سازسعي مي، مطرح است و دار ساخت و ساز صنعتيهرحال ريشه

طور  ؟ بهخواهد بود نيز بر اساس فهرست بها صنعتي، آيا برآورد ساخت ساز باشد،مي فهرست بهاساخت و ساز با قابل توجهي از بخش 
كنم دهد. به هر حال من فكر ميقيمت و پلوس مي ،بدون توجه به مشخصات فني و نقشه ،شدن در مناقصهبرندهپيمانكار براي  ،مثال

اميدوارم فكرهايي بشود كه ساخت و  .دارند ،اند و تجربه كار را نيزكنند، وقت زيادي گذاشتهوي اين موضوع كار مياي كه بر رمجموعه
  برداري كند.هم از اين حوزه استفاده و بهره دولتيسازهاي 

  (رييس شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان) دكتر احمديآقاي 
ها توانند از نظرات و ديدگاهمي . ايشانسواالت پاسخ دهند يشايد الزم نباشد كه آقاي مهندس انصاري به تمام ،با توجه به كمبود وقت

براي چه الزاماتي را  اين پرسش مهم مطرح است كه ايشاناستفاده نمايند.  11ي تخصصي مبحث كميته ات آتيدر جلس ،شدهمطرح
  د كه در مباحث خودشان بگنجانند؟ نخواهها ميساير كميته از 11مبحث  يبه عنوان پشتوانهسازي صنعتي

نظام  ؟ پاسخ اين است كهپخش كردمقررات ملي را در ميان ساير مباحث  11شود مبحث ميآيا  سوال فرمودند آقاي دكتر مظاهريان
  قابل تجزيه نيست.  ،كلي

به جوانب و   آنها كوششاز  بخش بسيار زيادي .ه استردرا شروع ك ايكار چند جانبه 11ي تخصصي مبحث كميتهنكته ديگر اينكه 
هاي نهپشتواكسب  يجوانب و حتي نحوه يهمه متدولوژي به عبارت ديگر،. گرددبرمي مليدر سطح حواشي ايجاد يك ساختمان صنعتي 

در واقع بخشي از اين موارد  ،خواهيممي 11مبحث از . آنچه را كه ما ديده شده است قانوني، مالي، دولتي، خصوصي و شايد ارتباطات
  .اي آوردرا نيز به صورت پيوست يا مجلد جداگانه وضوعاتتوان ساير مدر صورت صالحديد براي ترويج و تشويق جامعه مي ،است. لذا

  مهندس انصاريآقاي 
سازي صنعتي كه پرسش را مطرح ساختند اين هاشمي مهندس آقاي جناب كنم.طرح كردند، تشكر ميبراي سواالتي كه  ،دوستان يهمه از

 در %30 حدود و ملي اقتصاد كل در درصد 12 حدود تا كنممي فكرام، هاي اوليهبا توجه به صحبت دارد؟ اقتصاد بر تاثيري چهساختمان 
 كيفيت انندم كيفي اردموتوان مي سازياز طريق صنعتي ؛ستا مطرح نيز، كيفي موضوعات ،آن از غيرالبته، . گذاردمي تاثير مسكن اقتصاد

 هوممف. نكته است مويد همين ،نيز دنيا صنعتي تجربه تأمين نمود. را كمتر كيفي كنترل و برداريبهره هايهزينه ساختمان،و دوام 
 Large قطعاتبا سازي ساختماناول در اروپا،  جهاني جنگ ازپس  ايدوره يك. نيست معماري ساختن محدود لزوما سازيصنعتي

Panel بهميالدي  20  دهه از اما .دادند ادامه را آن ،هم هاروس. آورد پديد زيست محيط و معماري براي را هاييمحدوديت و انجام شد 
 داشته الزامات وجز هم را پذيريانعطاف بنابراين، الزم است كه. بينيدنمي آن زا اثري شما ديگر بود، شدهصنعتياين روش،  آنكه با بعد

  .كنيممي عبور آن از ،وقت كمبود دليل به كه است موجود دنيا يتجربه در پذيريتأمين انعطاف . راهكار الزم برايباشيد
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دارد.  ؛ بلكه مجموعه الزاماتي، نيستگردددر كارخانه توليد ميساخت با قطعاتي كه  سازي، صرفاكيد كنم كه معني صنعتيدر اينجا تأ
 هدر ،گونه كه در خيلي ساخت و سازها. همانحيف و ميل نماييد ،اي استفاده كنيد، ولي همان را نيزارخانهتوانيد از قطعات كشما مي

ق يك تغيير روش اتفاقرار است حاال با توجه به اينكه  اين بود كهعزيزان  يمشترك همهپرسش  بينيد.اي را ميرفت مصالح كارخانه
حاظ و از لدر جامعه  ير شگرفتاث ،و اقتصادي اي كه از لحاظ كميبه گونه ؛رسيمب سازيصنعتي سازي بههاي سنتيو از عادت بيفتد
 ؟ ستبهره جتوان ميبراي نيل به اين هدف  ،مقررات ملي ساختمانهاي چگونه از ظرفيت ؛داشته باشدتحول در توسعه را به همراه  ،كيفي

ست به آن ديك كتابچه ي نهاد و با ارايه ساختمان مقررات ملي يعهده ان برتورا نمي اين تحول شگرفمسووليت  تمامبديهي است كه 
 يكتابچهدر . كوچكي نيست راك ،با دوام و ساخت مسكن اقتصاد مسكندرصدي در  30تغيير  ؛شودها كار بايد سال ،يافت. براي اين مظور

قرار  سازندگان در اختياربه عنوان مشوق  ،دولتقامات و باشد كه از طرف م الزامات بايد متوجه مجوزها، امكانات و منابعي ،11مبحث 
ميليون تومان  20 ،براي غير صنعتيو ميليون تومان  25به مبلغ  ساخت صنعتي، واميبراي . به عنوان مثال، در حال حاضر گيردمي

ريف تع را اگر شما اينجا الزاماتيصنعتي چيست؟ ز ساخت و ساپرسش اين است كه مالك و معيار براي انتخاب  ،دهند. حالاختصاص مي
براي هر  .، موفق خواهيد بوددنبگيرسازي براي صنعتيرا  ميليون توماني 25وام چه افرادي  كنندقضاوت  به كمك آنها مسووالن كنيد كه

تشخيص من اين است كه اين موضوع  ؛جا دارد از اين ظرفيت استفاده كنيم ،در اينجا ؛هايي استنياز به تعريف محمل تحولي در دنيا،
  راهنمايي كنيد. كردن صنعتيرود كه شما بايد جامعه را به سوي باقيمانده به سمتي مي %70 ؛نيستتأثيرگذار  %30خودش بيش از 

ن صحبت ي آو الزم است درباره اين موضع را قبول دارم هم، من ؛ستسازي امانع صنعتي ،كه فهرست بهاي كنوني عنوان كردندحضار 
انع توسعه م تكرار شده است، سنتي است و ممدا 1348ت بهاي كنوني كه از سال فهرس ؛بايد محمل توسعه باشد فهرست بها .كنيم
 %30است كه خدمتتان عرض كردم ( %70همان  ،ايني اختيارات مقررات ملي است. اين موضوع، خارج از حيطه اصالح البته شود.مي

شود كه شخصي به بهبود فكر مانع از اين مي فهرست بهاي كنوني .گردد)معرفي مي 11كه در مبحث  خواهد بود الزاماتيتأثير بقيه را 
   .گذارد كه برنده شودبر روي فهرست بها مي ،يك ضريبتنها  ؛شودبراي او تمام مي كند كه يك كار، چقدربرآورد نميحتي  د.كن

 يهيچ مانعي هم نيست كه شما يك كتابچه ؛است يحرف كامالً درست، به نظرم ه باشدداشتپيوست جداگانه  11مبحث  فرموديد، اين كه
گونه چسازي تكامل صنعتيدريابند و بفهمند كه رهنمودهاي مهم را براي رسيدن به الزامات كه اشخاص  راهنما بگذاريد و ضميمه كنيد

 ي تخصصيجلسات كميته ي كه دربرابر نفر ساعت 15داريم. بيش از ، متيم خوبي ه كنند.كار ميروي موضوع  همكارانمان ؟است بوده
و همچنين  ه بدانند سطح دنيا در چه حدي استكنند كاسناد دنيا را مطالعه مي كنند؛كار ميباره ، همكاران در اينشودصرف مي
  نيست. اجراقابل  ،چيزي بنوسيم مانود. ما اگر خارج از منابع و امكانات خي امكانات و منابع خودمان را تعيين كنندمحدوده

  (رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) زادهآقاي دكتر شكرچي
. به نظرم همزمان با تدوين مبحث، ، از مباحث خيلي مهم است. بنابراين، ارزش دارد كه روي آن كار شود11طور كه فرموديد مبحث همان

ريزي باره برنامهلطفا در اين سازي است.ي اسناد پشتيبان باشيد كه مستلزم فرهنگيهوقتي كه اركانش مشخص شد، به سرعت به فكر ته
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ركز ريزي و مي خوبي كه بين سازمان مديريت و برنامهشود. در مورد فهرست بها، با توجه به رابطهكنيد. منابع مورد نياز هم، تأمين مي
  .كار را پيش ببريم ،اييد تا طي جلسات مشتركتحقيقات وجود دارد، اگر پيشنهاد مشخصي داريد، مطرح نم

  (رييس شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان) آقاي دكتر احمدي
، بتوانيم به نتايج قابل 11ي مبحث هاي خوب اعضاي كميتهي آقاي مهندس انصاري و تواناييكنم با توجه به تجارب ارزندهفكر مي
 ي كار نشستي داشته باشيم و اطالعاتي را مبادله كنيم.هاي آينده در ميانهماهاي برسيم. به هر حال اميدواريم، طي مالحظه

  


