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مهندس احمد زارعی رئیس سازمان:

 احساس مسئولیت جامعه مهندسی استان در انتخابات
 سرنوشت ساز هیئت مدیره

مهندسی  نظام  اعضای محترم سازمان  مدبرانه  و  پرشور  حضور 

در  بزرگواران  شما  گسترده  مشارکت  و  بوشهر  استان  ساختمان 

واالیتان  ی  اندیشه  و  آگاهی  باالی  سطح  از  نشان  استان  سطح 

همچنین  و  انتخابات  این  در  شما  پرشور  حضور  حماسه  و  دارد 

و  فرهیخته  قشری  عنوان  به  مهندسین  تک  تک  حساسیت 

متخصص در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت سازمان ، صفحه 

بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  برای  را  تابناکی 

نمود. ایجاد 

انتخاباتی  عرصه  در  چشمگیر  و  مسئوالنه  حضور  این  شک  بدون 

سنگینی  مسئولیت  پرشور،  رقابتی  با  و  حاشیه  بدون  و  نظیر  بی 

عرصه  به  تبدیل  را  موجود  نهفته  های  ظرفیت  مهندسی،  بزرگ  جامعه  اعتماد  از  استفاده  با  تا  نموده  ایجاد  جدید  مدیره  هیئت  برای  را 

خدمتگزاری خود نماید و جوابگوی این مسئولیت گزاری سنگین باشد.

مدیریتی  و  انتخاباتی  سالم  فضای  نمودن  برقرار  جهت  نیز  انتخابات  اجرایی  هیات  و  نظارت  هیات  محترم  اعضای  از  دانم  می  الزم 

و  ای  حرفه  اصول  حفظ  و  مداری  اخالق  همچنین  نمایم.  قدردانی  و  تشکر  نامه  آئین  با  مطابق  و  منظم  انتخاباتی  برگزاری  و  قانونمند 

رعایت ارزش های اخالقی را در بین کاندیداهای محترم ارج نهاده و از اینکه با حضور در صحنه و رقابت سالم و طرح مباحث و خواسته 

های اساسی اعضا، اذهان جوینده مهندسین را به راه اندیشیدن و تصمیم گرفتن کشاندند و زمینه حضور حماسی اعضا را فراهم 

کنم. ساختند سپاسگزاری می 

انجام وظایف محوله و  در  بتوانیم  بزرگواران  و همراهی شما  وفاق  و  این وحدت  با  و  منان  ایزد  از درگاه  استعانت  با  امید است 

ارتقاء جایگاه سازمان با موفقیت ادای دین بنمائیم. بی تردید هیأت مدیره جدید نهایت تالش خود را در جهت رعایت مفاد قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مصوبات قانونی مرتبط  به کار بسته و همچنین در مدیریت سازمان و رسیدگی به کلیه 

امور و وظایف محوله، امانت داری و صیانت از آرای شما عزیزان را سرلوحه ی کار خود قرار خواهد داد.

در پایان جا دارد از اعضاء محترم هیئت مدیره دوره ششم که در دوره ای سخت و پرنوسان در جهت پیشبرد 

از  آنها در عرصه های دیگر  امور سازمان تالشهای ارزنده ای نمودند تشکر و قدردانی نمایم و برای 

درگاه خداوند بزرگ آرزوی موفقیت بنمایم.
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سخن مدیر مسئول

مهندس حمید پورحیدر :

ضرورت ایجاد تحول در شیوه هاي سنتي صنعت ساختمان 

صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام، 

از لحاظ سرمایه و حجم نیروي انسانِي درگیر، بزرگ ترین صنعت 

به  نیاز  تقاضا،  افزایش  و  باشد. رشد سریع جمعیت  در کشور مي 

برگشت  زمان  کاهش  و  عمراني  هاي  پروژه  تحویل  زمان  کاهش 

اند  باعث شده  قبیل  این  از  عواملي  و  گذاران  سرمایه ی سرمایه 

تا ضرورت ایجاد تحول در شیوه هاي سنتي صنعت ساختمان روز 

ساخت  هاي  تکنولوژي  از  گیري  بهره  به  نیاز  شود.  بیشتر  روز  به 

متناسب با رشد هر جامعه و بهره گیري از فناوري در سایر صنایع 

و توانایي هاي اجراي آن جامعه متغیر است. چنین نیازهایي است 

که بعضاً به نوآوري ها و یا انتقال فناوري مي انجامد.

اهداف  تحقق  برای  صنعتی  توسعه  های  زیرساخت  ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  سازها  و  ساخت  در  نوین  های  فناوری  از  استفاده 

های  شیوه  و  جدید  ساختمانی  مصالح  کارگیری  به  اخیر  های  سال  در  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  کشور  در  ساختمان  صنعت 

نوین  ساختمانی  مصالح  از  استفاده  است.  شده  مواجه  سازندگان  سوی  از  بیشتری  استقبال  با  روز  به  روز  سازها  و  ساخت  در  نوین 

اجرایی  روند عملیات  برابر حوادث مختلف  در  ها  ایمنی ساختمان  افزایش ضریب  و  و سازها  مقاوم سازی ساخت  بر  تواند عالوه  می 

کند. تسریع  را 

عالوه بر لزوم بکارگیری فن آوری های نوین در صنعت ساختمان، نظارت دقیق بر ساخت و سازها، استاندارد بودن مصالح ساختمانی 

و اجرا و توجه به رعایت کیفیت در ساخت و سازها ضروری بوده و در صورت رعایت اینگونه موارد است که سرپناهی با رعایت کامل 

اصول ایمنی خواهیم داشت.

قابل ذکر است که مسئوالن نیز می بایست برای حفظ جان مردم همواره رعایت کیفیت در ساخت و سازها را مورد توجه قرار دهند. طرح، 

مصالح، اجرا، نظارت، بهره برداری و نگهداری خوب از اموری است که کمتر در دستور کار جدی قرار گرفته است. لذا صنعت ساختمان 

کشور نیازمند توجه بیشتر در این بخش و افزایش طول عمر ساختمان ها با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملی ساختمان می باشد.

از  عده  ای  و  نشده  توجهی  ساز  و  بحث ساخت  به  ویژه  بصورت  آن  در  اما  دنیاست،  خیز  حادثه  کشورهای  از  ما  کشور  اینکه  وجود  با 

تا  باید دست به دست هم دهند  این راستا همه مسئوالن و مردم  را مورد توجه قرار نمی  دهند. در  این مهم  برنامه  ریزان  مسئوالن و 

کشوری امن و آباد داشته باشیم و همگی از مواهب آن بهره  مند شویم. 
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پنجمین  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 

وزارتخانه  این  توانمندی های  بیانگر  واقع  در  شهرسازی  و  راه  نمایشگاه 

با هدف  و  بوده  نمایشگاهی شهروندمحور  این دوره  است، گفت: تم اصلی 

ارائه  به مردم  راه و شهرسازی  معرفی خدمات و سرویس هایی که وزارت 

می دهد، برگزار شده است.

ساختمان  و  مسکن  معاونت  غرفه  در  داشت:  اظهار  مظاهریان  حامد  دکتر 

وزارت راه و شهرسازی کلیه خدمات ارائه شده به عموم جامعه به نمایش 

گذاشته می شود. هر شهروند می تواند از اطالعات بازار امالک، حتی آخرین 

تغییرات قیمتی و معامالت یک منطقه و خیابان مطلع شود. گفتنی است که 

اینگونه راهکارها می تواند به شفافیت و رونق بازار مسکن کمک نماید.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بحث نظارت عالیه را از دیگر مباحث مهم این معاونت برشمرد و اذعان داشت: هدف متعالی 

نظارت عالیه موضوع کیفیت ساختمان است که توجه ویژه ای به این مهم دارد. نظارت عالیه در پی این است که بتواند 3 تا 5 درصد کل ساخت و 

ساز کشور را رصد نماید.

دکتر مظاهریان در ادامه اضافه کرد: بخش دیگری از این غرفه به آزمون نظام مهندسی اختصاص دارد؛ نتایج آزمون نظام مهندسی در چند روز 

گذشته اعالم شد که عالقمندان می توانند کلیه اطالعات مربوط به آزمون نظام مهندسی ساختمان را بررسی نمایند و برای آزمون دیگر که در فصل 

زمستان برگزار می شود، آمادگی الزم را به دست آورند.

دکتر مظاهریان در پایان با اشاره به بخش دیگری از غرفه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: بخش دیگری از این غرفه به بحث 

انتخابات نظام مهندسی، نتایج آن، درصدها و توزیع مواضع مختلف در مورد انتخاب شوندگان می پردازد. با مراجعه به این بخش می توان بررسی 

کرد که چند درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف در این انتخابات موفق بوده اند و همچنین میزان جنسیت نامزدها و میزان مشارکت را 

می توان مورد مشاهده و بررسی قرار داد.

دکتر حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی :

نظارت عالیه در پی رصد ۳ تا ۵ درصد کل ساخت و ساز کشور
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مدیرکل سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی 

گفت: با استقالل سازمان نظام مهندسی ساختمان دخالت افراد غیر متخصص 

در ساخت و ساز ها حذف می شود.

دکتر منوچهر شیبانی عنوان کرد: هرچند اکنون دخالت  افراد غیر متخصص در 

ساخت وساز ها زیاد است، اما در تعریف جدیدی به عنوان پیمانکاران ساخت، 

فرآیند ساخت و ساز براساس مقررات ملی ساختمان واقعی و حرفه ای خواهد بود.

وی بیان کرد: نظم ساخت و ساز بر بستر مقررات ملی ساختمان و طرح های 

جامع و تفصیلی شهر ها باید صورت بگیرد.

دکتر شیبانی با بیان اینکه اکنون ساخت و سازهای دو نقشه ای در کشور وجود 

دارد، بیان کرد: مقررات ملی ساختمان بر اساس یک نقشه باید اجرایی شود و در دوره هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های 

کشور به این مقوله باید توجه جدی شود.وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به دخالت ندارد و تنها وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد.

وی به اخالق حرفه ای مهندسان ساختمان در جامعه اشاره کرد و گفت: اکنون در برخی از مناطق ایران اخالق حرفه ای مهندسان ساختمان آسیب دیده 

است که باید برطرف شود.

دکتر شیبانی اصل با اشاره به اینکه پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با هدف اصالح، تحت نظر مقام عالی وزارت در حال تدوین است، 

اذعان داشت: در حال حاضر مقدماتی که برای پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تهیه شده، حدود 150 ماده را شامل می شود.

مدیر کل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای در ادامه یادآورشد: ابعاد جدیدی به موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 اضافه شده، 

مباحث جدیدی مانند صندوق های تضمین کارکردهای اساسی ساختمان که از مسائل مهم و قابل توجه در این مورد بوده نیز پیش بینی شده است.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: این پیش نویس مراحل نهایی خود را طی می کند و قطعا با تکمیل آن برای نظرخواهی سازمان های نظام مهندسی 

از  پیش نویس  این  شدن  غنی تر  برای  طبیعتا  شد.  خواهد  منتشر  مختلف  بخش های  و  مردم  عموم  صاحبنظران،  سازمان ها،  اعضای  ساختمان، 

اظهارنظرهای صاحبنظران استقبال می شود. امید است که این پیش نویس تا پایان سال 

به اتمام رسیده و در همین سال جاری ابالغ بشود.

دکتر منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی :

دخالت افراد غیر متخصص در ساخت وسازها حذف می شود
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رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در رابطه 

باید دو موضوع  اتفاق در سطح شهرها  این  از  بارندگی های شدید فصلی و مشکالت حاصله  با 

بهره دهی  منابع آب در جهت  اول موضوع مدیریت  اظهار داشت: بحث  داد،  قرار  توجه  را مورد 

دوم  بخش  و  بوده  منطقه ای  آب  شرکت   وظایف  محدوده  در  بیشتر  بخش  این  که  است  بهینه 

ایجاد روان آب ها در سطح شهرها است و در محدوده مباحث  بارندگی و  از  که مشکالت ناشی 

شهرسازی قرار می گیرد.

مهندس شیرزاد یزدانی در ادامه اضافه کرد: بحث مدیریت آبی به عنوان موضوعی که در شکل 

کالن در سطح کشور مطرح است در محدوده وظایف وزارت نیرو قرار دارد؛ که این وزارتخانه با 

ارائه راهکارهای اجرایی و ایجاد سرمایه گذاری باید اقدامات الزم را بخصوص در زمان بارندگی 

و هدایت آب های روان انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه مشکالت ناشی از روان آب ها و آبگرفتگی معابر، ریشه در طرح های توسعه 

و مدیریت شهری دارد، گفت: در توسعه شهری معموال طرح های جامع و تفصیلی که به بررسی زیر ساخت های شهری بخصوص به بحث شبکه  

آب و فاضالب می پردازد، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسند. لذا اصلی ترین مشکل به طرح ها و برنامه های مدیریت شهری 

برای هدایت آب های سطحی در شهرها برمی گردد.

پی  در  گفت:  و  کرد  انتقاد  از شهرها  بسیاری  تفصیلی  و  جامع  طرح های  مقررات  و  ضابطه  از  خارج  و  قاعده  بدون  سازهای  و  از ساخت  وی 

تفکیک های غیرمجاز، شبکه های غیرمجاز هم تشکیل می  شود و در نتیجه بدون رعایت مقطع عرضی معابر و پیش بینی هدایت آبهای سطحی، 

در اثر کوچکترین بارندگی شهرها شاهد آب  گرفتگی معابر هستند.

نمی شوند  احداث  منطقه  شیب  با  متناسب  شبکه  ها  کرد:  اضافه  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  شهرسازی  تخصصی  گروه  رئیس 

بروز مشکالت  و  آب  به جمع آوری  منجر  مناسب،  معابر  احداث شبکه   با  اصولی  این عدم  برنامه ریزی  لذا  دارند.  معکوس  معموال وضعیت  و 

فراوان می شود.

این کارشناس شهرسازی عدم رعایت حریم های رودخانه ها و مسیل ها در داخل و خارج از شهرها را از دیگر موارد حائز اهمیت برشمرد و 

اذعان داشت: ساخت  و سازهای بی رویه در حریم جوی  آب و نهرهای و باعث می شود که در زمان بارندگی ها شدید و بروز سیل نتوان اقدام 

خاصی برای شهروندان انجام داد که اصوال در این مواقع، آسیب های جانی و مالی قابل توجه حادث می شود.

وی تعیین حریم ها بر روی نقشه های کاربری اراضی و استعالم از دستگاه های ذیربط را از جمله برنامه های طرح تفصیلی دانست و گفت: متاسفانه 

دستگاه های نظارتی در این بخش به وظایف قانونی خود به طور جدی عمل نمی کنند. در حقیقت دستگاه اداری باید قبل از انجام و یا در زمان 

وقوع تخلف ممانعت  های الزم را به عمل آورد در حالی که پس از اتمام پروژه ها برخوردهای قانونی صورت می گیرد؛ در این مرحله هم به دلیل 

بروز مشکالت اجتماعی حکم تخریب صادر نشده و عموما خیلی از موارد وارد کمیسیون های مربوطه شده و با اندک جریمه ای تخلف موجود را رفع 

می کنند.

تاکید کرد:  راهکار کوتاه مدت رفع معضالت مطروحه  نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص  رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان 

مدیریت شهری باید به وظایف اساسی خود عمل نماید به این معنا که بسیاری از کانال های شهری که برای هدایت آب های سطحی پیش بینی 

شده اند به موقع الیروبی نمی شوند و با کوچکترین بارندگی خودشان عاملی برای شکل گیری روان آب ها می شوند.

کنترل  در  می تواند  دارد  آشنایی  آنها  با  هم  مدیریت شهری  که  مناطق خاص شهرها  از  برخی  در  و جوی های شهری  کانال  احداث  همچنین 

آب های سطحی تاثیرگذار باشد؛ اما همانطور که تاکید شد توجه به ضوابط اصلی شهرسازی و حفظ محیط زیست و پوشش گیاهی از مهمترین 

راهکارهای مقابله با بالیای طبیعی از جمله سیالب بشمار می رود.

مهندس شیرزاد یزدانی، رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

مشکالت ناشی از روان آب ها و آبگرفتگی معابر، ریشه
 در طرح های توسعه و مدیریت شهری دارد
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رونمایی از کتاب ایران، شهرها، مسیرها، کاروانسراها 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، رونمایی از کتاب ایران، شهرها، مسیرها، کاروانسراها با حضور جورجو دی 

جورجو، الساندرا دچزاریس، لئو وریا فرتی و حسن اصانلو با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

این کتاب با استمداد از مجموعه متون و تصاویر عکس برداری شده، به همراه طرح ها و پیش طرح های ساده و یادداشت برداری های زیست محیطی 

به کار گرفته شده ساکنین فالت قاره ایران می پردازد.

دکتر پویا دوالبی دبیر اجرایی این سمینار در این خصوص اظهار داشت: متون و نمونه هایی که با دقت و توجه فراوان گردآوری و بررسی گردیده و به طور 

توامان می توانند به عنوان ابزار تاویل و توصیف معماری ایران به خدمت گرفته شوند.

وی افزود: توصیف شهرها و چشم اندازهایی که موجبات تعمیق کیفیت حفظ این غنای معمارانه را بدون از کف رفتن اصالتش، با بهره گیری از آن در 

معماری نوین ایران، فراهم می آورد.

وی عنوان نمود: این کتاب محصول مشترک پژوهشگران حوزه معماری و مرمت ایران و ایتالیا می باشد.

تشییع پیکر شهید مدافع حرم با حضور مسئولین سازمان 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، پیکر نخستین شهید مدافع حرم از استان بوشهر، شهید محمد احمدی 

جوان با حضور پرشور مسئولین، مهندسین و کارکنان سازمان پس از زیارت عاشورا از سپاه ناحیه بوشهر تشییع شد.

محمد احمدی جوان که در حومه حلب سوریه در حال امدادرسانی توسط تکفیری ها مجروح شد، پس از 43 روز بستری به  صف شهدای مدافع 

حرم پیوست.

پیکر این شهید واالمقام پس از تشییع، برای دفن به زادگاهش روستای باشی از توابع بخش دلوار شهرستان تنگستان منتقل شد.
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مهندس باستی، معاون عمرانی استانداری بوشهر:

کیفیت بخشی به نظام فنی و اجرایی استان 
در گرو عملکرد خوب سازمان نظام مهندسی است

- جناب مهندس خیلی خوشحالیم که شما را در بین مهندسین و دوشادوش سازمان نظام مهندسی 
می بینیم. با بازدیدی که داشتید لطفاً بفرمایید وضعیت انتخابات را چگونه دیدید؟

- بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما اعتقادی که در نظام مهندسی استان به شکل عام داریم این است که نظام فنی و اجرایی 

استان در گرو تقویت نظام مهندسی است. باورمان این است که نقشی که سازمان نظام مهندسی در تصمیم سازی ها و 

اجرا می تواند ایفا کند به عنوان یک ظرفیت قوی محسوب می شود و می بایست خیلی جدی به آن پرداخت.

کالن  های  گیری  تصمیم  در  مهندسی  نظام  سازمان  ظرفیت  از  که  توصیفی  با  مهندس  جناب   -
عمرانی کردید چه رویکردی در جهت احقاق این امر خواهید داشت؟

- رویکردی که ما در تصمیم گیری های کالن عمرانی استان داریم این است که من بعد بتوانیم از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و هیئت مدیره 

ای که در این سازمان شکل می گیرد ، فرصت هایی را برای توسعه استان فراهم آوریم. ما کیفیت بخشی به نظام فنی و اجرایی استان را در گرو 

عملکرد خوب سازمان نظام مهندسی می بینیم . اعتقاد و باور بنده این نیست که این سازمان فقط در کنترل ساختمان خالصه شود. تالش مان 

این است که ظرفیت های فنی که در مهندسین سطح استان وجود دارد را تقویت کنیم و با توانمندی هایی که در این زمینه سراغ داریم سطح 

کیفی ساخت و سازهای کالن را ارتقاء ببخشیم. توانمندی های بسیار باال و تخصص های مختلفی در رشته هایی که مورد نیاز استان هست در این 

سازمان وجود دارد و این مهندسان می توانند به ما کمک کنند و بیش از پیش تالش کنند تا رسالت واقعی حرفه ی مهندسی بتواند شکل بگیرد.

- چه انتظاراتی از سازمان در این زمینه دارید؟
رویکردی که ما انتظار داریم این است که سازمان نظام مهندسی بتواند بیشتر خودش را دخالت بدهد و تاثیرگذاری خود را اثبات کند و نقش 

عملیاتی تر و کاربردی تری را بتواند در حوزه ی فنی و اجرایی استان به جا بگذارد. امیدواریم از این پس این نگاه تقویت شود. ما به عنوان مرجع 

کالن عمرانی استان انتظارات بیشتری از سازمان نظام مهندسی و هیئت مدیره منتخب داریم و اگر هیات مدیره تالش نماید که بطور واقعی نقش 

خود را ایفا کند، ما برای عملیاتی شدن این اهداف کمک خواهیم کرد.

- جناب مهندس همانطور که مستحضرید سازمان نظام مهندسی تابع یک سری قوانین و مقررات می باشد و ملزم به 
رعایت این قوانین خواهد بود. بعضی اوقات در اجرای این قوانین توسط سازمان با کنش هایی از جانب مردم مواجه می 
شویم. شما تا چه اندازه با این قوانین همراهید و فکر می کنید سازمان می بایست در جهت فرهنگسازی و القای رعایت 

این قوانین به مردم چه اقداماتی را انجام دهد؟
ما اعتقادمان این است که قوانین، مقررات و ضوابطی که بایستی در اجرا و کنترل ساختمان اعمال بشود، الزم االجراست. خب بواسطه ی هزینه های 

اقتصادی که مردم متحمل می شوند، یک مقدار دغدغه هایی وجود دارد که اجتناب ناپذیر هست ولی طبیعتاً اهمیت رعایت ضوابط فنی به شکلی است 

که اگر در میان مردم ما نهادینه شود و جا بیفتد قطعاً مردم فهیم ما هم این امر را باور خواهد کرد و خواهند پذیرفت. ولی اگر قرار است وظیفه ای به 

یک مهندس ناظر محول شود که در قبال آن مردم ما هزینه کنند، این نظارت باید با رعایت اخالقیات کامل و به درستی انجام شود. وقتی مردم هم 

ببینند این هزینه ای که کردند، هزینه ای نبوده که نتیجه نداشته باشد در تامین ایمنی خود و خانواده هایشان با سازمان همراه خواهند شد. ما بر رعایت 

این مقررات اصرار داریم و حتماً در 37 شهر استان به لحاظ اولویت بندی که خود ما برای آن قرار داده ایم ، دفاتر نظام مهندسی در شهرهای استان 

مستقر خواهیم کرد. با توجه به حجم ساخت و سازهایی که در شهرهای ما اتفاق می افتد و صدور پروانه ی ساختمانی توسط شهرداری ها ، به تدریج 

لزوم تقویت سازمان نظام مهندسی در شهرها احساس می شود و مردم ما هم می پذیرند. اگر نگاه سازمان نسبت به فعالیت نظام مهندسی و حوزه 

وظایفی که یک مهندس ناظر دارد، بر مبنای تقویت کیفیت کار و رسالت حرفه ای باشد، ما هم به جا افتادن این موضوع کمک خواهیم کرد.

سخن آخر؟
جا دارد که از مهندس رستمی و مهندس حسین آبادی که بطور جدی پیگر این موضوع بودند و یک فضای سالمی را برای برگزاری انتخابات فراهم 

کردند تشکر کنم. ما اعتقاد به این داریم که در رای گیری و خروجی صندوق ها امانت داری وجود خواهد داشت و این رای ها در نهایت امانت 

داری اعالم خواهد شد.
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ص

مهندس فرزاد رستمی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان بوشهر و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات:

انتظار ما ارتقاء جایگاه نظام مهندسی در استان است
- جناب مهندس ضمن عرض خسته نباشید به جنابعالی لطفاً بفرمایید حضور 
مهندسین را در این دوره از انتخابات هیئت مدیره چگونه ارزیابی می کنید؟

- با سالم و تشکر باید عرض کنم که استقبال نسبت به انتخابات سنوات قبل بسیار خوب بوده 

است. جمعیت زیادی به حوزه های اخذ رای آمده اند. گزارشاتی که از شهرستان ها رسیده حاکی 

از آن است که استقبال در حوزه های دیگر نیز به همین نحو پرشور و گسترده می باشد. علی رغم 

اینکه امسال 4 شعبه اخذ رای هم وجود دارد، با این وجود جمعیت زیادی مراجعه کرده اند و پیش 

بینی میشود به همین شکل ادامه داشته باشد و امسال حضور حداکثری مهندسین را شاهد باشیم.

- نحوه ی نظارت بر انتخابات چگونه بود؟
- ما کمیته ی نظارت استانی داشتیم و در شهرستان ها نیز روسای ادارات راه و شهرسازی و حراست هایمان در حال فعالیتند و افرادی نیز برای 

تشخیص احراز هویت در نظر گرفته شده است که تمامی این روند با حساسیت زیاد رصد خواهد شد. الحمداهلل تا این لحظه نیز مشکلی وجود 

نداشته است. با این حال از نیروی انتظامی نیز برای کنترل بیشتر کمک گرفته شده است.

- اگر احیاناً با تخلفی روبرو شوید چه برخوردی با متخلف خواهد شد؟
- ما هر نوع تخلفی را که مشاهده کنیم به شورای انتظامی ارجاع خواهیم داد.

- شما به عنوان مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان بوشهر چه انتظاری از هیئت مدیره ی جدید دارید؟
- الحمداهلل افرادی که امروز به عنوان کاندیدا در لیست حضور دارند افراد خوبی هستند و از کانال های مختلف عبور کرده اند. قطعاً هر کدام از این 

کاندیداها که توسط مهندسین انتخاب شوند، افراد شایسته ای هستند. انتظار ما ارتقاء جایگاه نظام مهندسی در استان است. امیدواریم جایگاه 

نظام مهندسی محکم تر از قبل حفظ شود.

- به عنوان عضوی از بدنه ی این سازمان و مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان چه قولی به هیئت مدیره ی جدید برای 
برقراری تعامالت مثبت در آینده خواهید داد؟

- بنده از سال 1380 عضو سازمان نظام مهندسی بودم و با مهندسین ارتباط خوبی دارم، لذا قطعاً تعامل بسیار خوبی خواهیم داشت. حتی در همین 

مدت کوتاهی که به این سمت منصوب شدم تعامل خوبی با هیئت مدیره دوره ششم داشتیم و همانطور که تاکنون با مشورت و هماهنگی با هیئت 

مدیره کارهایمان را پیش برده ایم از این به بعد نیز به همین صورت خواهد بود و حتی تعامالت مان بیشتر از این هم خواهد شد.

- اگر سخن آخری در توصیه به مهندسین یا هیئت مدیره دارید بفرمایید.
- من فقط خواهشی که دارم این است که مهندسان بدانند که مهندس هستند و از حرکاتی که جایگاه مهندسین را در عموم متزلزل کند بپرهیزند. 

و همین که این مهندسان فرهیخته، جایگاه واقعی خود را بشناسند کفایت میکند. این شناخت به حفظ شأن مهندس و جایگاه نظام مهندسی کمک 

شایانی خواهد نمود. امیدوارم که این سازمان به جایگاه واالیی که شایسته آن است برسد.
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مهندس کریم حسین آبادی، رئیس هیأت اجرایی هفتمین دوره هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر:

ارتقا جایگاه و تدوام بالندگی  سازمان در  پرتو انتخابی هوشمندانه

هیأت  دوره  هفتمین  اجرایی  هیأت  رئیس  آبادی،  حسین  کریم  مهندس 

با روابط عمومی  مدیره نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در گفتگو 

از مهندسان واجد  انتخابات 49 نفر  از  بیان داشت: در این دوره  سازمان 

برای  مکانیک  و  برق  معماری، عمران،  در رشته های شهرسازی،  شرایط 

عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 

توسط هیأت اجرایی برگزاری این انتخابات تأیید شدند که این انتخابات 

مهرماه   16 در  ارجمند  مهندسان  خوب  استقبال  با  و  سالمت  نهایت  در 

مهندسان  از  نفر  میان 4600  از  انتخابات  از  دوره  این  در  گردید.  برگزار 

واجد شرایط رأی دادن، بیش از 30 درصد در انتخابات شرکت نمودند.

 وی افزود: این انتخابات فرصت ویژه ای بود تا با درک واقعیت های روز و توجه خاص به آینده صنعت ساختمان، ضمن حفظ جهت گیریهای 

نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر که حاصل  ارزش های سازمانی  از  اعضایی شایسته،  انتخاب  با  پیشین،  مطلوب هیأت مدیره های 

تالش بزرگوارانی است که تاکنون استقالل نسبی سازمان را حفظ کرده اند، محافظت شود و بتوانیم در آینده حرفه ای خود و دیگر همکاران 

تأثیرگذار باشیم.

مهندسان صنعت  درایت  با  و  بر شناخت  مبتنی  هوشمندانه،  انتخابی  داشت:  اظهار  مهندسین  درایت  با  و  درست  انتخاب  در خصوص  وی 

بالندگی سازمان نظام مهندسی را  ساختمان استان بوشهر در هفتمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره موجبات ارتقاء جایگاه و تداوم 

تضمین خواهد کرد.

مهندس حسین آبادی عنوان نمود: آنچه در مورد مقوله مشارکت اعضای نظام مهندسی مدنظر می باشد صرفاً به زمان رأی گیری محدود 

نبوده و مشارکت اعضا برای دوران سه ساله آینده و حتی حضوری فعال و پویا در انتخابات دوره بعد مورد نظر می باشد. مشارکت اعضای 

نظام مهندسی بنحوی وابسته به عملکرد هیأت مدیره است و عملکرد هیأت مدیره نیز نتیجه مشارکت و انتخاب اعضای این سازمان. بنابراین 

هیأت مدیره بایستی تمام تالش خود را صرف تحقق و بهبود شرایطی نماید که به طور مستمر مشارکت اعضای نظام مهندسی را نسبت به 

سازمان باال برد.

وی در پایان گفت: اعضای منتخب این دوره از انتخابات، افرادی شایسته و توانمند هستند و امیدواریم با توجه به تغییرات بعمل آمده و رسالت 

مهندسی صنعت ساختمان شاهد اصالحات و تغییرات سازمان نظام مهندسی استان بوشهر در جهت بهبود ساخت و سازها و ارائه خدمات 

مهندسی بهتر باشیم.
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استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

بوشهر دوره آموزشی امور مالیاتی اعضاء سازمان نظام مهندسی در 

تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری در سینما کانون بوشهر برگزار گردید.

در ابتدا مهندس سید مرتضی غریب زاده خزانه دار سازمان هدف از 

برگزاری دوره مذکور را بر طرف نمودن مشکالت مالیاتی مهندسین 

برشمرد و اظهار امیدواری نمود که با برگزاری این دوره مشکالتی که 

تا به حال مهندسین حقیقی و حقوقی در زمینه مالیاتی با آن مواجه بوده 

اند مرتفع گردد.

مالیاتی شورای  مالی  کمیته  قبول، عضو  محمد  آقای  جناب  ادامه  در 

مرکزی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به آموزش مهندسین 

در این زمینه پرداخت. وی در خصوص مهلت ارائه اظهار نامه های 

اعضاء  آموزش  جهت  مالیاتی  نامه  اظهار  ارائه  گفت:مهلت  مالیاتی 

حقیقی سازمان از تیر ماه به خرداد تغییر پیدا نموده و برای اعضای 

حقوقی کماکان آخرین فرصت ارائه اظهار نامه همان تیرماه می باشد.

وی افزود: بدلیل حذف مالیات مقطوع ده درصد بر درآمد مالیات ساخت 

وساز و ضرورت ارائه اظهار نامه مالیات بر درآمد و مشمول نرخ مالی 

ماده 131 بر سود ساخت و ساز در سال بعد پرداختن انفرادی اعضاء 

به این امر بدلیل لزوم استفاده از مشاوران مالی و مالیاتی و حقوقی 

پرهزینه خواهد بود و شرکتهای مجری ذیصالح و انبوه ساز به لحاظ 

ساختار سازمانی مناسب تر موفق تر عمل خواهند نمود. برای واحدهای 

خالی )مستغالت مسکونی در شهرهای باال یکصد هزار نفر( برای سال 

دوم معادل پنجاه درصد و سال سوم برابر و سال چهارم معادل یک 

و نیم برابر مالیات بر اجاره خواهد بود. وی افزود: براساس ماده 169 

امور مالیاتی به تمامی پایگاه های اطالعاتی، هویتی، پولی،  سازمان 

مالی، سهام، ارز، بیمه و … ،گردش حسابهای پولی دسترسی آنالین 

خواهد داشت.

آقای قبول اظهار داشت: نرخ مالیات بر درآمد مشمول مالیات بعد از 

کسر معافیت تا پانصد میلیون ریال پانزده درصد و مازاد تا یک میلیارد 

ریال 20درصد و مازاد بر یک میلیارد ریال 25 درصد خواهد بود.

وی بیان داشت: با حذف دسته بندی مشاغل که اعضاء حقیقی در ردیف 

5 بند ب ماده 95 بودند، کلیه اعضاء مکلف به نگهداری دفاتر هستند 

و مالیات آنها فقط براساس دفاتر و اسناد و مدارک )مستندات درآمد و 

هزینه( ارائه شده تشخیص خواهد شد.

وی در ادامه افزود: براساس ماده 274 اختفاء درآمد مالیاتی، تنظیم 

مالیاتی  جرم   ،… و  مالیاتی  تکالیف  انجام  عدم  واقع،  خالف  دفاتر 

ماده  براساس  و  بود  خواهد  شش  درجه  مجازات  مشمول  محسوب 

275 ممنوعیت های شغلی را نیز مشمول خواهند شد.

اداری  عدالت  دیوان  رأی  براساس  حاضر  حال  در  نمود:  اذعان  وی 

اعضاء سازمان، مکلف به ارائه معامالت فصلی نیستند، لیکن براساس 

اصالحیه جدید باید دید در دستورالعمل جدید ماده 169 آیا مشمول 

این تکلیف می باشند یا خیر.

وی در خصوص محدودیت جدید هزینه های قابل قبول گفت: پرداخت 

هزینه های بیش از 50 میلیون ریال در صورتیکه از طریق تراکنش 

بانک نباشد، قابل قبول نخواهد بود. لذا شرکتهای حقوقی عضو، می 

بایست در هزینه های جاری توسط شرکاء دقت فرمایند .

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به حذف ماده 104 از قانون ، از 

3درصد  اعضاء،  توسط  خدمات  ارائه  صورت  در  حقوقی  کارفرمایان 

مالیات به عنوان حق الزحمه کسر نخواهد شد.

برگزاری دوره امور مالیاتی جهت مهندسین عضو سازمان 
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انتخابات هیئت رئیسه
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، انتخابات هیئت رئیسه سازمان در اولین جلسه رسمی هیئت مدیره مورخ 

08 /94/09 برگزار و نتایج آن به شرح ذیل ایفاد گردید:

سمت نام ونام خانوادگی ردیف

رئیس سازمان مهندس احمد زارعی 1

نائب رئیس اول دکتر محمدرضا ماهینی 2

نائب رئیس دوم مهندس علیرضا لیراوی 3

دبیر مهندس علی کرمپور دشتی 4

خزانه دار مهندس سید مرتضی غریب زاده 5

بیشترین آراء در رشته های مختلف 
شهرسازی

کد کاندیدا نام و نام خانوادگی جمع آراء

202 مهندس احمد زارعی 759

مکانیک

کد کاندیدا نام و نام خانوادگی جمع آراء

405 مهندس سید مرتضی غریب زاده 510

معماری

کد کاندیدا نام و نام خانوادگی جمع آراء

107 مهندس احمد نصیری 483

برق

کد کاندیدا نام و نام خانوادگی جمع آراء

501 مهندس آرش پوربهی 487

عمران

کد کاندیدا نام و نام خانوادگی جمع آراء

335 دکتر محمد رضا ماهینی 579

323 مهندس غالمرضا سیه بازی 473

334 مهندس علیرضا لیراوی 449

331 مهندس علی کرم پور دشتی 385

324 مهندس داریوش صحرانورد 383
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گزارش تصویری هفتمین دوره  انتخابات هیئت مدیره
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.  مقرر گردید با نگرش به ضرورت داشتن واحد حقوقی در سازمان، جناب آقای عبدالرضا صادقی به عنوان 
کارشناس حقوقی مشغول به کار گردد.

. اعضای هیئت مدیره، آقای مهندس احمد احمدنیا را به عنوان عضو شورای انتظامی سازمان انتخاب کردند.

. نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای فنی استان، آقایان مهندس زارعی و دکتر ماهینی تعیین گردیدند.
. نمایندگان سازمان نظام مهندسی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 

آقایان مهندس زارعی و مهندس نصیری تعیین گردیدند.

. در راستای انتخاب اعضای کمیته آموزش، دکتر عبداهلل آورا در رشته مکانیک و مهندس علیرضا خلیفه در 
رشته برق و مهندس داریوش مظفری در رشته شهرسازی و دکتر محمد واقفی و مهندس علیرضا ابراهیمی و 

مهندس نرگس مقدسی در رشته سازه و مهندس غالمرضا محسنی پور در رشته معماری انتخاب گردیدند و 

دکتر محمدرضا ماهینی به عنوان نماینده هیئت مدیره در کمیته آموزش حضور خواهند داشت.

. نمایندگان هیئت مدیره در کمیسیون معامالت آقایان مهندس صحرانورد و مهندس کرمپور دشتی انتخاب 
گردیدند.

نام کاندیدای گروه  پایه دو، جهت ثبت  برداری سازمان در  به تعداد اعضای کم نقشه  با توجه  مقرر شد   .
های تخصصی در این رشته از اعضای دارای پایه سه پروانه اشتغال نیز استفاده گردد.

اولویت  و  بررسی  سازمان  ساختار  و  امور  اصالح  خصوص  در  مدیره  هیئت  های  فعالیت  عملیاتی  برنامه   .
بندی شد. 

در خصوص نامه دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا با موضوع هزینه کارشناسی شکایات ارسالی به سازمان   .
مقرر گردید هزینه کارشناسی موضوع شکایت در مراکز شهرستان ها به ازاء هر مورد مبلغ 500/000 ریال و 

در مناطق تابعه آنها مبلغ 700/000 ریال در نظر گرفته شود.

. در خصوص نامه مسئول کمیته رفاه سازمان با موضوع کنسرت موسیقی نقطه سر خط مقرر شد به ازاء هر 
بلیط )حداکثر چهار نفر( برای اعضای کددار مبلغ 100/000 ریال و برای اعضای بدون کد 50/000 ریال به 

عنوان کمک هزینه تا سقف 100 میلیون ریال پرداخت گردد.

. در خصوص نامه فرمانداری بوشهر با موضوع استقرار نمایندگی سازمان در جزیره خارک مقرر شد جلسه 
ای در این خصوص با شهرداری خارک تشکیل و جزئیات آن بررسی گردد.

مورخ   7/ ج  316/الف  شماره  نامه  و  مرکزی  شورای   1/10/94 مورخ  م  22584/ش  شماره  نامه  پیرو   .
الذکر شورای مرکزی جهت  نامه فوق  انتخابات هیات مدیره مقرر شد مطابق  13/8/94 رییس هیات اجرایی 

اهم مصوبات هیئت مدیره دوره هفتم
ت مدیره دوره هفتم

ت هیئ
اهم مصوبا
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پرداخت حقوق هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات اقدام شود.

جلسه  در  مکانیک  گروه  انتخابات  سوم  نفرات  سعادتمند  مهندس  آقای  و  نژاد  جلیل  مهندس  آقای  حضور  پیرو   .
هیات مدیره و پیشنهاد خودشان مبنی بر رای گیری در هیات مدیره  ، رای گیری انجام و آقای مهندس سعادتمند با 

انتخاب شدند. آرا  اکثریت 

دفتر  آن  و مشکالت  مسائل  در خصوص  کنگان  مهندسی شهرستان  نظام  گزارش مسئول  ارائه  ای جهت  جلسه   .
برای  و  اقدام  آن  انجام  به  کنگان نسبت  تعمیر سقف ساختمان  به  فوری  نیاز  به  نگرش  با  مقرر شد  و  برگزار گردید 

اجرایی  عملیات  شروع  به  نسبت  تایید  از  پس  که  ارائه  شهرستانها  امور  مدیر  توسط  قیمتی  آنالیز  حیاط  سازی  کف 

اقدام گردد.

در خصوص درخواست شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش واقع در عالیشهر مقرر شد تا نسبت به تخفیف   .
یک دوره قرارداد با نگرش به عدم انجام عملیات ساختمانی در آن بازه زمانی به مهندسین ناظر توصیه گردد.

با  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  اجرایی  دبیر   94/8/4 مورخ  م  21871/ش  شماره  نامه  در خصوص   .
موضوع پرداخت بدهی سرانه حق عضویت سال 94 مقرر شد بدهی طی دو مرحله پرداخت گردد.

. جلسه ای با بازرسان سازمان تشکیل و مقرر شد با توجه به پیشنهاد بازرسان حسابرسی جهت رسیدگی به اسناد 
مالی منتهی به پایان سال 93سازمان با مبلغ 70 میلیون ریال انتخاب گردد.

در پی نامه فرمانداری موضوع درخواست تخفیف طراحی و نظارت نسبت به احداث واحدهای صنعتی شهرستان   .
دیلم مقرر شد هزینه طراحی برابر شرایط بند 17-7 مبحث دوم و نظارت با تخفیف 50 درصد انجام شود.

. در پی نامه خانه ریاضیات بوشهر و در راستای تقویت بنیه علمی فرزندان اعضای سازمان مقرر شد برای اعضایی 
که تا تاریخ 94/11/4 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند، هزینه آن توسط سازمان پرداخت گردد.

. جهت بزرگداشت روز مهندس با کلیات درخواست مورخ 94/10/19 کمیته رفاه موافقت گردید ومقرر شد برای 
تاریخ و نحوه برگزاری و همچنین برآورد هزینه آن با هماهنگی ریاست سازمان اقدام گردد.

. در پی درخواست مورخ 94/10/20 کمیته ورزش مقرر شد هزینه اعزام تیم تیراندازی سازمان در دو رشته تفنگ 
و تپانچه بادی آقایان و بانوان به مسابقات تیراندازی کشوری پرداخت شود.

از اعضای هیئت مدیره که  جلسه تودیع و معارفه اعضای گروه های تخصصی برگزار گردید و مقرر شد هر یک   .
عضو کمیته های تخصصی نیز هستند در طول هفته جلسات هماهنگی را برگزار نمایند.

تکلیف  خصوص  در  نظرات  گردآوری  جهت  سازمان  بازرسان  و  عمومی  مجمع  رئیسه  هیئت  اعضای  با  نشستی   .
محترم  اعضاء  اکثریت  دغدغه  به  نگرش  با  و  اعضاء  پیشنهادات  استماع  از  پس  و  برگزار   94/04/23 مورخ  مجمع 

سازمان ، هیئت مدیره ضمن تأکید بر مصوبه شماره 13 هیئت مدیره موارد زیر را به تصویب رسانید:

1. استخدام حسابرس جهت بررسی حسابهای مالی در بازه 6 ساله

2. بازنگری و اصالح قراردادهای کارمندان سازمان
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3. تهیه گزارشی از چرخه مالی سازمان و نحوه انجام معامالت

4. بازنگری و اصالح آئین نامه مالی و معامالتی سازمان

. با نگرش به بند 14-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر گردید برای مهندسانی که به غیر از موارد 
افزایش ظرفیت در  20 درصد  تا  نیستند  کار  به  نامه مبحث دوم در جای دیگری مشغول  یاد شده در شیوه 

نظر گرفته شود.

. نشست با مسئول دفتر نمایندگی برازجان جهت ارائه گزارش عملکرد
با حضور  امور هماهنگی  بین کمیته های تخصصی، کمیته  بیشتر  بهبود روش و هماهنگی  مقرر شد جهت   .

نمایندگان گروه ها تشکیل و ساز و کار مشخص جهت تصویب نقشه ها صورت پذیرد.

. در پی تهیه پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با نگرش به انتقادهایی که اعضاء سازمان 
و  انتقادات  و  موضوع  به  رسیدگی  جهت  کارگروهی  شد  مقرر  اند  کرده  وارد  مبحث  در  شده  یاد  مطالب  به 

پیشنهادات به شورای مرکزی تشکیل گردد.

. مقرر شد حسابرسی اسناد مالی منتهی به سال 93 سازمان توسط موسسه آگاه نگر انجام شود.
مقرر شد مجمع عمومی سازمان در تاریخ 94/12/10 و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضاء مجدداً   .

در تاریخ 94/12/18 برگزار گردد.

. در خصوص پروژه تعاونی مسکن آسمان لیان مقرر شد در صورت پرداخت اقساط معوقه توسط تعاونی 
به تناسب مبلغ پرداختی همکاری الزم درباره تایید نقشه و اخذ پروانه ها صورت پذیرد.

. در خصوص کمیته نظارت و دیگر کمیته های تخصصی سازمان مقرر شد ساز و کاری فراهم شود تا ضمن 
مشارکت حداکثری مهندسین، روند آموزشی در کمیته ها دنبال شود و ترتیبی اتخاذ گردد تا یک مهندس در 

باشد. نداشته  چند کمیته همزمان مشارکت 

آقای علی کرمپور دشتی بعنوان نماینده هیئت مدیره در کمیته ژئوتکنیک انتخاب گردید.  .
. طی نشستی با مسئول دفتر نمایندگی گناوه ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط آقای روح اله عابدی مقرر 
گناوه  شهرستان  با  بیشتری  ارتباط  نظارت  و  طراحی  روند  سازی  یکسان  و  فنی  اطالعات  تبادل  جهت  شد 

هماهنگی  سازمان  اهداف  راستای  در  تخصصی  و  فرهنگی  های  فعالیت  عملکرد  بهبود  جهت  و  گردد  برقرار 

الزم با مرکز استان صورت پذیرد و همچنین با نگرش به نوع خاک و شرایط زمین بازنگری در خصوص روند 

انجام شود. مطالعات ژئوتکنیکی در آن منطقه 

. نشست با مسئول دفتر نمایندگی خورموج جهت ارائه گزارش عملکرد.
گردید  طرح  آبفا  با  نامه  تفاهم  موضوع  رسانی  آب  تأسیسات  بر  نظارت  نامه  شیوه  شده  اجرایی  نحوه   .
م  13104/94/ن  شماره  نامه  شود.)موضوع  داده  ارجاع  نفره  چهار  هیئت  به  آن  تصویب  جهت  شد  مقرر  و 

مسئول دفتر کنترل نظارت گاز و آبفا(
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. کالس آموزشی امور مالیاتی و مبارزه با پولشویی توسط آقای قبول برای اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.
مقرر شد برای بزرگداشت روز مهندس حدود 20 تا 25 درصد تخفیف با تشخیص ریاست سازمان برای هزینه شناسنامه فنی و ملکی   .

از روز 5 اسفند تا روز 18 اسفند)روز بوشهر( در نظر گرفته شود.

. تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان در روز 18 اسفند رأس ساعت 16:00 مصوب گردید.
با طرح تصویبی هیئت  در خصوص نمای ساختمان سازمان مقرر شد مابقی مطالبات شرکت پادیاوبنا پرداخت و نمای ساختمان مطابق   .

مدیره انجام شود.

. نشستی با اعضای کمیته رفاه سازمان برگزار و گزارش از عملکرد کمیته ارائه شد.
. گزارش عملکرد مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دیلم ارائه شد و مقرر شد با توجه به اینکه آقای مهندس دریانورد رئیس شورای شهر 

دیلم و شورای استان نیز می باشد جلساتی با شوراها جهت هماهنگی بیشتر سازمان با شهرداری ها صورت پذیرد.

. جهت تعیین تکلیف و وحدت رویه در پرداخت مالیات ارزش افزوده مقرر شد رئیس سازمان جلسه ای با مسئوالن ذی ربط امور اقتصاد 
و دارائی تشکیل و موارد بررسی گردد.

. مقرر شد آقای مهندس افشون به عنوان منتخب هیات مدیره در کمیته احراز سکونت شرکت نماید.
. مقرر شد آقای مهندس پوربهی به عنوان نماینده هیات مدیره در جلسات کمیته ورزش شرکت نماید.

. مقرر شد آقای مهندس لیراوی به عنوان نماینده هیات مدیره در جلسات کمیته رفاه شرکت نماید.
. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه ها و درآمدها ، بودجه سال 1395 با مبلغ کل 67/264/019/340 ریال مصوب گردید .  

. مقرر شد در سال 1395 هزینه مالیات بر ارزش افزوده برای شناسنامه فنی ملکی از مالکان اخذ گردد .
نمایندگان هیات مدیره در کمیته نظارت آقایان علیرضا لیراوی و علی کرمپور دشتی انتخاب گردیدند .  .

. مقرر گردید مبلغ پنجاه میلیون ریال به کانون ریاضیات بوشهر جهت ثبت نام فرزندان اعضای سازمان پرداخت گردد الزم به ذکر است 
هزینه های پرداخت شده تا کنون نیز در قالب مبلغ ذکر شده می باشد .

مقرر شد 30درصد تخفیف در پرداخت هزینه شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای کلیه اعضای فعال در سازمان شامل کمیته ها وگروه   .
ها با تشخیص رئیس سازمان در نظر گرفته شود .

دیر توسط  در شهر  نظام مهندسی  نمایندگی سازمان  دفتر  فعالسازی  راستای  در  دیر  و شورای شهر  با شهرداری  از نشست  گزارشی   .
ریاست سازمان ارائه گردید و مقرر شد کارهای بایسته جهت اجرائی شدن آن با همکاری شهرداری در سال 1395 صورت پذیرد .

با نگرش به درخواست مسئول نمایندگی شهرستان گناوه مبنی بر اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی در شهرستان گناوه مقرر   .
شد برای شروع کار 30 درصد تخفیف نسبت به تعرفه برای گناوه در نظر گرفته شود.

. گزارش کمیته ساماندهی امور نظارت به هیئت مدیره ارائه گردید و مفاد آن مورد تایید قرار گرفت)بند 1 تا 16 گزارش(
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جلسه هیئت مدیره دوره هفتم با کارکنان سازمان 
مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

ساختمان استان بوشهر، اعضای هیئت مدیره دوره هفتم 

در نشستی صمیمانه با مسئولین و کارکنان سازمان آشنا 

شدند.

سازمان  رئیس  زارعی  احمد  مهندس  ابتدا  در  این  در 

دلیل این نشست در آغاز فعالیت هیئت مدیره را اهمیت 

جایگاه نیروی انسانی دانست.

و  مشغله  وجود  با  مدیره  هیئت  افزود:  راستا  این  در  وی 

فراهم  را  فرصتی  باال،  کاری  و حجم  بسیار  های  دغدغه 

آورد تا بتواند به پای صحبت ها و خواسته های کارکنان 

سازمان به عنوان سرمایه های زیرساختی این مجموعه 

بنشیند.

نظام  سازمان  اینکه  با  داشت:  اظهار  زارعی  مهندس 

لحاظ  به  اما  است،  دولتی  غیر  سازمان  یک  مهندسی 

دارد  ای  ویژه  جایگاه  جامعه  به  رسانی  خدمت  اهمیت 

عملکرد  به  نیز  رسانی  این خدمت  از  ای  عمده  و بخش 

کارکنان بر می گردد.

وی اظهار امیدواری نمود که روز به روز بتوانیم با تقویت 

تر  را مطلوب  به جامعه  انسانی، خدمت رسانی  نیروهای 

کنیم و به تبع آن با همکاری و همیاری یکدیگر، جایگاه 

سازمان نظام مهندسی را در استان ارتقاء ببخشیم.

شدند  معرفی  کارکنان  و  مدیره  هیئت  اعضای  سپس 

عملکرد  و  وظایف  شرح  بیان  به  واحدها  مسئولین  و 

واحدهای خود پرداختند.

کیفیت  اهمیت  بر  تاکید  با  مدیره  اعضای هیئت  ادامه  در 

و  مهندسان  رضایتمندی  و  رجوعان  ارباب  به  خدمات 

هیئت  با  کارکنان  همکاری  خواستار  سازمان،  از  مالکان 

و  همفکریها  با  که  نمودند  آمادگی  اعالم  و  مدیره شدند 

ارتباطات بیشتر با تک تک واحدها راه حل های مناسب 

و سنجیده ای را جهت مسائل احتمالی پیدا کنند و تمام 

مواردی که در راستای بهبود کیفیت روند اداری سازمان 

موثر باشد، بررسی و پیگیری شود.

انگیزه پرسنل و ضرورت همکاری  لزوم تقویت روحیه و 

دیگر  از  شده  تشکیل  های  گروه  و  کمیته  با  کارکنان 

موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.
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  سازمانانتخابات گروه هاي تخصصي  نتايج هفتمين دوره

  :عمران 

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  184 فرزاد پرورش دار شهرستاني  105

  128 سيد امين حميدي 124

  103 فضل اله بهروزي 147

  : معماري

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  132 پويا دوالبي  103

  118 رحيم بارگاهي  104

  54 ابراهيم حسيني سعدي  117

  

  : برق

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  47 غالمحسين خليفه  130

  31 سيد ناصر طاهرزاده موسويان  102

  26 عليرضا صفرپور 149

  

  

  

  

  سازمانانتخابات گروه هاي تخصصي  نتايج هفتمين دوره

  :عمران 

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  184 فرزاد پرورش دار شهرستاني  105

  128 سيد امين حميدي 124

  103 فضل اله بهروزي 147

  : معماري

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  132 پويا دوالبي  103

  118 رحيم بارگاهي  104

  54 ابراهيم حسيني سعدي  117

  

  : برق

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  47 غالمحسين خليفه  130

  31 سيد ناصر طاهرزاده موسويان  102

  26 عليرضا صفرپور 149

  

  

  

  

  سازمانانتخابات گروه هاي تخصصي  نتايج هفتمين دوره

  :عمران 

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  184 فرزاد پرورش دار شهرستاني  105

  128 سيد امين حميدي 124

  103 فضل اله بهروزي 147

  : معماري

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  132 پويا دوالبي  103

  118 رحيم بارگاهي  104

  54 ابراهيم حسيني سعدي  117

  

  : برق

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

  47 غالمحسين خليفه  130

  31 سيد ناصر طاهرزاده موسويان  102

  26 عليرضا صفرپور 149

  

  

  

  

  : مكانيك

  رأيتعداد نام خانوادگيونام  كد

  41 محمدرضا احمدپيري 137

  38 ناصر بازرگان 125

  29 شهرام جليل نژاد  112

  29 حسين سعادتمند 143

  
گروه تخصصي مكانيك، تصميم گيري در اين خصوص توسط  سوم اتبدليل مساوي بودن تعداد آراء نفر*

  .هيئت مديره سازمان انجام خواهد گرفت

  

  : شهرسازي

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

 10 علي حيدر انصاري  133

 9 داريوش مظفري 146

 8 محمود جمهيري 126

  

  

  : نقشه برداري

  تعداد رأي خانوادگينامونام  كد

 10 اسماعيل راه پيما  116

 7 سيد عبدالحسين اميني  118

 5 موسي سالمي 138

  

برگزاری هفتمین دوره انتخابات گروه های تخصصی سازمان 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و به نقل از هیات اجرایي، هفتمین دوره انتخابات گروه های تخصصی 

سازمان در تاریخ 3 دی ماه سال جاری از ساعت 8 صبح الی 17:30 در 4 حوزه بوشهر، کنگان، گناوه و برازجان با حضور نماینده هیات اجرایی، 

نماینده اداره کل راه و شهرسازی و نماینده هیئت مدیره در هر حوزه برگزار گردید.

در این انتخابات که با مشارکت 740 نفر از مهندسین عضو برگزار شد، افراد ذیل به عنوان اعضای اصلی  گروه های تخصصی انتخاب گردیدند:
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  : مكانيك

  رأيتعداد نام خانوادگيونام  كد
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  38 ناصر بازرگان 125

  29 شهرام جليل نژاد  112

  29 حسين سعادتمند 143

  
گروه تخصصي مكانيك، تصميم گيري در اين خصوص توسط  سوم اتبدليل مساوي بودن تعداد آراء نفر*

  .هيئت مديره سازمان انجام خواهد گرفت

  

  : شهرسازي

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

 10 علي حيدر انصاري  133

 9 داريوش مظفري 146
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 7 سيد عبدالحسين اميني  118
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  .هيئت مديره سازمان انجام خواهد گرفت

  

  : شهرسازي

  تعداد رأي نام خانوادگيونام  كد

 10 علي حيدر انصاري  133

 9 داريوش مظفري 146

 8 محمود جمهيري 126

  

  

  : نقشه برداري

  تعداد رأي خانوادگينامونام  كد

 10 اسماعيل راه پيما  116

 7 سيد عبدالحسين اميني  118

 5 موسي سالمي 138
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استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

بوشهر، در تاریخ 22 دی ماه سال جاری اعضای هیئت رئیسه دوره های 

انتخابات  برگزاری  پی  در  گروه های تخصصی سازمان  هفتم  و  ششم 

هفتمین دوره گروه های تخصصی ، طی مراسمی با حضور هیئت مدیره 

سازمان تودیع و معارفه شدند.

برگزاری  رئیس سازمان  زارعی  احمد  مهندس  مراسم،  این  ابتدای  در 

انتخابات گروه های تخصصی را یکی از اولین اولویت های هیئت مدیره 

برشمرد و گزارشی از نحوه ی برگزاری انتخابات، عملکرد هیئت اجرایی 

و تدوین معیارهای نام نویسی کاندیداها توسط هیئت مدیره در راستای 

پیشبرد اهداف جامعه مهندسی و ورود افراد متخصص و متعهد در هیئت 

رئیسه گروه های تخصصی ارائه نمود.

نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر رضایت هیئت  رئیس سازمان 

مدیره را از حضور مهندسین مسئولیت پذیر در این انتخابات و رقابت 

سالم و دوستانه کاندیداها اعالم نمود.

وی با اشاره به نامه آقای مهندس حق بین دبیر اجرایی سازمان نظام 

تخصصی  های  گروه  انتخابات  خصوص  در  کشور  ساختمان  مهندسی 

اظهار داشت: با توجه به مذاکرات انجام شده با ایشان و نامه نگاری 

های صورت گرفته، هیئت رئیسه های گروه های تخصصی دوره هفتم 

استان بوشهر معارفه شده و می توانند فعالیت خود را آغاز نمایند.

مهندس زارعی اعضای منتخب گروه های تخصصی را عصاره ی نخبگان 

جامعه مهندسی استان بوشهر دانست و افزود: با توجه به اعتمادی که 

انتظار می رود ضمن مشارکت و هم  اند  به منتخبین داشته  مهندسین 

فکری با هیئت مدیره سازمان، از حرکت در حاشیه جداً بپرهیزند و به 

عنوان بازوی هیئت مدیره کمک نمایند تا با همکاری هم بتوانیم به اعتماد 

مهندسین پاسخگویی مسئوالنه داشته باشیم و در جهت اعتال و حفظ 

اقتدار سازمان گام برداریم.

در ادامه مسئولین گروه های تخصصی دوره ششم گزارشی را از عملکرد 

خود طی مدت سه سال ارائه دادند.

دکتر محمود جمهیری به نمایندگی از گروه تخصصی شهرسازی، پیگیری 

نظارت شهرسازی بر ساختمان ها، توجه به مطلوب نمودن چهره شهر، 

توجه به فضاهای باز و عمومی، تدوین بخش دسترسی در مبحث 25 

از  مقررات ملی ساختمان و تدوین بخش پارکینک در مبحثی دیگر را 

عمده فعالیت های گروه تخصصی شهرسازی دانست.

دوره  در  معماری  گروه تخصصی  از  نمایندگی  به  نیازی  ایوب  مهندس 

ششم، از نگاه متخصصانه هیئت مدیره به توان فنی مهندسین و توجه به 

مشارکت حداکثری مهندسین در موضوعات مختلف ابراز خرسندی نمود 

و عمده فعالیت های این گروه را تعامل با شهرداری و راه و شهرسازی 

و  جوان  نیروهای  از ظرفیت  استفاده  معماری،  تدوین ضوابط  حوزه  در 

حتی بدون کد در حوزه معماری و کمیسیون های کنترل نقشه، برگزاری 

کمیسیون های مختلف، برگزاری جلسات مداوم با شهرداری در بحث 

منظر شهری عنوان نمود.

دوره  در  برق  گروه تخصصی  از  نمایندگی  به  مهندس ضرغام حیدری 

ششم، اظهار امیدواری نمود که موضوعاتی از قبیل استفاده بیشتر از توان 

مهندسین برق، تعامل با شرکت توزیع برق و تدوین تفاهم نامه، تقویت 

برگزاری دوره های آموزشی در دوره هفتم پیگیری و عملیاتی گردد.

مهندس سید عبدالصاحب فرهی بوشهری به نمایندگی از گروه تخصصی 

مکانیک، اجرایی شدن تفاهم نامه آبفا، برگزاری دوره های متعدد برای 

مجریان و ناظران، تهیه دستورالعمل های مختلف در زمینه مکانیک و گاز، 

برگزاری کارگاه های آموزشی با کمک آموزش فنی و حرفه ای را از عمده 

فعالیت های این گروه عنوان نمود.

سپس دکتر محمدرضا ماهینی نائب رئیس اول سازمان ضمن تبریک به 

اعضای گروه تخصصی دوره هفتم و تشکر از زحمات گروه های تخصصی 

دوره ششم ، از منتخبین درخواست نمود بستر مناسبی جهت تعامل میان 

گروه های تخصصی و هیئت مدیره را فراهم نمایند و تعامالت مثبت آنان 

موجب حرکت رو به رشد سازمان گردد.

در پایان این مراسم از حسن همکاری مهندس جلیل نژاد با هیئت مدیره 

سازمان در انتخاب نفر سوم عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک 

و همچنین زحمات اعضای هیئت اجرایی انتخابات گروه های تخصصی 

قدردانی شد و با اهدای الواح سپاس، اعضای گروه تخصصی دوره ششم 

تودیع و همچنین با اعطای احکام مربوطه، اعضای هیئت رئیسه گروه 

های تخصصی دوره هفتم معارفه شدند.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
هفتمین دوره گروه های تخصصی سازمان 
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دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان  با معاون عمرانی استانداری بوشهر
به مناسبت روز مهندس

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام 

بوشهر،  استان  ساختمان  مهندسی 

به  سازمان  این  مدیره  هیئت  اعضای 

مناسبت روز مهندس با مهندس باستی، 

دیدار  بوشهر  استاندار  عمرانی  معاون 

نمودند.

احمد  مهندس  جلسه  این  ابتدای  در 

عمرانی  معاون  از  تشکر  ضمن  زارعی 

سالروز  تبریک  و  بوشهر  استانداری 

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و 

مدیره  هیئت  داشت:  بیان  مهندس  روز 

دوره هفتم با تالش و همدلی و اتحادی 

که دارد تالش نموده است زیر ساخت های اداره ی صحیح امور سازمان را تدوین نماید و امیدوار است که مشکالت سازمان را به حداقل برساند.

وی افزود: از سال 1375 که قانون نظام مهندسی مصوب شده است، مقرر بوده در مدت 10 سال اجرای این قانون در کلیه نقاط کشور اجرایی شود 

اما متاسفانه این سازمان علی رغم میل و آمادگی خود به دالیلی تاکنون نتوانسته است این قانون را در سراسر استان اجرایی نماید.

وی افزود: ساخت و سازهای شهرهای برازجان- عالیشهر- کنگان- جم- گناوه- دیلم- چغادک- خورموج و اهرم تحت پوشش سازمان نظام مهندسی 

است.

وی افزود: با جلسه ای که اخیراً با شهرداران و اعضای شورای شهر دیر و عسلویه برگزار نمودیم به توافق رسیدیم که انشاهلل از ابتدای سال 1395 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در این دو شهر نیر اجرایی نماییم.

وی اظهار داشت: امید است که با حمایت همیشگی معاونت عمرانی استانداری بوشهر بتوانیم اجرای این قوانین را در کلیه نقاط استان تسری ببخشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در خصوص هزینه های نظارت گفت: در شهرهای جدید اعالم آمادگی کردیم که در شروع به 

خصوص برای اقشار محروم تخفیفاتی قائل شویم و از این طریق بتوانیم روحیه ساخت و ساز اصولی را در شهرهای جدید تقویت نماییم.

وی بیان داشت: در شهر عسلویه که پایتخت انرژی کشور محسوب میشود و دارای ساخت و سازهای زیادی است به شهرداری آن اعالم آمادگی 

کردیم و حتی با تخفیف حاضر به همکاری شده ایم اما متاسفانه تاکنون همکاری با ما صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: یکی از اولین اقداماتی که هیئت مدیره دوره هفتم انجام داد در خصوص گروه های تخصصی بود که خوشبختانه در کشور اولین استانی 

بود که این انتخابات را طبق قانون و به موقع برگزار نمودیم.

وی در خصوص اهمیت گروه های تخصصی عنوان نمود: گروه های تخصصی به عنوان متخصصان رشته ی خود هستند که می بایست به هیئت مدیره 

هم فکری و مشورت بدهند و به عنوان بازوان فنی سازمان محسوب می شوند.

وی افزود: در حال حاضر گروه های تخصصی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در شش رشته مهندسی در حال فعالیت می باشند.

سپس مهندس باستی، معاون عمرانی استاندارضمن تبریک انتخاب اعضای هیئت مدیره دوره هفتم و روز مهندس بیان نمود: امید است که مهندسان 

بتوانند متناسب با هرآنچه که شأن و جایگاه و انتظارات مردم و رسالتی که به دوش شان است گام برداشته و شاهد پایبندی به اصول و اخالق در 

زمینه های مختلف باشیم.

وی با تاکید بر اعتقاد به نقش و جایگاه نظام مهندسی افزود: سازمان نظام مهندسی ، یک تشکل سازمانی است که قرار است نظام مهندسی را در 

سطح استان مدیریت کند که این امر یک رسالت حرفه ای را به دنبال دارد. تعریف اول رسالت حرفه ای ، حیثیت فنی و تخصصی مهندسی است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: سازمان نظام مهندسی یکی از ظرفیت ها و ابزار و پتانسیل های مثبت در حوزه ی فنی است که می تواند بیشترین 

نقش و کارایی را در مسائل عمرانی داشته باشد.
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وی ادامه داد: ما که در جایگاه مدیریت کالن و ارشد استانداری سطح انتظار و توئقع مان از سازمان بسیار باالست. مدیریت پروژه های مختلف، 

تخصیص اعتبارات و نیازسنجی و اولویت بندی برای پروژه ها، نظارت بر اجرای آن و … که بر عهده ی اینجانب است نیاز به ابزار و امکاناتی دارد که 

شاخص ترین ابزار ما نظام مهندسی است.

مهندس باستی بیان نمود: نظام مهندسی دارای وظیفه ای است بنام کنترل ساختمان. یعنی وقتی قوی ترین ظرفیت فنی استان را می توانیم در نظام 

مهندسی جستجو و پیدا بکنیم، طبیعتاً آنجا نگاه ما به نظارت بر مسائل کوچک نیست، بلکه توقع ما تاثیرگذاری این سازمان در مشاوره های بزرگ 

است که در مسائل عمرانی استان مطرح می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 50 پروژه ی مطالعاتی در دست انجام داریم که نظام مهندسی می بایست در این زمینه ها ورود نماید و مشاوره 

های الزم را بدهد.

وی با تاکید بر نظارت مرحله ای ناظرین بر پروژه ها بیان داشت: ناظرین می بایست بطور مستمر و با دقت از پروژه ها بازدید نمایند و با نظارت بر 

اصول و قوانین و مقررات همچون همیشه از جان مردم محافظت نمایند تا شاهد خسارات کمتری در حوادث غیرمرقبه باشیم.

وی افزود: می بایست فرآیندی که مربوط به بخش نظام مرتبط با مردم است را تسریع ببخشیم و پروسه ها را کوتاه تر نموده و در راستای جذب 

رضایت ارباب رجوع کوشا باشیم.

وی با تاکید بر لزوم بیان نظرات فنی گفت: در تصمیم گیری های مدیریتی حضور و نقش کارشناس مربوطه بسیار تاثیرگذار است. لذا به عنوان 

متخصصیت امر ساخت و ساز، از ارائه نظرات فنی در هر شرایطی کوتاه نیایید.

وی در خصوص راه اندازی دفاتر نظام مهندسی در شهرستان ها اظهار داشت: شهرهایی را که زیر پوشش نظام مهندسی نیستند را اولویت بندی 

نموده و راه اندازی دفتر دیر و عسلویه را تسریع ببخشید.

وی تصمیمات قوی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را ضامن اعتبار و حیثیت سازمان دانست و گفت: برخورد با تخلف را جدی گرفته و اجرای 

قانون را سرلوحه امور قرار دهید.

در ادامه مسائلی از قبیل: لزوم ورود کارگروه ها و مهندسین در پروژه های استانی، تشکیل کمیته های نظارت مضاعف با پیش بینی 10000 ساعت 

کار نظارت در بودجه سال 95 ، تاکید بر رضایت ارباب رجوع، مطالعات در زمینه های مربوطه و درخواست همکاری مسئولین ذیربط در راستای اجرایی 

نمودن قانون و مقررات ملی ساختمان و … توسط اعضای هیئت مدیره سازمان مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در روز 5 اسفندماه، مصادف با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین 

خورموج  دیلم،  گناوه،  برازجان،  های  شهرستان  و  بوشهر  های  دبیرستان  و  ها  هنرستان  به  سازمان  از  نمایندگانی  مهندس،  روز  و  طوسی 

اهداف  این سازمان، نقش مهندسین عضو سازمان در ساخت و سازها،  را در راستای چگونگی تاسیس  و موضوعاتی  اعزام شده  و کنگان 

منظور  به   … و  و ساز  رعایت ضوابط ساخت  با  مردم  ایمنی  ملی ساختمان، ضرورت حفظ  مقررات  22گانه  مباحث  رعایت  لزوم  و  سازمان 

ترغیب دانش آموزان در انتخاب رشته های 7گانه مهندسی و تقویت روحیه ارائه نمودند ودر پایان به تعدادی از دانش آموزان که به سواالت 

سخنرانان جواب صحیح را دادند جوایزی اهدا شد.

سخنرانی نمایندگان سازمان در هنرستان های بوشهر و شهرستان ها
 به مناسبت روز مهندس
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گزارشی از برنامه های دفتر نمایندگی گناوه 
به مناسبت روز مهندس

مهندس عابدی، مسئول دفتر نمایندگی گناوه از برگزاری برنامه های مختلف 

به مناسبت روز مهندس در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: بمناسبت روز مهندس که مصادف با روز بزرگداشت خواجه 

نصیرالدین طوسی است، این دفتر نمایندگی برنامه های مختلفی را تدارک 

دید که دیدار با دانش آموزان در مدارس یکی از این برنامه ها بود.

در  مهندسین عضو سازمان  با حضور  اهدای خون  افزود:  عابدی  مهندس 

سازمان انتقال خون، غبارروبی وتجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای گناوه 

، دیدار از یکی از مهدکودکهای شهرستان به منظور ترویج فرهنگ ساخت و 

ساز در کودکان و برگزاری دیدار دوستانه فوتبال تیم نظام مهندسی گناوه با تیم شورای اداری شهرستان از دیگر برنامه های این روز بشمار می روند.

مهندس علیرضا لیراوی، عضو هیئت مدیره سازمان نیز با حضور در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی گناوه عنوان نمود: سهم عظیمی از 

سرمایه و ثروت ملی مملکت در قالب پروژه های مختلف نظیر مسکونی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی هزینه می شود که باید از آنها نگهداری و بهره وری 

مناسبی صورت گیرد.

وی افزود: بدین منظور باید اصول فنی، انتخاب مصالح، نیروی کار فنی و آموزش دیده در ساخت و ساز رعایت و مدنظر قرار گیرد.

وی یکی از مصالح مورد نیاز و پرکاربرد را در ساخت و سازها استفاده از بتن مرغوب عنوان کرد و گفت: استفاده از هر نوع بتنی دلیلی بر استاندارد بودن آن 

نیست بلکه باید نکات الزم در شکل گیری از جمله حفظ و پایداری خمیری بودن آن رعایت و مورد توجه باشد.

مهندس لیراوی بیان کرد: با توجه به اینکه هم اینک ارزشمندترین و گران ترین کاال “ساختمان” است باید در ساخت آن، طراحی و انتخاب مصالح و نیروی 

کار ماهر دقت الزم شود و این امر را به دست افرادی بسپاریم که متخصص و زبده و مهندسان تحصیلکرده باشند.

وی گفت: اگر ساختمانی اصولی و فنی با استحکام بیشتر و مقاومت الزم ساخته شود، ایمنی خود را در برابر حوادث از جمله زلزله بخوبی نشان خواهد داد.

گرامیداشت روز مهندس از نگاه دفتر نمایندگی دیلم 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 

دفتر نمایندگی دیلم در نشستی صمیمانه با ناظرین مقیم شهرستان خود، با 

اهدای لوح سپاس از زحمات آنان قدردانی نمود.

سخنرانی در مدارس این شهرستان به منظور ترویج اصول صحیح ساخت 

و ساز و آشنایی دانش آموزان با رشته های مهندسی و اهمیت آن در جامعه 

یکی دیگر از برنامه های این دفتر نمایندگی بود.

به همین منظور مهندس دریانورد، مسئول دفتر نمایندگی دیلم به همراه دو 

نفر از مسئولین آموزش و پرورش در یکی از مدارس شهرستان دیلم حضور 

یافته و در مراسم صبحگاهی این مدرسه در خصوص روز مهندس و سازمان 

نظام مهندسی ساختمان و اهمیت این سازمان برای ساخت و ساز ها در 

کشور و همچنین اهمیت حضور مهندس ناظر در هر ساختمان مطالبی را 

ارائه نمودند.

در ادامه جلسه ای نیز با کادر آموزشی مدرسه در همین خصوص برگزار 

گردید و در راستای لزوم وجود دفتر نمایندگی نظام مهندسی در دیلم و 

اهمیت رعایت مقررات ملی ساختمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
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روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

از نشست  بوشهر  استان  ساختمان 

خبری اعضای هیئت مدیره با اصحاب 

رسانه خبر داد.

در این نشست که در تاریخ 5 بهمن 

در  گردید،  برگزار  جاری  سال  ماه 

رییس  زارعی  احمد  مهندس  ابتدا 

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 

استان بوشهر از بوجود آمدن فرصتی 

قانونی  وظایف  بیان شرح  در جهت 

سازمان نظام مهندسی و موضوعات خدمات رسانی سازمان ابراز خرسندی 

نمود و اظهار داشت: قطعا رسانه ها در زمینه ی حقوق شهروندی و آگاه سازی 

مردم نسبت به حقوق قانونی آنها رسالت مهمی را برعهده دارند و در واقع 

مفهوم رکن چهارم دموکراسی که همان مطبوعات آزاد هستند با اجرای این 

نقش و این رسالت مهم معنا پیدا می کند.

وی گفت: ارتباط دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها با اصحاب رسانه در 

مفهوم عام آن اعم از رسانه های شنیداری، دیداری و گفتاری می تواند یک 

شاخص و معیار خوبی برای شفاف سازی و قانون مداری آن دستگاه باشد 

و مشروط بر این که ارتباط و این تعامل یک تعامل بدون پرده و بی سانسور 

و بدور از حاشیه باشد. بنابراین رسانه ها به عنوان دیده بان جامعه می توانند 

نقش بسیار موثری در آگاه سازی مردم و نظارت بر رفتارها و اقدامات دستگاهها 

داشته باشند. مثالً تخلفات و موارد انحراف از قانون مواردی هست که رسانه ها 

بیش از هر دستگاه و بیش از هر نهادی برای پیشگیری، شفاف سازی و قانون 

مداری دستگاهها می توانند کمک کنند.

وی در ادامه گفت: اگر رسانه ها خوب عمل کنند تاثیراتی که می توانند در زمینه 

پیشگیری از تخلفات در جامعه داشته باشند حتی از نقش قوه ی قضاییه می 

تواند باالتر باشد.

مهندس زارعی هدف از تشکیل این جلسه را شروع فعالیت هیئت مدیره جدید 

سازمان با اعتقاد به شفاف سازی، برقراری ارتباط دو سویه بین مردم و سازمان 

و قانون مداری و آشنایی جامعه با اهداف و وظایف این سازمان دانست.

وی در ادامه ی سخنانش ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها 

سازمان و مهم ترین سازمان در عرصه ی ساخت و سازهای بخش غیردولتی 

است. قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1375 به تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسیده و طبق ماده ی 4 این قانون دولت مکلف بوده 

ظرف ده سال اجرای این قانون را به اقصی نقاط کشور تسری ببخشد. یعنی 

از سال 1385 علی القاعده هیچ نقطه ای از کشور نباید وجود داشته باشد که 

تحت پوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان از حیث ارائه خدمات مهندسی 

نباشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مراحل کار خدمات 

مهندسی را تفکیک اراضی ، طراحی، اجرا و نظارت در ساختمان بیان نمود و 

افزود: اجرای هر کدام از اینها توسط هر شخص حقیقی و حقوقی مستلزم 

داشتن صالحیت حرفه ای است و اگر کسی صالحیت حرفه ای نداشته باشد و 

اقدام به این خدمات بکند مرتکب جرم شده و قاعدتا قابل پیگرد قانونی است.

وی تاکید کرد: طبق ماده ی 34 قانون نظام مهندسی، شهرداری ها مکلف 

هستند که کلیه ی مقررات ملی ساختمان را اجرا بکنند و مقررات ملی ساختمان 

هم زیر مجموعه ای از دستورالعمل های فنی و اجرایی در حوزه ی ساخت و ساز 

است و تنها شهرداری های بوشهر، عالیشهر، چغادک، برازجان، گناوه، دیلم، 

اهرم، خورموج، کنگان و جم تحت پوشش خدمات نظام مهندسی هستند. و از 

همین جا بنده مسئولیت خطیر شهرداریها را گوشزد می کنم که تکلیف قانونی 

دارند که اجرای قانون و خدمات مهندسی را حتماً از طریق نظام مهندسی انجام 

دهند.

وی اعالم آمادگی نمود که سازمان می تواند در اقصی نقاط استان به ارائه ی 

خدمات مهندسی بپردازد و در صورت بررسی های تخصصی در خصوص 

میزان ساخت و ساز آن منطقه، خدمات نظام مهندسی که تکلیف قانونی است 

انجام خواهد شد.

مهندس زارعی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مسکن مهر و 

مجموعه 660 واحدی شهرک نیایش و اشکاالتی که در اصول ساختمانی آن 

مشاهده می شود، گفت: مسکن مهر موضوعی است که در یک مقطع خاصی 

دولت نهم و دهم ورود کرد تا کسانی که محروم هستند و شرایط اقتصادی 

اجتماعی خاصی دارند صاحب مسکن شوند . استانداری نیز در جلسات شورای 

تامین مسکن استان به طور ویژه این موضوعات را دنبال می کردند و زمینه ها 

و سایت هایی را شناسایی کردند که متاسفانه از خدمات زیربنایی یا فاصله 

داشتند و یا شرایط طراحی و مکان یابی مناسبی را نداشتند .  در سطح کشور نیز 

این مشکالت وجود دارد و انتقادات عدیده ای هم به این موضوع شده و واقعیت 

هم هست که مسکن صرفا یک سرپناه نیست و همان طور که از اسمش پیدا 

نشست خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر 
با اصحاب رسانه 
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است مسکن حداقل باید آرامشبخش باشد و سایت یابی و یا مکان یابی 

پروژه های شهرسازی یکی از موضوعات مهمی است که نیاز به مطالعه و 

بررسی ویژه ای دارد که عوامل بسیار زیادی در مکان گزینی و مکان یابی 

سایت ها نقش دارند ولی متاسفانه بخش عمده ی این مکان یابی ها، مورد 

توجه قرار نگرفته و بعضا امروز یک سری معضالتی هم دارد.

رئیس سازمان در ادامه بیان داشت: در مورد شهرک نیایش می توان گفت، 

مشکالتی از نظر تاسیسات زیر بنایی وجود دارد و در آن بخشی که به نظام 

مهندسی بر می گردد،  مهندسان بنا به تکلیف قانونی با حداقل هزینه اندک 

نظارت و طراحی با این پروژه همکاری کردند. بحث نظارت بر این موضوع نیز 

بر عهده مهندسان این سازمان می باشد که من فکر نمی کنم در این زمینه 

مهندسان و سازمان نظام مهندسی کوتاهی کرده باشند. انتظار می رود سایر 

دستگاههای دیگر هم ورود کنند و بتوانند این مشکل را حل کنند.

مهندس زارعی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سکونتگاه های 

غیررسمی و نقش نظام مهندسی در کنترل آن اظهار نمود: این موضوع از 

طریق شهرداری بوشهر و با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی در حال 

پیگیری است. در این راستا مشاوری انتخاب شده برای بازنگری در ضوابط 

مربوط به این محدوده و کارهای خوبی هم انجام شده و جلسه ای هم اخیراً با 

حضور آقای استاندار در کمیسیون ماده ی 5 تشکیل شد و در آنجا تصمیمات 

خوبی گرفته شد و مقرر شد اصالحاتی در طرح اعمال شود و مجدداً به 

کمیسیون ماده 5 بیاید. اما این که ما چگونه می توانیم ورود بکنیم شروع کار 

از ما نیست. معموال مراحل اولیه یعنی کمیسیون ماده ی 5 در تغییر و تعیین 

ضوابط و یا هر نوع تغییری در سطح اشغال و تراکم و یا هر زمینه ای حاکم 

هست. مراحل اولیه از کمیسیون ماده 5 و آن چه در طرح تفصیلی شهر مندرج 

است از طریق شهرداری مشخص میشود و شهرداری براساس آن ضوابط 

یک دستور نقشه ای صادر می کند و به نظام مهندسی و به دفاتر طراحی 

نظام مهندسی می آید و دفاتر بر اساس این ضوابط که بر اساس نقشه 

ی شهرداری درج شده ،موظف هستند که طبق آن چارچوب طراحیشان را 

انجام دهند و امیدواریم که این ضوابط باالدستی همان ضوابط ساماندهی 

سکونتگاهها و یا تغییر در ضوابط و یا ضوابط طرح تفصیلی شهر بوشهر در 

آینده ی نزدیک نهایی شود. در اینصورت این ضوابط،  مالک عمل و الگو قرار 

خواهد گرفت و براساس آن الگو، دستور آن صادر و طراحی می شود و طبعا 

ما در آن چارچوب موظف به طراحی و نظارت هستیم و در واقع حیطه ی ورود 

نظام مهندسی در همین محدوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی در خصوص میزان همکاری شهرداری ها 

تصریح کرد: اجرایی کردن یک تکلیف قانونی شاید نیاز به ساز و کارهایی 

داشته باشد و شهرداری ها حقیقتا احساس می کنند به تنهایی نمی توانند 

مستقالً به این موضوع ورود کنند و نیاز به یک پشتوانه دارند و آن پشتوانه 

هم از طریق شورای اسالمی شهرها باشد و انتظاری که ما داریم از اجرای 

قانون در سطح استان تنها از شهرداریها نیست و این انتظار در وهله ی اول از 

شورای اسالمی شهرها داریم که اجرای قانون یک تکلیف است و تاکید می 

کنم ما آمادگی حضور در کلیه نقاط استان را داریم.

وی افزود: انتظار می رود شهرداری ها در این زمینه همت بیشتری داشته 

باشند و کمک کنند که این موضوع اجرایی شود و ما هم انتظار نداریم در 

یک زمان تمامی 24 مبحث مقررات ملی اجرایی شود. بنده معتقد هستم که 

بخشی از این مقررات در تهران هم ممکن است اجرایی نشود اما بخش 

مهم آن که نظارت و طراحی ساختمان است و در واقع پایه اصلی مقررات 

ملی ساختمان است می بایست اجرایی شود. برای تحقق این امر و ترویج و 

فرهنگ سازی آن انتظار داریم شهرداری ها و شوراهای شهر بیشتر همکاری 

کنند.

مهندس داریوش صحرانورد، عضو هیئت مدیره سازمان در پاسخ به سوال 

خبرنگاران در خصوص وضعیت نماهای رومی ساختمان ها اظهار داشت: 

نمای رومی باعث نگرانی ما نیز می باشد که هویت شهر ما را دچار تغییر نکند. 

لذا مصوبه ای در جلسه هیئت مدیره مطرح شد و به کمیته تخصصی معماری 

سازمان ارجاع داده شد تا دوستان یک بحث کارشناسی شده ای را روی این 

موضوع داشته باشند و در اولین فرصت ممکن با جلساتی که با دیگر ارگانهای 

ذیربط روی پروانه ی ساختمانی برگزار خواهد شد این مسئله را کالبدشکافی 

بکنیم و یک تصمیم قاطع نه تنها در خصوص نماهای رومی ، بلکه هرگونه 

نمایی که سازگاری با هویت شهر ما نداشته باشد گرفته شود.

مهندس صحرانورد در خصوص تقسیم پروژه ها در بین مهندسین سازمان 

نظام مهندسی عنوان نمود: توزیع این پروژه ها یک ساختار کامالً مشخصی 

دارد که شامل هیئت مدیره، بازرسین سازمان ، شورای انتظامی و کمیته 

های مختلفی که کمیته های تخصصی و نظارتی عالی سازمان هستند، می 

شود. اینها اشرافیت کامل و دقت نظر کاملی را روی رفتارهای سازمان نظام 

مهندسی دارند و اگرچه ممکن است شائبه هایی در این زمینه وجود داشته 

باشد ولی واقعیت این است که تا امروز هیچ شکایت رسمی به دست ما 

نرسیده است و خود من مسئول توزیع نظارت در دوره ی قبل بودم و کارکرد 

کلیه ی مهندسین ما به صورت شفاف در خدمت تک تک مهندسین قرار می 

گرفت و خود مهندسین ما با یوزر پسوردهایی که دارند می توانند به پورتال 

نظام مهندسی مراجعه بکنند و کارکردهای خودشان و کلیه ی مهندسین 

را در سال قبل و سالهای قبل مشاهده کنند و هر گونه اعتراضی را دارند از 

طریق مراجع مربوطه پیگیری کنند و هیئت مدیره نیز در این مسئله پاسخگو 

خواهد بود و با دقت نظر خاصی به بررسی شکایت ها عمل خواهد کرد ولی 

خوشبختانه تاکنون این مسئله نمود بیرونی نداشته است.

در ادامه مهندس زارعی، رئیس سازمان در خصوص آزمایشات ژئوتکنیک 

در استان بیان داشت: در یک مقطعی از زمان از وضعیت حاکم بر مطالعات 

ژئوتکنیک سازمان خیلی راضی نبودیم و تغییراتی در حال انجام است و قطعا 

هر گونه تغییری هم که انجام شود صرفا در راستای تکالیف قانونی هست و 

با هماهنگی عوامل مرتبطی که دست اندرکار این موضوع هستند خواهد بود.

وی در مورد نظارت در پروژه های عمرانی گفت: سازمان نظام مهندسی 

استان نزدیک به 5 هزار مهندس دارد و تعداد کسانی که دارای پروانه اشتغال 

هستند خیلی کمتر از اینهاست و قراردادهای نظارتی که منعقد می شود 

قراردادی است که بین مالک و ناظر منعقد می شود و ما در سازمان نظام 
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مهندسی کمیته ای تشکیل دادیم به نام کمیته نظارت مضاعف. همان طور که از 

اسم آن پیدا است یعنی نظارتی که دوباره بر پروژه انجام می شود یعنی عالوه 

بر این که خود مهندس موظف می شود به سر پروژه برود و نظارت کند ، این 

کمیته نیز بر عملکرد ناظران نظارتی مضاعف خواهند داشت.

من خواهشمندم که خود مالکان هم از حقوق خودشان دفاع کنند. باالخره در 

یک جامعه ی بزرگ امکان تخلف برای تعدادی اندک وجود دارد و اکثریت 

مهندسان ما به وظایف قانونی خود عمل می کنند و مهندس ما وقتی قراردادی 

را امضا می کند برای خود یک مسئولیت سنگین را پذیرفته است و تعداد اندکی 

ممکن است سهل انگاری کنند و یا سر پروژه نروند. در این راستا شهر بوشهر 

را به 4 منطقه تقسیم کردیم و در هر منطقه یک گروه نظارتی موظف هستند که 

پروژه ها را سرکشی کنند عالوه بر نظارتی که خود مهندس که مستقیم باید 

بکند ، کمیته های نظارت ما نیز در بوشهر و شهرستانها دقت نظر دارند. برای 

مواردی که مهندسان ما تخلف می کنند در واقع به موقع به پروژه ها سرکشی 

نمی کنند یک رکن در سازمان داریم به نام شورای انتظامی که مرجع شبه 

قضایی است که براساس قانون تشکیل شده و موضوعات به شورای انتظامی 

ارجاع می شود و مهندس احضار می شود و بررسی می شود و در واقع اگر 

تخلف مهندس محرز شد آنجا رای انتظامی صادر می شود که این رأی ها 

هم درجات متفاوتی دارد و پروانه مهندس ضبط می شود تا مدتی کار به آن 

داده نمی شود و آن چیزی است که در قانون مشخص شده است. یک نکته 

ی دیگر این که مهندسان ما گزارش می کنند و گزارش به شهرداری می 

رود و شهرداری هم به کمیسیون ماده 100 می فرستد. کمیسیون ماده 100 

رای را صادر میکند و در چارچوب قانون تصمیم میگیرد. و یک مرحله ی دیگر 

هم دارد که کمیسیون تجدید نظری است که اگر رای صادره مورد اعتراض 

شهرداری و مالک قرار بگیرد باز به کمیسیون ماده 100 می رود و این خود یک 

فرایند طوالنی دارد که متاسفانه همین فرایند طوالنی در سطح کشور آن اثرات 

مطلوبی که باید بتواند به عنوان یک عامل بازدارنده نقش موثری برای نظم دهی 

ساختمان ها ایفا کند را ندارد و این مکانیزم قانونی، مکانیزم موثری نیست و 

متاسفانه نیاز به بازنگری در قانون است و تاکید می کنم آن چه که تجربه ما 

نشان می دهد این مکانیزم، موثر و کارآمد نیست.

وی در خصوص حضور مهندسین بر سر پروژه ها اظهار نمود: معموال مهندسین 

در حین و شروع عملیات و در مرحله ی فنداسیون و سقف ریزی و پایان کار 

موظف هستند حضور پیدا کنند و این مراحلی هست که مهندسان ما ورود پیدا 

می کنند و اگر اهمیت ساختمان ها گروه ج و یا د باشد قطعا حضور مهندسان 

ما بیشتر خواهد بود ضمن این که بعضا مالکان درخواستهای بیشتری دارند 

مهندسان نسبت به درخواستهایی که انجام می شود عالوه بر مراحل خودشان 

که به طور منظم نظارت می کنند به امورات خاص هم نظارت خواهند کرد.

وی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص نتیجه ی نهایی ژئوتکنیک در آینده 

گفت: یک سری تکالیف قانونی است که به هیچ وجه نمی توان از آن شانه 

خالی کرد. دستوراتی که مسئوالن خاص در یک مقطع دادند شرایطی داشت 

و شرایط آن این بود که نقشه های پهنه بندی شهر بوشهر آماده شود و از این 

نتایج حاصل شده در جهت سایر مناطق شهر کمک گرفته شود و در آن جلسه 

ای که این تصمیم گرفته شده بود قرار شد این کار انجام شود که متاسفانه 

به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و در مورد این که چه تغییری قرار است اتفاق 

بیفتد پیرو مصوبه هیئت مدیره ی ما قرار بر این شد که کمیته ی ژئوتکنیک با 

گروه تخصصی عمران نشست مشترک داشته باشند و بر روی شیوه نامه ها و 

پیشنهادات در تعامل با عوامل و دستگاههای مرتبط تصمیم گیری خواهد شد.

مهندس زارعی افزود: قانون نظام مهندسی در سال 1375 تصویب شده و 

عرصه ای که این قانون در آن حاکم شده عرصه ی بسیار وسیع و متنوع و 

دارای موضوعات بسیار پیچیده ای است. یکی از نگرانی های هیئت مدیره 

هفتم در مورد اجرای مقررات در سطح استان است که من احساس می کنم 

یک خال وجود دارد و نتوانستیم اجرای قانون را به تمام استان تسری ببخشیم. 

یک هزینه ای که مالک بابت نظارت ساختمان می پردازد جزء بسیار اندکی از 

ساختمان است. قیمتی که در سال 1394 برای یک مترمربع از طریق شورای 

مرکزی ابالغ شده 650 هزار تومان است و بعید می دانم اگر کسی بخواهد یک 

ساختمان خوب بسازد کمتر از یک میلیون تومان بتواند این کار را انجام دهد و 

این 650 هزار تومان برای چهار رشته طراحی و نظارت 4 درصد آن را به عنوان 

مبلغ نظارت و طراحی دریافت می کنند و برای بعضی از مناطق استان هم در 

متراژهای پایین تخفیف قائل شدیم )تخفیف 5 درصد تا 25 درصد(. وقتی نگاه 

می کنیم هزینه ی اندکی است و هدف از قانونی که در این زمینه تعیین شده 

ایجاد ایمنی، آسایش و صرفه ی اقتصادی برای مردم است. ان شاهلل تمام 

تالش ما این است که این خال را در فرصت مناسب بتوانیم برطرف بکنیم و 

ترویج و فرهنگ سازی و ارتباط بیشتر با مردم و آگاه سازی آنان مهم ترین 

نکته ای است که می تواند به اجرای این قانون کمک بکند.

وی در خصوص میزان ساخت و سازها نسبت به سال گذشته تصریح کرد:طبق 

بررسی هایی که بر روی ده ماه امسال با ده ماه ی مشابه سال 1393 انجام 

دادیم، متاسفانه نشان داد که با کاهش 20 درصدی در ساخت و ساز مواجه 

هستیم و ضمن این که میانگین ساختمان ها هم به سمت کوچکتر شدن می 

روند. خانه ها به نحوی ساخته می شود که افراد در راستای نیازهای خود می 

سازند و صرفاً ساختمان هایی بزرگ و با متراژهای بزرگ ساختن برای دیگران 

است و این آمار نشان می دهد که میانگین ساختمان ها به سمت کوچک تر 

شدن می رود.

مهندس احمد زارعی در زمینه میانگین عمر ساختمان در بوشهر گفت: عمر 

ساختمان متاسفانه تحت تاثیر عوامل مختلفی، در کل کشور ما پایین است و 

یک بخش عمده و مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عمر ساختمان در کشور ما، 

ضوابط و مقررات شهرداری است. ضوابط و مقرراتی که دستخوش تغییر می 

شود و اینها خیلی تعیین کننده است.

وی افزود: میانگین عمر مفید ساختمان به طور متوسط در کشور بین 25 تا 30 

سال می باشد که بوشهر هم از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ، در پایان این نشست، 

حفظ آرامش فضای درونی و بیرونی سازمان و ارتقاء سطح کیفی ساخت و 

سازها در استان و همچنین حفظ امنیت جانی و مالی مردم را از جمله اهداف 

این سازمان برشمرد.
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عملکرد کمیته کنترل نظارت

کمیته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در سال 94با 24 عضو ) 15نفر از گروه سازه واز گروه هاي معماری ، برق و 

مکانیک هر کدام 3 نفر( آغاز به کار نمود.

بررسی عملکرد کمیته کنترل نظارت نشان می دهد که فعالیت کمیته  در ارتقاء کیفیت ساختمان استان تا آنجا که مربوط به خدمات مهندسی می 

باشد نقش اصلی را ایفا نموده  و با توجه به سایه نظارتی منطقی آن در ایجاد فضای مطلوب اخالق حرفه ای مهندسی بسیار مؤثر واقع شده است. 

قطعاً فعالیت آرمانی این کمیته به سمت عملکرد مطلوب سازمان و حسن خدمات مهندسی است اما به تنهایی منجر به مطلوبیت فنی ساختمانها 

نمی گردد. چرا که خدمات مهندسی، نظارت و اجرا در تعیین کیفیت ساختمان تنها یکی از پارامترهای مورد نیاز است. بسیاری از عوامل اصلی 

کیفیت خارج از حیطه اختیار سازمان و در حوزه دستگاههای  دیگر است به عنوان مثال کیفیت مصالح ساختمانی و وجود نیروهای دارای مهارت 

فنی و فرهنگ پذیرش خدمات مهندسی از جمله دغدغه های موجود در این مقوله است و نمی توان بدون داشتن مصالح استاندارد و بدون وجود 

کارگران و عوامل فنی ماهر به کیفیت مطلوب دست یافت. 

در ذیل شرح مختصری از عملکرد کمیته کنترل نظارت در سال 94 برای آگاهی و بهره برداری اعالم می گردد.

1- تشکیل جلسات هفتگی بصورت منظم و متوالی

ریاست  حضور  دفاتربا  مسئولین  با  جلسه  برگزاری   -2

محترم سازمان جهت بررسی موانع و مشکالت موجود 
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3- تقسیم بندي شهر بوشهر به مناطق چهارگانه و ساماندهی گروهای 

این  احداث  دردست  ساختمانهاي  از  بازدید  جهت  گانه  چهار  بازدید 

مناطق

1-3-  منطقه غرب شهر بوشهر 

آقایان مهندس اسماعیل دهقان - سید علیرضا غریب زاده

خیابان امام ، عاشوری ، جفره

2-3- منطقه شمال و جنوب شهر بوشهر 

آقایان مهندس بختیاری فرد - محمد قنبری - علی قدیمی

3-3- منطقه شرق شهر بوشهر 

آقایان مهندس  داریوش کوثری - آرش ابنی - کوروش میرزایی 

4-3- منطقه بهمنی و دواس 

آقایان مهندس قاسم سلمانپور - نادر گرامی

اعالم  و  بوشهر  شهر  در  احداث  حال  در  ساختمانهای  از  بازدید   -4

نواقص به مهندسان ناظر 
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5- اعالم ایرادات ساختمان هاي بازدید شده به مهندسان ناظر مربوطه در قالب نامه با درج تصاویر بازدید بصورت رنگی 

6- دعوت از مهندسان ناظر جهت ارائه توضیحات در خصوص موارد نقص گزارش شده در ساختمانهای تحت نظارت ایشان )در روزهای سه شنبه (

7- بازدید از ساختمانهای در حال احداث شهرستانها و اعالم نواقص به دفاتر نمایندگی و مهندسان ناظر و در صورت لزوم دعوت از مهندسان 

ناظر جهت ارائه توضیحات الزم 

8- هماهنگی با کمیته ها و گروه ها و ارجاع موارد گزارش شده در بازدیدها به کمیته  ها و گروهای تخصصي درون سازمان جهت بررسی و اتخاذ 

تصمیم مناسب

9- ارتباط با مهندسان ناظر و اعالم موارد مهم قابل رعایت در نظارت ساختمانها از طریق سایت سازمان 

10- برگزار کارگاه آموزشی نکات اجرایی ساختمان در رشته های سازه، معماری .... در شهرستان های ...

11- برگزاری جلسه با مسئوالن دفاتر شهرستان و بررسی مسائل و مشکالت اجرایی ساختمان ها در شهرستانها

12- برگزاری جلسه با کمیته ژئوتکنیک و ....

13- تهیه گزارش نکات اجرایی در ساختمان سازی در چهاررشته سازه، معماری، برق و مکانیک
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برگزاری مجمع عمومی سازمان با دستور جلسه
 بودجه ۹۵- بیالن مالی ۹۳ و بخشی از هزینه کرد بیالن ۹۲ 

استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

بوشهر، مجمع عمومی سازمان با دستور جلسه بیالن مالی 93- بودجه 

95 و بخشی از هزینه کرد بیالن 92 ، درتاریخ 18 اسفند ماه سال جاری 

در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری 9 دی بوشهر برگزار شد.

و  موقت  رئیسه  هیئت  اعضای  انتخاب  از  پس  جلسه  این  درابتدای 

اصلی مجمع عمومی، مهندس احمد زارعی رئیس سازمان ، گزارشی 

از عملکرد هئیت مدیره دوره هفتم ارائه داد.

وی توضیحاتی در خصوص ظرفیت خدمات مهندسی بر اساس آمار 

اعضای سازمان و وضعیت شهرهای تحت نظارت، آمار نظارت 11 ماهه 

اول سال جاری، تعداد و متراژ قراردادها تا پایان سال 94 و مقایسه 

تعداد ارجاع نظارت به مهندسین در سال سهمیه ای 92 و 93 و 94 

ارائه نمود.

مهندس زارعی برگزاری نشست پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه، 

دیدار با معاون عمرانی، انعقاد تفاهم نامه ایمنی کارگاه های ساختمانی 

با اداره کار، تفاهم نامه های بیمه تامین اجتماعی مهندسین و بیمه تکمیل 

درمان، تفاهم نامه با بانک جهت تسهیالت مطلوب تر،برگزاری پیاده روی 

خانوادگی و خدمات رفاهی ورزشی مختلف و … را از جمله اقدامات هیئت 

مدیره سازمان در سال 94 برشمرد. وی با تاکید بر اهمیت آموزش جهت 

مهندسین، از انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه خلیج فارس خبر داد.

در ادامه مهندس فرزاد رستمی ، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان 

بوشهر به عنوان میهمان ویژه مجمع عمومی به ایراد سخنرانی پرداخت. 

وی عملکرد هیئت مدیره دوره هفتم را مثبت تلقی کرد و از مهندسین 

عضو سازمان درخواست نمود فضای پر آرامش و رو به رشد سازمان 

را حفظ نموده و هیئت مدیره را در راستای رسیدن به جایگاه مطلوب 

سازمان نظام مهندسی در استان یاری نمایند.

سپس مهندس سید مرتضی غریب زاده، خزانه دار سازمان و عباس 

کریمی مشاور مالی سازمان توضیحاتی را در خصوص بودجه 95 ارائه 

دادند که به دنبال آن پس از بیان نظرات یک نفر مخالف و یک نفر 

موافق، بودجه ی 95 با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.

در ادامه پس از ارائه بیالن مالی 93 و بیالن مالی 92 )بخشی از هزینه 

کرد(، توسط خزانه دار و مشاور مالی سازمان و ارائه گزارش مهندس 

صالحی به عنوان نماینده بازرسان ، بیالن مالی 93 و 92 نیز با اکثریت 

قریب به اتفاق آراء مصوب گردید.

در پایان این مراسم نیز از نفرات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسین، 

از  نفر  سه  و  سازمان  نشریه  در  علمی  مقاالت  بیشترین  دارندگان 

اعضای هیئت  ها توسط  نمایندگی شهرستان  دفاتر  نمونه  مسئولین 

مدیره تقدیر به عمل آمد.
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مهندس غالمرضا محسنی پور، مسئول کمیته آموزش سازمان،  از انعقاد تفاهم نامه و قرارداد مشترک بین سازمان نظام مهندسی استان بعنوان سازمان 

متقاضی و دانشگاه خلیج فارس بعنوان مجری برگزاری دوره های آموزشی برای مدت 6 ماه خبر داد. وی در این خصوص گفت: بدیهی است که در صورت 

رضایتمندی سازمان و کمیته جدید آموزش ، این مدت زمان قابل تمدید است.

وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی بیان داشت: در خصوص برگزاری دوره های ارتقاء پایه اعضاء کددار با توجه به تقاضای مکرر متقاضیان، پیش 

ثبت نامی از مهندسین انجام گردیده و با توجه به تصمیم کمیته آموزش و همچنین آمار متقاضیان در هر دوره - رشته در اسرع وقت برگزار خواهد گردید.

وی افزود: برای برگزاری دوره های مجریان ذیصالح و همچنین دوره های ورود به پایه 3 اعضاء نیز برنامه ریزی هایی اتخاذ گردیده است.

مهندس محسنی پور تصریح کرد: در ماه های آبان و آذر دوره مجریان ذیصالح تحت عنوان » آبفا« یا مبحث 16 در دو گروه »الف« و »ب« در روزهای 

متوالی و همچنین دوره مبحث 17)مجریان گاز( توسط مهندس سید محمدجواد هاشمی برگزار گردید.

وی در پایان، اولویت بندی برگزاری دوره های آموزشی را بر اساس آمار و ارقام نتیجه گیری شده از ثبت نام مقدماتی مهندسین در دوره های آموزشی 

ارائه شده توسط این کمیته که بوسیله ی سامانه پیامکی سازمان انجام گردیده بود، بدین شرح اعالم نمود:

مهندسی عمران
   نظارت 3 به 2 :    

مصالح و فناوری های نوین ساخت                                             به تعداد 51 نفر

  نظارت 2 به 1 :

1- بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی                                             به تعداد 21 نفر

2- روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها                                                   به تعداد 22 نفر

3- روشهای اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی                             به تعداد 19 نفر

مهندسی عمران
   محاسبات 3 به 2 :   

1- ضوابط طراحی ساختمان هایی با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن                    به تعداد  15نفر

2- مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای                                                             به تعداد  13نفر

3- سیستم های مقاوم فلزی و بتنی                                                                 به تعداد 11نفر                                        

   محاسبات 2 به 1 :

4- طراحی لرزه ای ساختمان های فوالدی به روش LRFD                               به تعداد 4 نفر

5- مقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی                به تعداد 5 نفر

عملکرد کمیته آموزش 
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مهندسی معماری
 نظارت و طراحی   3 به 2 :   

1- بکارگیری استانداردها،مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری                  به تعداد 35 نفر

نظارت و طراحی   2 به 1 :

1- الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان                                        به تعداد 5 نفر    

مهندسی برق
 نظارت و طراحی   3 به 2 :   

1- سیستم های جریان ضعیف                                                                       به تعداد 38 نفر

2-ساختمان های هوشمند 1                                                                          به تعداد 34 نفر

نظارت و طراحی   2 به 1 :

 ساختمان های هوشمند 2                                                                                               به تعداد 7 نفر

2- بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2                                به تعداد 8 نفر

نقشه برداری
 نظارت و طراحی   3 به 2 :   

1- تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی                 به تعداد 1 نفر

مهندسی مکانیک
 نظارت و طراحی   3 به 2 :   

1- تاسیسات بهداشتی                                                                                     به تعداد 35 نفر             

نظارت و طراحی   2 به 1 :

1- تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی                به تعداد 8  نفر          

شایان ذکر است که در اولین جلسه این کمیته که در تاریخ 23 آذرماه سال جاری برگزار گردید، مهندس غالمرضا محسنی پور بعنوان رئیس کمیته 

آموزش و مهندس نرگس مقدسی به عنوان دبیر کمیته آموزش انتخاب گردیدند. مهندس علیرضا ابراهیمی، دکتر محمد واقفی، مهندس داریوش 

مظفری، مهندس علیرضا خلیفه و دکتر عبداهلل آورا نیز از دیگر اعضای کمیته آموزش می باشند و همچنین دکتر محمدرضا ماهینی به عنوان نماینده 

هیات مدیره در کمیته و مهندس سعید جوکار به عنوان نماینده اداره کل راه و شهرسازی در این جلسات حضور خواهند داشت.                                                                                             

تعداد رشته

53عمران اجرا

9عمران محاسبات

21معماری نظارت

2تاسیسات برقی

1شهرسازی

0نقشه برداری

21عمران نظارت

5تاسیسات مکانیکی

13معماری طراحی

2معماری اجرا

127جمع قبولی

  آمار کل تایید شدگان جهت برگزاری آزمونآمار کل قبولی های آزمون مرداد ماه 94 در استان بوشهر
 در استان بوشهر بهمن ماه 94

تعدادزنمردرشته

1885193عمران اجرا

50817525عمران نظارت

19713210عمران محاسبات

88492تاسیسات مکانیکی

22843271تاسیسات برقی

123شهرسازی

14014نقشه برداری

66103169معماری طراحی

104139243معماری نظارت

5560115معماری اجرا

14493861835جمع
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دکتر علی کریمی، رئیس شورای انتظامی سازمان در مصاحبه با خبرنگار نمای ساحل با اشاره به ماده  17 قانون و مواد 83 الی 109 آئین نامه 

اجرایی قانون مزبور، شورای انتظامی را به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انتظامی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 

معرفی نمود.

وی اظهار داشت: بدون شک، اجرای هر قانون بستگی به نهادهای نظارتی و میزان مسئولیت افراد در قبال نقص آن مقررات دارد که تخلفات قابل 

رسیدگی و میزان مجازات قانونی آن در مواد 91-92 آئین نامه به تفصیل مشخص و بیان گردیده اند.

دکتر کریمی در ادامه مختصری از عملکرد شورای انتظامی در سال 94 را به شرح ذیل اعالم نمود: 

آمار پرونده ها و تشکیل جلسات   

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، عمده اقدامات انجام شده توسط این شورا را بدین شرح بیان نمود:

- تشکیل جلسات بصورت منظم و متوالی در هفته 

- رسیدگی به پرونده های وارده و تعیین تکلیف نهایی

- ارائه مشاوره حقوقی و فنی جهت مهندسین

وی در خصوص آسیب شناسی پرونده های واصله و پیشگیری از تخلفات احتمالی گفت:  با توجه به بررسی پرونده های مختلف و آسیب شناسی 

عین نسبت به علل وقوع تخلف و در جهت پیشگیری از وقوع تخلف توصیه می شود که مهندسین محترم، مراتب ذیل را نصب العین قرار داده و 

اهتمام پیشگیری در این زمینه داشته باشند :

1( گزارش مرحله ای جدی گرفته شود.

2( ضرورت دارد گزارش مرحله ای در زمان مقرر ارائه شود و ارائه گزارش با تأخیر تخلف محسوب گردد.

3( چنانچه مالک از مفاد پروانه ساختمانی عدول نموده در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از کار وی و اعالم مراتب به شهرداری و نظام مهندسی 

اقدام شود.

عملکرد شوراي انتظامي
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برنامه ریزی عملیاتی اصالح و ارتقاء کیفی و کمی امور و ساختار 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر پیرو جلسات هیئت مدیره محترم دوره هفتم و بررسی های صورت 

گرفته، در راستای اصالح و ارتقاء کیفی و کمی امور ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، برنامه های عملیاتی جهت پیشبرد هر چه 

بهتر امور بشرح پیوست مدون گردیده است  که در ذیل مشاهده می نمایید:

 جدول برنامه ریزی عملیاتی اصالح و ارتقاء کیفی و کمی امور و ساختار سازمان:
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     مهندس شاپور طاحونی در سال 1334 خورشیدی در شهر تهران دیده به جهان گشود.ایشان دارای مدرک 

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1358 می باشد.مهندس 

طاحونی پس از فراغت از تحصیل به فعالیتهای علمی و فرهنگی پرداخت. وی از سال 1361 تا کنون به کار 

تدریس و تحقیق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اشتغال دارد.نامبرده هم اکنون عضو هیئت علمی و استادیار 

دانشگاه مذکور می باشد. کتابهای تالیفی “تحلیل سازه ها “)با همکاری مهندس لیل آبادی (،”طراحی سازه های 

بتن مسلح” و کتاب های ترجمه ای ” اصول مهندس ژئوتکنیک ج1″ و دستنامه اجرای بتن )باهمکاری آقای دکتر 

رمضانپور و آقای مهندس پیدایش( ،مهندس شاپور طاحونی به ترتیب در سالهای 1373،1366،1365، 1384 

به عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزیده شدند.همچنین 

کتاب ” دستنامه اجرای بتن ” به عنوان برگزیده جشنواره مهندسی عمران انتخاب شد.

 گروه : فنی و مهندسی

 رشته : مهندسی راه و ساختمان

 تحصیالت رسمی و حرفه ای : شاپور طاحونی دورة تحصیالت دبستان و دبیرستان )هدف شماره 1 تهران( را در تهران به انجام رسانید و سپس جهت تحصیالت 

عالیه به دانشگاه راه یافت و در سال 1358 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران گردید.

 مشاغل و سمتهای مورد تصدی : شاپور طاحونی پس از فراغت از تحصیل به فعالیتهای علمی و فرهنگی پرداخت. وی از سال 1361 تا کنون به 

کار تدریس و تحقیق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اشتغال دارد و هم اکنون به عنوان استادیار در دانشگاه مذکور مشغول به فعالیت است. از 

دیگر مشاغل و سمتهای وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عضو انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان و چند سال عضویت در هیئت 

مدیره آن. 2- عضو کمیته آیین نامه زلزله )استاندارد 2800(. 3- عضو کمیته آیین نامه بتن ایران. 4- عضو کمیته آیین نامه بارگذاری مقررات ملی 

ایران )مبحث 6(. 5- عضو انجمن مهندسین عمران و انجمن مهندسین راه و ساختمان. 6- عضو انجمن بتن ایران. 7- عضو کمیته مبحث بیست 

و یکم مقررات ملی ایران )پدافند غیرعامل( 8- مسئول کمیته مبحث دهم مقررات ملی ایران )طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی(

 جوائز و نشانها : مهندس شاپور طاحونی در کنار فعالیت های تخصصی خود دارای تالیفات و ترجمه هایی می باشد که از میان آنها چهار کتاب 

وی -دو کتاب تالیفی و دو کتاب ترجمه- در دوره های مختلف انتخاب کتاب سال جمهوری اسالمی ایران )از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 

به عنوان کتاب سال برگزیده شده است. – انتخاب کتاب “تحلیل سازه ها “تالیف شاپور طاحونی ،)با همکاری مهندس لیل آبادی ( در سال 1365 

به عنوان کتاب سال در علوم کاربردی – انتخاب کتاب “طراحی سازه های بتن مسلح”تالیف شاپور طاحونی ،در سال 1366 به عنوان کتاب سال 

در علوم کاربردی – انتخاب کتاب “اصول مهندسی ژئوتکنیک ج 1″ ترجمه شاپور طاحونی ،در سال 1373 به عنوان کتاب سال – انتخاب کتاب 

“دستنامه اجرای بتن ” ترجمه شاپور طاحونی )باهمکاری آقای دکتر رمضانپور و آقای مهندس پیدایش(، در سال 1384 به عنوان کتاب سال – 

انتخاب کتاب فوق به عنوان کتاب برگزیده در نخستین جشنواره دو ساالنه گرامیداشت برگزیدگان مهندسی عمران ایران )بهمن ماه سال 1386(

فعالیتهای مهندسی ،شاپور طاحونی به قرار زیر است:

1- طراحی و نظارت بر اجرای ساختمانهای بلند مرتبه. 2- طراحی خطوط لوله آبرسانی. 3- طراحی مخازن بتنی آب )از ظرفیت 1000 تا 70000 

مترمکعب(. 4- طراحی سایتهای تصفیه خانه آب. 5- طراحی پلها و آبگذرها. 6- طراحی و نظارت ایستگاههای متروی تهران. 7- طراحی اسکله 

دریایی و آبگیرها. )اسکله فوالد قشم، اسکله آلومینیوم المهدی، اسکله تخلیه نفت پاالیشگاه هشتم اسکله و اسکله آهن بندرامام(. 8- طراحی 

ساختمانهای صنعتی. 9- طراحی سیلوها و ذخیره سازهای صنعتی. 10- طراحی بندهای انحرافی و سازه های هیدرولیکی. 11- طراحی و نظارت بر 

اجرای پل والیت واقع در تقاطع چمران – نیایش. 12- طراحی و نظارت بر اجرای پل شیرین شهر به روش طرح آزاد با دهانه میانی 146 متر. 13- 

طراحی و ساخت دستگاه پلساز )Bridge Builder(. 14- طراحی و نظارت بر اجرای طرح فوالد آذربایجان. 15- طراحی و نظارت بر اتوبان و 

پل روگذر دسترسی سربندر به بندر امام. 16- طراحی ساختمانهای صنعتی پتروشیمی بندرامام. 17- طراحی و نظارت براسکله 150٫000 تنی به 

عالوه تعمیرات اسکله های 1 تا 6 بندر امام. 18- طراحی و نظارت بر اسکله های 2 تا 7 خرمشهر.

  مهندس شاپور طاحونی
معرفی 

معرفی مشاهیر
مشاهیر
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صفحه 39 تا 77

پرونده ویژه :
 ضوابط کلیدی در اجرای ساختمانها 
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میزگرد علمی با عنوان

نکات کلیدی در اجرای ساختمان

مهندس پرورش: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر ، در هنگام احداث ساختمان ها چه نکاتی را باید رعایت 
نمود؟

مهندس علیرضا سنایی دشتی:

می توان گفت که یک استاندارد واحد در صنعت ساخت و ساز کل کشور حاکم می باشد و ساخت و سازها یا اسکلت فلزی و یا بتنی هستند،  بنابراین 

با توجه به این امر نمی توانیم تفکیک مشخصی برای اقلیم های جداگانه در کشور قائل شویم، چرا که باید از یک سیستم مشخص و استاندارد که در 

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان تعریف شده است پیروی کنیم.اما با این وجود میتوان تغییراتی جزیی در مصالحی که در ساخت و سازها بکار 

می رود ایجاد کنیم . بطور مثال میتوان در حاشیه جنوبی کشور از سیمان هایی استفاده نمود که خورندگی کمتری داشته باشند و یا می توان از اسکلت 

مقدمه:
لزوم توجه هرچه بیشتر به قوانین و مقررات ملی ساختمان در اجرای ساخت و سازها موضوع مهمی است که بار دیگر مهندسین سازمان 

نظام مهندسی استان بوشهر را در یک میزگرد تخصصی گردهم جمع نمود.

در این نشست ، پیرامون محورهای متعددی از قبیل فواید و مضرات توجه به مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها ، توجه به  شرایط 

اقلیمی استان جهت احداث ساختمان هایی با کیفیت ، راهکارهای ارتقاء ایمنی در فرایند ساخت وساز ،  راهکارهای کاهش اتالف انرژی در 

ساختمان ها و... به بحث و بررسی گذاشته شد که ماحصل این میزگرد را در ادامه می خوانید. 

شایان ذکر است میزگرد تخصصی مذکور در تاریخ 28 دی ماه و در ساختمان نظام مهندسی استان بوشهر با مدیریت مهندس فرزاد 

پرورش، مسئول گروه علمی کمیته انتشارات سازمان برگزار شد.
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. مهندس فردین خورشیدیان:
شهرسازی  معاون  و  شهرسازی  مهندسی  کارشناس 

شهرداری بوشهر

. مهندس رضا حفظ اله :
کارشناس ارشد مهندسی عمران و مدیریت فنی و اجرایی 

راه و شهرسازی استان بوشهر

. مهندس علیرضا سنایی دشتی : 
کارشناس مهندسی برق و عضو شورای مرکزی کشور

. مهندس حسن بحرینی : 
نظارت  کمیته  مسئول  و  عمران  مهندسی  کارشناس 

مضاعف سازمان

. مهندس سیدمحمد فرحی بزرگ : 
کارشناس مهندسی مکانیک و عضو کمیته تخصصی گاز و آبفا

. مهندس فرزاد پرورش : 
علمی  گروه  مسئول  و  عمران  مهندسی  ارشد  کارشناس 

انتشارات سازمان

فلزی مرغوب تری استفاده نمود که بی شک انجام این موارد هزینه های 

اقتصاد بیشتری را می طلبد که شاید مقرون به صرفه نباشد، ازهمین رو 

باید با اختصاص بودجه هایی بیشتر و مدیریت سیستم ساخت و ساز 

سعی در استفاده از مصالح استاندارد منطبق با شرایط جغرافیایی نمود.

مهندس حسن بحرینی:

در بررسی صنعت ساخت و ساز اگر بخواهیم ایرادات موجود را طبقه بندی 

نماییم : 37درصد مربوط به طراحی - 51درصد مربوط به اجرا- بالغ بر 5 

درصدمربوط به استاندارد مصالح ، بالغ بر 5درصد نیز مرتبط با استاندارد 

میان  این  باشد.در  می  اجرا  از  آنها پس  از  نگهداری صحیح  و  مصالح 

همانطور که اشاره شد، پیرامون مصالح بکار رفته در ساخت و سازهای 

نقاط جنوبی کشور، مهم ترین نکته کیفیت بتن و نحوه اجرا و بکارگیری 

آن می باشد.در همین ارتباط توجه به این نکته بسیار ضروری است که 

بدانیم افزون بر 50درصد از مشکالت وجود در ساخت و سازهای مناطق 

جنوبی کشور مرتبط با مشکالت اجرایی می باشد. به طور مثال در مناطق 

ساحلی دمای بتن ریزی خوب، نباید بیشتر از 32درصد درجه باشد و یا 

اینکه کاهش نسبت آب به سیمان از جمله نکات بسیار مهمی است که 

نباید از قلم انداخت .

افزایش کیفیت عایق پوشش روی میلگردها و به دنبال آن استفاده از بتن 

های نفوذناپذیر، استفاده از سیمان های کنگیر مثل تیپ 2 و 5 که موجب 

غیرقابل نفوذبودن بتن ها در مقابل رطوبت می شود، عمل آوری مطلوب 

بتن ها، نگهداری بتن ها و غیره از دیگر نکات مهم و کلیدی  است که در 

ساخت و سازهای  مناطق جنوبی باید بدان ها توجه نمود.

مهندس فردین خورشیدیان:

شویم  می  روبرو  ساختمانهایی  با  گاهاً  بوشهر  قدیم  بافت  بررسی  در 

ساختمان  مثال  طور  به  دارند  قدمت  سال   100 تا   90 بر  بالغ  که 

امنیه)شهرداری(قدمتی در حدود 200 سال دارد. بی شک علت این امر 

کیفیت و مرغوبیت مصالحی  می باشد که در ساختمانها به کار رفته است. 

بطور مثال مصالح بکار رفته در این ساختمانها ، عموماً سنگ های دریایی 

یا چوب های محکمی می باشد که کیفیت و استحکام بسیار باالیی دارند.

حال اگر اندکی جلوتر بیایم و وضعیت را با ساخت و سازهای امروزی 

مصالح  پایین  کیفیت  آن  و  برمیخوریم  عمده  مشکلی  به  کنیم  مقایسه 

نیز تولیدکنندگان  بتن در ساخت و سازها می باشد که دلیل اصلی آن 

بی شماری است که حداقل استانداردهای الزم را در تولید بتن رعایت 

نمی کنند. چرا که این تولیدکنندگان عموماً افراد غیر متخصصی هستند 
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که با اصول کار آشنایی ندارند، از سوی دیگر ، مهم ترین مشکلی 

که در حال حاضر در ارتباط با ساخت و سازهای شهر بوشهر با آن 

مواجه هستیم عدم توجه به نظم و الگویی مشخص در نحوه ساخت 

و ساز می باشد به طور مثال موضوعی همچون درب بر حیاط و درب 

بر ساختمان در استان همجوارمان فارس رعایت میشود که این امر 

از گذشته تا به امروز  عالوه بر زیباسازی چهره شهر به ارتقاء کیفیت 

را  مزایایی  آن  بر  انجامیده و عالوه  و گرمایشی  سیستم سرمایشی 

نیز به دنبال داشته است، اما متاسفانه در شهر ما این نکته رعایت 

بیشتر  قوانین  تصویب  با  است  ارتباط الزم  همین  در  که  نمی شود 

توسط مسئولین امر، این مشکل مرتفع شود.از منظری دیگر نیز می 

توان ساز و کارهای ساخت و ساز را در سه مبحث: مسایل دستوری 

، فرهنگی و تلفیقی مورد بررسی قرار دهیم. منظور از مسایل دستوری 

همان آیین نامه ها و ابالغ هاست که باید در ساخت و سازها اجرا شود 

،مسایل فرهنگی اقداماتی است که خود فرد جهت اجرای ساخت و 

ساز باید بدان توجه نماید و مسایل تلفیقی  نیز در واقع تلفیق مصالح 

مناسب جهت حصول نتیجه مطلوب در عرصه ساخت و ساز می باشد.

در سال 1364 وقتی که  طرح جامع شهر بوشهر تهیه و تصویب 

های  شکل،  الگوی  بر  مشتمل  الگو   4 بوشهر  برای شهر  می شود 

الگوی حیاط مرکزی، الگویی از طرف ساختمان باشد و الگوی از یک 

طرف ساختمان مشخص گردید که توجه به این 4 الگو باعث گردیده 

شهر بوشهر یا شمالی باشد  یا جنوبی و نه درب بر حیاط و درب بر 

ساختمان اما مشکل اصلی اینجاست که خیابانها و کوچه های سطح 

الگوهای  این  خواهیم  می  اکنون  هم  ما  و  گرفته  قبل شکل  از  شهر 

ساختمان سازی را در سطح شهر پیاده کنیم.در واقع ما االن می آییم 

ساختمانها را درب  بر کوچه و یا درب بر گذر احداث می کنیم،  یعنی 

نمی گذاریم که حتما درب بر حیاط باشند و ساختمانهایی نیز که از قبل 

شکل گرفته اند و یا مثال درب بر حیاط بوده اند  را اجازه می دهیم که 

همانطور درب بر حیاط ساخته شوند.در واقع آنها را به گونه ای نامنظم 

برای آینده شکل می دهیم!

مهندس رضا حفظ اله:

یکی از مشکالت مهمی که در ارتباط با موضوع ساخت و سازها در 

استان بوشهر به چشم می خورد، عدم وجودالگویی مشخص برای 

ساخت و ساز می باشد. به گونه ای که گویا در این خصوص فردی را 

آزاد گذاشته ایم تا الگویی مشخص را دنبال کند،  مشکلی که بعید می 

دانم در شهرهای دیگر به این شکل اتفاق افتد . و به همین دلیل به 

عقیده بنده نحوه معماری و شهرسازی که اکنون در استان با آن روبرو 

هستیم زیبنده این شهر نمی باشد.

از سوئی دیگر مصالحی نیز که در ساخت و ساز هایمان به کار می 

در  که  آجری  مثال  بطور  باشد،  نمی  استان  اقلیم  با  متناسب  بریم 

بسیاری از ساختمان ها از آن استفاده میکنیم به دلیل نفوذ رطوبت 

ذیربط  رو سازمانهای  نیست.از همین  مناسب  استان  این  برای  باال 

در این خصوص باید اعمال نظرهای بیشتری داشته باشند و به طور 

تخصصی با این موضوع رفتار کرده و تحقیقات تخصصی تری را در 

این رابطه انجام دهند.

مقررات  به  توجه  فواید  ترین  عمده  پرورش:  مهندس 
ملی ساختمان و نیز مضرات عدم توجه به این مهم را در 

اجرای ساختمان ها  توضیح دهید ؟

مهندس علیرضا سنایی دشتی:

وقتی صحبت از استاندارد به میان می آید ، یعنی تعیین حداقل هایی 

که با رعایت و توجه به آنها یک کاال یا محصول قابلیت پذیرش و 

ای  سرمایه  کاالی  یک  نیز  ساختمان 
محسوب می گردد که هزینه باالیی جهت 
بنابراین  می شود.  آن صرف  تولید  و  تهیه 
به  توجه  نتیجه،  بهترین  حصول  جهت 
حداقل های موجود و رعایت استاندرد های 
تعریف شده امری الزامی و مهم می باشد.

مهندس علیرضا سنایی دشتی:

مهندس حسن بحرینی:
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استفاده را دارا می باشد.

ای  سرمایه  کاالی  یک  نیز  ساختمان  طبیعتاً  تعریف،  این  با  مطابق 

محسوب می گردد که هزینه باالیی جهت تهیه و تولید آن صرف می 

شود. بنابراین جهت حصول بهترین نتیجه ، توجه به حداقل های موجود 

و رعایت استاندردهای تعریف شده امری الزامی و مهم می باشد.

در همین راستا، وزارت را ه وشهرسازی اقدام به تدوین قوانین و مقررات 

ملی ساختمان در 22 مبحث نموده است که رعایت این قوانین در امر 

ساخت وساز منجر به ساخت سازهایی مطلوب و با کیفیت میشود و در 

نقطه مقابل نیز عدم رعایت اینگونه قوانین ساخت و سازهایی بی کیفیت 

و نامرغوب را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر لزوم تغییر و ارتقاء 

برخی از مقررات ملی ساختمان در پاره ای از موارد نظیر مباحث مرتبط با 

هوشمندسازی ساختمان ها، کاهش اتالف انرژی و.... با توجه به توسعه 

به  ای  نتیجه  و  گردیده  احساس  ساز  و  های ساخت  شیوه  افزون  روز 

مراتب مطلوب تر به دنبال خواهد داشت.

مهندس حسن بحرینی:

به  کشور  نقاط  برخی  در  متاسفانه  ساختمان  ملی  مقررات  بحث  در 

قوانین در ساخت  این  به رعایت  الزمی  ما هیچگونه  استان  ویژه در 

امر  این  رعایت  و  خورد  نمی  چشم  به  مسکونی  منازل  سازهای  و 

تنها در ساختمانهای دولتی و اداری دیده میشود .در واقع این گونه 

یا  و  مهندسی  نظام  سازمان  نزد  ای  کتابچه  قالب  در  تنها  مقررات 

استفاده  و  کاربرد  گونه  هیچ  که  است  شده  محدود  ناظر  مهندیسن 

ای در ساخت و سازهای مسکونی ندارد.

در  نوین  مصالح  از  که  کنیم  می  مشاهده  وضوح  به  اکنون  ماهم 

ای  توجه  وکمترین  نمیشود  استفاده  مسکونی  سازهای  و  ساخت 

عمده  ای  نقیصه  امر  این  که  گردد  نمی  مبذول  مقررات  رعایت  به 

تیرچه  نظیر  بتنی  مصالح  از  استفاده  مثال  طور  به   . میشود  محسوب 

و سازهایمان  کماکان در ساخت  استاندارد  بتن های غیر  یا  و  بلوک 

با  و  تر  نوین  مصالح  از  استفاده  است  الزم  که  خورد  می  چشم  به 

کیفیت تر جایگزین شده و مقررات تدوین شده در بحث ساختمان 

سازی بیش از پیش توسط مهندسین و ناظرین و نیز مسئولین امر 

مدنظر قرار گرفته شود.

مهندس فردین خورشیدیان :

در خصوص توجه و یا عدم توجه به مقررات ملی ساختمان، بزرگترین 

ارائه  با آن مواجه هستیم عدم فرهنگ سازی و  اکنون  مشکلی که هم 

آموزش های الزم از یک سو و عدم نظارت سازمانهای ذیربط از سویی 

دیگر  می باشد. متاسفانه مهندسین ناظر و معماران ما آموزش های کافی 

این زمینه نداشته و فرهنگ سازی مطلوبی صورت نگرفته است.از  در 

سوی دیگر عدم وجود مکانیسم های نظارتی معضل مهمی می باشد که 

باید با تمام توان در راستای رفع آن اقدام شود.

مصالح  تولیدکنندگان  کیفیت  روی  بر  بر  نظارتی  گونه  هیچ  اکنون  هم 

صورت نمی گیرد و همچنین مراحل ساخت و ساز و روند رعایت مقررات 

مورد بررسی قرار نمی گیرد.

ارائه  علیرغم  است  الزم  نقیصه  این  رفع  منظور  به  و  راستا  همین  در 

آموزشهای الزم به گروه های هدف ، مکانیسم های نظارتی قوی تری 

نیز توسط سازمانهای ذیربط صورت گیرد.

یا  و  مالک  توسط  سازها   و  در ساخت  تخلفی  چنانچه  حاضر  حال  در 

مهندسین ناظر واقع شود،شهرداری تنها مجری است که در کمیسیون 

ماده 100 این تخلف را پیگیری کند، اما چرا یک ساختمان باید از ابتدا 

مغایر با مقررات ساخته می شود و کسی نظارت  نمی کند؟

به عقیده بنده عالوه بر شهرداری سازمانهای نظارتی دیگر نظیر سازمان 

بروند   با جدیت وارد عمل شده و  باید  نیز  نظام مهندسی و شهرداری 

ساخت و سازها  و نیز کیفیت تولید مصالح نظارت کنند.

همچنین از اهمیت لزوم فرهنگ سازی در این زمینه  نباید غافل شویم 

و مکرراً اعالم کنیم که توجه به مقررات ملی ساختمان چه فوایدی به 

دنبال دارد .

مهندس سیدمحمد فرحی بزرگ:

لزوم تدوین مقررات ملی ساختمان در واقع به دلیل وجود مشکالتی 

به  و  است  داشته  وجود  مقررات  این  تدوین  از  پیش  که  است  بوده 

همین دلیل قوانینی در راستای رفع این مشکالت تصویب شده است 

مطلوب  نتایج  تحقق  منظور   به  مقررات  این  به  توجه  روی  همین  از 

امری الزامی است.

اما آنچه در این بین باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما نباید 

مقررات ملی ساختمان را یک نسخه پیچیده شده برای تمامی نواحی و 

مناطق کشور به حساب بیاوریم ، بلکه بخشی از این قوانین باید مطابق 

با ویژگی های خاص مناطق تنظیم شود،در واقع ما باید نظراتمان در 

با شرایط خاص استان  این مقررات مطابق  با هماهنگ سازی  ارتباط 

خود ارسال کنیم تا  لحاظ شوند ، همان کاری که در بخش مکانیک و 

یا گاز انجام دادیم و دستورالعمل هایی را در کنار این مقررات گذاشته 

و پوشش داریم.

ساختمان  ملی  مقررات  بحث  در 
متاسفانه در برخی نقاط کشور به ویژه 
در استان ما هیچگونه الزمی به رعایت 
این قوانین در ساخت و سازهای منازل 
مسکونی به چشم نمی خورد و رعایت 
و  دولتی  ساختمانهای  در  تنها  امر  این 
تنها  مقررات  گونه  این  واقع  .در  میشود  دیده  اداری 
یا  و  نزد سازمان نظام مهندسی  قالب کتابچه ای  در 
مهندیسن ناظر محدود شده است که هیچ گونه کاربرد 

و استفاده ای در ساخت و سازهای مسکونی ندارد.

مهندس حسن بحرینی:
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مهندس رضا حفظ اله:

به عقیده بنده استفاده از مقررات ملی ساختمان، فواید بسیاری دارد اما در 

ارتباط با این موضوع مهم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست .

با شرایط  باید مطابق  تا جایی که ممکن است  این مقررات  اینکه  اول 

در  استفاده  بومی سازی شوند.درخصوص  در کل کشور  مناطق مختلف 

مصالح نوین نیز به نظر می رسد روند رو به رشد استفاده از مصالح نوین 

در استان بوشهر مطلوب می باشد و هم اکنون شاهد استفاده روز افزون 

از این مصالح در سقف ها،دیوارها و سیستم های نورپردازی و گرمایی و 

سرمایشی ساختمانها ایجاد زمینه مناسب جهت استفاده دو چندان از این 

مصالح در استان کوشا باشیم.

یک  اجرای  در  کلیدی  نکات  مهمترین  پرورش:  مهندس 
ساختمان و بیشترین اصولی که مهندسین کشور از توجه به 

آنها در اجرای ساختمان غفلت می ورزند کدام است؟

مهندس علیرضا سنایی دشتی:

مهم ترین نکات کلیدی در اجرای یک ساختمان به ترتیب شامل طراحی، 

اجرا و نظارت می باشد . در استان ما خوشبختانه با تالش های صورت 

گرفته در زمینه نظارت به پیشرفت های متعددی نایل آمدیم اما در زمینه 

اجرا به دلیل عدم ارائه آموزشهای کافی به گروه هدف با مشکالتی مواجه 

هستیم که رفع این مشکل مستلزم برنامه ریزی و ممارست بیشتر می باشد 

و در همین خصوص از طریق سازمان های آموزش فنی و حرفه ای باید به 

ارائه آموزش های الزم به مهندسین بپردازیم .از سوی دیگر سازمان نظام 

مهندسی نیز می بایست وارد عمل شده و نکات آموزشی الزم در اجرای 

ساختمان را به مهندسین منتقل کند تا ایشان نیز با آموزش و آگاهی بیشتر، 

اصول الزم جهت ساخت و سازی موفق را به کارگیرند.

بنابراین همانطور که گفته شد به عقیده بنده در بحث طراحی، مهندسین ما 

اطالعات کافی را دارا می باشند و مشکلی در این زمینه نداریم اما در زمینه 

اجرا نیازمند ارائه آموزش های بیشتر جهت تخقق نتیجه بهتر می باشیم.

 

مهندس حسن بحرینی:

و  استاندارد،اجرا  طراحی،مصالح  از  مشترک  است  محصولی  ساختمان 

استاندارد  و  مرغوب  مصالح  و  مناسب  طراحی  داشتن  فرض  با  نظارت 

،وارد بخش اجرا و نظارت بریک پروژه میگردیم که در واقع دستگاه های 

مختلفی در این بخش سهیم هستند،لذا در صورت عدم کارکرد مناسب و 

عدم شناسایی وظایف توسط هر دستگاه، یک ساختمان بعنوان محصول 

خروجی مناسب و استاندارد نخواهد بود.

نتیجه  این  به  به تحقیقاتی که در کمیته نظارت صورت گرفته  با توجه 

دست یافته ایم که نقش مجری از نقش دستگاه نظارت بسیار باالتراست.

در بازدیدهای میدانی کمیته نظارت شاهد بوده ایم که ساختمان هایی با 

حضور مجری و بدون حضور ناظر ،با کیفیت بسیار باالیی اجرا شده است 

البته الزم به ذکر است که عکس این قضیه نیز مشاهده شده که مجری 

بسیار ضعیف بوده ،حتی با حضور مستمر ناظر بر سرپروژه ،مشکالتی 

توسط مجری پیش آمده که عواقب بسیاری بدنبال داشته است.

در هرحال کم و بیش به این نتیجه گیری نزدیک می شویم که سازمان 

بیش از اینکه بر روی ناظرین سرمایه گذاری کند،برروی بخش مهندسین 

ناظر  مجری سرمایه گذاری صورت گیرد،چون در صورتی که مهندس 

قوی نظارت ساختمان را عهده دار باشد با استفاده از دانش خود ، یک 

خروجی مناسب را ارائه می دهد،پس با سرمایه گذاری برروی  مجریان 

ناخواه  خواه  و  باشیم  داشته  ناظر  و  مجری  از  خوبی  پکیج  توانیم  می 

بسیاری مشکالت برطرف می گردد.

یک  اجرای  در  که  نیز  کلیدی  نکات  از  مورد  چند  اینجا  در  است  الزم 

ساختمان باید در نظر داشت و.به آن پرداخت را نام برد که شامل:

1 (تطبیق نقشه های معماری و سازه 

2(بیمه نمودن ساختمان در مقابل حوادث

3(تفهیم نقشه ها به مالک و مجری و توجیه نمودن آنها

4(رعایت نکات ایمنی

5(استفاده از مهندسین مجری  واکیپ اجرای صالحیت دار

6(آموزش مهندسین ناظر

7(کنترل کیفیت بتن 

مهندس فردین خورشیدیان:

،از هنگامی که پروانه ساخت صادر می شود و  در بحث ساخت و ساز 

مهندس ناظر این پروانه را تحویل می گیرد تا زمان اجرا و نیز اتمام آن 

، باید نکات متعدد و قوانین و مقررات مختلفی را مدنظر قرار داده و بر 

اجرای آنها نظارت کند. اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد و در بسیاری 

مهندس فرحی بزرگ:

به  توجه  عدم  یا  و  توجه  خصوص  در 
بزرگترین مشکلی  ملی ساختمان،  مقررات 
عدم  هستیم  مواجه  آن  با  اکنون  هم  که 
فرهنگ سازی و ارائه آموزش های الزم از 
یک سو و عدم نظارت سازمانهای ذیربط از 

سویی دیگر  می باشد

مهندس فردین خورشیدیان:
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از موارد، سهل انگاری های بی شماری واقع می شود که نتیجه ای جز 

احداث ساخت و سازهای بی کیفیت و غیر استاندارد به دنبال ندارد. به 

طور مثال وقتی در برخی از موارد ساختمانی قرار است دارای زیر زمین و 

طبقات باشد  هنگامی که گودبرداری صورت گرفته و زه آب باال می باشد، 

احداث  بودن  نامناسب  یا  و  مناسب  بر  مبنی  را  گزارشی  ناظر  مهندس 

زیرزمین در آن منطقه ارائه نمی دهد و یا اینکه گزارشی مبنی بر اینکه 

ایجاد  برای  یا  یابد  باید اختصاص  برای احداث فونداسیون  ارتفاع  این 

زیر زمین مطرح نمی شود ، در واقع بدون توجه به بسیاری از نکات و 

مقررات کلیدی  و الزم االجرا یک ساختمان ساخته می شود که به هیچ 

عنوان با استانداردهای تعریف شده مطابقت ندارد و به تبع آن مشکالت 

عدیده ای ایجاد می شود.در واقع نظام مهندسی و مهندسین باید دقت 

بروند  را  بیشتری  نظارت  باید  ما  مهندسین  و  گیرند  بکار  بیشتری  نظر 

ساخت اعمال کرده  تا درنتیجه تخلفات کمتری صورت پذیرد و همچنین 

رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مهم ترین نکات کلیدی است که  

نمود،  پیاده  نحو  بهترین  به  و  توجه  ها  آن  به  باید  اجرای ساختمان  در 

مشکلی که متاسفانه هم اکنون با عدم توجه و اجرای آن مواجه هستیم و 

به وضوح میبینیم که مالک، به هرشیوه ممکن سعی در فرار از اجرای این 

مقررات دارد.اینجاست که نقش مهندس ناظر پرنگ تر می شود و اوست 

که باید جلوی تخلفات را بگیرد همچنین بحث رعایت درست تراکم ها نیز 

موضوع مهمی است که در ساخت و سازها باید مدنظر قرار بگیرد . به طور 

کلی تبیین نکات کلیدی  در اجرای یک ساختمان و مضررات غفلت از آن 

موضوع مهمی است که باید در راستای تبیین اصولی آن جلسات متعددی 

برگزار و نتایج مطلوبی حاصل گردد.

مهندس سیدمحمد فرحی بزرگ :

مهم ترین نکات کلیدی در اجرای ساختمان یکسان سازی طراحی و اجرا 

می باشد در حال حاضر ما یک نقشه طراحی داریم و یک نقشه اجرا که در 

شرایط فعلی تنها نقشه طراحی مهر می شود.بنابراین باید با توان جلوی 

عدم یکسان سازی طراحی  و اجرا را بگیریم.به عقیده بنده در این بین 

شهرداری نقش بیشتری می تواند ایفا کند. چراکه تا زمانی که طراحی 

و اجرا یکسان سازی و هماهنگ نشود مشکالت موجود نیز به قوت خود 

باقی می مانند 

بنابراین هدف ما باید این باشد که ناهماهنگی ها و تغییرات میان طراحی 

و اجرا را به حداقل رسانده و آنچه طراحی شده است را اجرا کنیم تا یکی 

از مهم ترین مشکالت موجود در اجرای ساختمان که همان وجود نقشه 

های متفاوت می باشد برطرف شود و به یک هماهنگی و یکسان سازی 

واحد برسیم.

می  غفلت  آنها  اجرای  از  مهندسین  که  نیز  اصولی  ترین  مهم  پیرامون 

ورزند باید عرض کنم که متاسفانه برخی از مهندسین هیچ گونه اصوالی 

و مقرراتی را در روند اجرای ساخت و ساز ها رعایت نمی کنند که در این 

بین وجود مجریان کار آزموده باعث میشود بسیاری از سهل انگاری ها 

بررسی و برطرف شود.

عمده  دلیل  دو  به  مهندسین  توسط  اصول  این  رعایت  عدم  شک  بی 

انجام  در  کوتاهی  دیگری  و  ایشان  آگاهی  عدم  یکی  افتد  می  اتفاق 

وظایف در بخش عدم آگاهی و لزوم ارتقاء دانش مهندسین ، سازمان 

که  است  نموده  آموزش  های  برگزاری کالس  به  اقدام  مهندسی  نظام 

متاسفانه علیرغم ضرورت حضور مهندسین در این کالس ها ،برخی از 

ایشان حاضر نمی شوند و همچنان از بسیاری از اصول و مقررات آگاهی 

الزم را کسب نمی کنند.و بی شک تا هنگامی که مهندسین ما اطالعات 

و دانش کافی را به دست نیاورند قادر نخواهند بود به کیفیت ساخت و 

سازها دقت نظر الزم و کافی را اعمال کرده و در نتیجه مشکالت موجود 

کماکان تداوم خواهد یافت.

مهندس رضا حفظ اله:

نکات کلیدی در اجرای ساختمان یکی وجود مجریان ذیصالح و دیگری 

هماهنگی میان تاسیسات و سازه می باشد.

بین  در حال حاضر شاهد مغایرت های بی شماری در زمینه هماهنگی 

تاسیسات و سازه هستیم .به طور مـثال مشاهده می شود که تاسیسات 

از وسط تیر بتونی ساخته شده و به طور کامل آن تیر را تخریب نموده 

است اما به طور قطع این نقیصه پس از اجرا پوشانده می شود و دیگر 

مشخص نیست که چه  اشتباهی رخ داده است. در بخش سازه نیز به 

عقیده بنده ،بیشترین مشکل معطوف به عمل آوری خصوصاً عمل آوری 

بتن می باشد که در این زمینه متاسفانه غلفت زیادی صورت میگیرد و این 

در حالی است که قریب به 70 تا 80 درصد از مقاومت یک سازه به همین 

عمل آوری بستگی دارد.همچنین همانطور که سایر دوستان نیز عرض 

نیز توجه بیشتری  ارائه شده به مهندسین  به آموزش های  باید  کردند 

مبذول شود  تا تاثیرات این آموزش ها را در بخش های دیگر خصوصاً 

بهره برداری شاهد باشیم.

مهندس پرورش :مهم ترین عواملی که جهت کاهش اتالف 
نمود،کدام  توجه  بدان  باید  ها  اجرای ساختمان  در  انرژی 

است؟

ساختمان  ملی  مقررات  تدوین  لزوم 
در واقع به دلیل وجود مشکالتی بوده 
است که پیش از تدوین این مقررات 
دلیل  همین  به  و  است  داشته  وجود 
قوانینی در راستای رفع این مشکالت 
روی  همین  از  است  شده  تصویب 
توجه به این مقررات به منظور  تحقق نتایج مطلوب 

امری الزامی است

مهندس فرحی بزرگ:
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مهندس علیرضا سنایی دشتی:

عوامل متعددی در تحقق این مهم می تواند موثر باشد و طبیعتاً تمام رشته 

های ساختمانی میتوانند در این زمینه اثرگذار باشند .یکی از موارد مهم در 

کاهش اتالف انرژی در ساختمان ها سیستم های سردکننده و روشنایی 

است که در حال حاضر در بسیاری از موارد بدون انجام محاسبات و در 

نظر گرفتن کاربری اماکن ،اقدام به طراحی سیستم های یاد شده می 

نمایند.در حالی که این اتفاق از پایه و اساس دارای اشکال می باشد چرا 

که یک مهندس برق هنگامی که طراحی یک سازه را در نظر می گیرد، 

ابتدا باید به کاربری تک تک فضاهای این سازه توجه نمود که مطابق با 

کاربری هر بخش سیستم روشنایی خاصی را طراحی می نمایند.ازسویی 

دیگر با توجه به اینکه ساالنه میلیون ها مترمربع ساخت و ساز در کشور 

ایجاد می شود،اهمیت توجه به سیستم های روشنایی در ساختمانها بیش 

از پیش جلوه گر میشود.بی شک طراحی مطلوب سیستم های روشنایی 

نه تنها توسط دفاتر طراحی که با ایده و نظر مهندسین نیز انجام میشود.

یکی از راه های مهم کاهش اتالف انرژی در زمینه سیستم های گرمایشی 

و سرمایشی، تعریف عوامل کنترل کننده به منظور تعیین درجه حرارت 

می باشد که این امر به خودی خود باعث صرفه جویی در مصرف انرژی 

میشود.

از سوی دیگر استفاده از مصالح استاندارد به ویژه مصالح مخصوص انتقال 

انرژی که همان کابل ها و سیم های برق می باشد ، گام مهم دیگری در  

تحقق موضوع کاهش اتالف انرژی است که متاسفانه در حال حاضر بسیاری 

از این مصالح ، استانداردهای الزم را دارا نمی باشند این امر مستلزم اعمال 

نظارت های بیشتر بر روند کار تولیدکنندگان می باشد. در یک جمع بندی 

کلی ما موظف هستیم در طراحی و اجرای سازه ها کاربری نقاط مختلف را 

در نظر گرفته و ضمن طراحی های دقیق و نیز استفاده از مصالح مطلوب و 

مناسب ، کوتاه ترین مسیر ممکن جهت انتقال الکتریسیته در نظر گرفته 

شود که در نهایت این امر موجب کاهش اتالف انرژی می گردد. 

مهندس سیدمحمد فرحی بزرگ:

در  رابطه با  مبحث اتالف انرژی ، بهترین راه استفاده صحیح از انرژی 

است که در راستای تحقق این مهم ، دو عامل فرهنگ سازی و آموزش به 

مردم از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

از سوی دیگر در ساخت و سازهایمان نیز باید ضمن بکارگیری مصالح 

مناسب ، در طراحی در و پنجره ها هم از لحاظ کمی و هم کیفی به گونه 

اتالف آن  از  و  انرژی صرفه جویی شده  نماییم که در مصرف  ای عمل 

خودداری گردد. به طور مثال تعداد باالو غیرضروری پنجره ها و نیز جنس 

این پنجره ها در یک ساختمان از جمله مواردی است که تاثیر مهمی در 

اتالف انرژی دارد،، از همین روی باید با دقت هرچه تمام در بکارگیری 

اجزاء و طراحی مناسب  ساختمان ها جهت دستیابی به صرفه جویی در 

مصرف انرژی گام برداریم.

مهندس رضا حفظ اله:

در خصوص کاهش اتالف انرژی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نیز 

می باشد توجه به چند نکته بسیار ضروری است که از جمله مهم ترین 

آنها می توان به ، هوشمندسازی ساختمان ها ، استفاده مناسب از مصالح 

، استفاده از مصالح نوین و معماری مناسب اشاره کرد.

در خصوص استفاده از مصالح نوین باید توجه نمود که انتخاب مصالح 

تاثیرعمده ای در کاهش مصرف انرژی به همراه دارد ، از همین روی این 

مصالح  باید به درستی انتخاب و بکار گرفته شوند. از سوی دیگر معماری 

سازه ها نیز باید به گونه ای اجرایی شود که کمترین مصرف انرژی را به 

دنبال داشته باشد .

همچنین استفاده از انرژی های نو و یا وسایل و لوازمی که تولید انرژی 

می کنند از جمله موارد مهم دیگری است که باید ضمن فرهنگ سازی در 

راستای استفاده مناسب از آنها گام برداریم.

مهندس حسن بحرینی :

، استفاده از مصالح  در خصوص کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها 

دو جداره در دیوارها ، استفاده از نمای مناسب به عنوان عایق حرارتی و 

برودتی چه از نظر رنگ و چه مصالح و استفاده از پنجره های دو جداره 

از جمله عوامل مهمی می باشد که نقشی بسزا در کاهش اتالف انرژی به 

دنبال دارند.

به طور مثال تنها با استفاده از پنجره های دو جداره به راحتی می توان به 

میزان 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمود. لذا از توجه به عوامل 

یادشده نباید غفلت نمود. 

مهندس پرورش: مهم ترین و عمده ترین عوامل  مرتبط با 
تامین ایمنی ساختمان ها را توضیح دهید؟

مهندس علیرضا سنایی دشتی:

یکی از نکات ایمنی قابل توجه که هم در ساخت و هم در بهره برداری  

از اهمیت باالیی برخوردار است مسئله برق می باشد که متاسفانه عدم 

توجه به آن آمار تلفات زیادی را به همراه دارد.

به عقیده بنده  در هنگام ساخت و ساز باید به موضوع حریم توجه کافی 

نمود،  چرا که سیستم های شبکه معموال سیستم های باز می باشند و این 

با  ارتباط  در  که  مهمی  مشکالت  از  یکی 
موضوع ساخت و ساز ها در استان بوشهر 
الگویی  وجود  عدم  خورد،  می  چشم  به 

مشخص برای ساخت و ساز می باشد.

مهندس رضا حفظ اله:
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امر حساسیت کار را باال می برد ، از همین روی هم مهندسین معمار و هم 

سازه باید توجه الزم و کافی را به این موضوع مبذول نمایند.

مورد دوم موضوع انتقال انرژی الکتریکی در هنگام ساخت وسایل مورد 

استفاده از جمله باال برها می باشد که در اکثر موارد به دلیل قیمت ارزان 

بجای استفاده از کابل ، از سیم استفاده می شود که در همین رابطه نیز در 

خیلی از موارد با استفاده از چسب و یا مواد دیگر سعی در اتصال این سیم 

ها به یکدیگر می کنند که این موضوع به خودی خود خطر برق گرفتگی 

را به دنبال دارد.

نقش   ، ذکر شده  و جهت کاهش مشکالت  بین  این  در  از همین روی 

مهندسین برق بسیار مهم می باشد که ایشان باید گزارشات خود را در 

مورد ایمنی کارگاه ها به صورت مرتب و مرحله بعه مرحله ارائه دهند. 

همچنین مهندسین مکانیک نیز باید در ارتباط با موضوع مورد نظر باید 

اقدامات الزم جهت ارتقاء ایمنی ساختمان ها بکار گیرند.

مهندس حسن بحرینی :

عمده ترین نکات ایمنی در خصوص اجرای ساختمان ها بیشتر به مراحل 

رابطه  این  در  که  شود  می  مربوط  ها  ساختمان  گودبرداری  و  تخریب 

ابتدا باید ضمن اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط ، چگونگی اتصال یک 

ساختمان به ساختمان مجاور را بررسی کنیم. 

همچنین بگارگیری روش تخریبی مناسب ، تعبیه ی سقف های ایمنی با 

داربست های فلزی ، شناسایی چاه های فاضالب موجود در ساختمان، 

یا  ، بررسی احتمال نشت و  شناسایی دوباره انشعابات برق و مکانیک 

و  تعبیه   ، روی ساختمان  بر  مجاور  های  روی ساختمان  بر  ترک  وجود 

احداث دیوارهای حفاظتی در اطراف گود ، نیاز به تخلیه ساکنین ساختمان 

های مجاور و ...از جمله دیگر عوامل مهمی است که در هنگام ساخت و 

ساز جهت ارتقاء ایمنی باید به آن توجه نمود.

مهندس فردین خورشیدیان:

در خصوص ایمنی ساختمان ها ما وقتی که پروانه ای را صادر میکنیم ، 

یک پروانه فوندانسیونی صادر شده که در این پروانه  محدوده ای که فرد 

می خواهد اقدام به اجرای ساختمان نماید به درستی مشخص گردیده و 

این محدوده باید دیوارکشی شود.

که  که  دارد  وجود  ها  ساختمان  در  ایمنی  نکات  از  برخی  همچنین 

مهندسین باید به کارگران آموزش دهند ، نکاتی از قبیل استفاده مناسب 

از آسانسورها.

در خصوص گودبرداری نیز توجه به قوانین و مقررات باید مدنظر قرار 

گیرد. از جمله اینکه هنگام گودبرداری نسبت به احداث سازه های نگهبان 

، دیوارکشی ها  و نیز  تخریب اصولی زیر نظر مهندسین ناظر اقدام شود .

مهندس سیدمحمد  فرحی بزرگ :

در ارتباط با موضوع ایمنی ساخت و ساز اقدامات الزم در دو سطح باید 

مدنظر قرار داده شود یکی در بخش تخریب و دیگری گودبرداری .

در بخش تخریب اولین اقدامی که قبل از این مرحله باید صورت گیرد،  

قطع آب و برق و گاز می باشد که میتواند موجب خسارت به شبکه شود، 

از همین روی توجه به این مهم باید در اولویت قرار گرفته و پس از آن 

حصارکشی حین تخریب و پس از آن صورت گیرد تا سب بروز مشکل 

برای رهگذران نگردد. 

همچنین پس از تخریب نیز باید این حصار وجود داشته باشد تا کسی 

در این گودال نیفتاده و سازه های نگهبانی نیز به درستی اجرا شوندکه 

در  که  چرا  نمایند،  کنترل  درستی  به  را  آخر  موضوع  این  باید  ناظرین 

بسیاری از موارد دیده می شود که با استفاده از چند عدد تیرآهن سعی 

در حفظ سازه میکنند که در این ارتباط باید حتما سازه های نگهبان وجود 

داشته باشد.

همچنین به عقیده بنده باید شعار اول ایمنی بعد کار را سرلوحه قرار داد 

و آن را در ورودی ساختمان در حال ساخت قرار داد تا همگان بدانند در 

حال انجام عملیات حساسی می باشند که باید تمام تالش خود را جهت 

ارتقاء  ایمنی بکارگیرند.

مهندس رضا حفظ اله:

در ارتباط با ایمنی ساختمان باید توجه به چند نکته را مدنظرقرار داد:

1(ایمنی عابرین اعم از رهگذران و یا وسایل نقیله مدنظر قرار گیرد ، که 

باید مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان تمام اقدامات الزم جهت 

عدم ایجاد آسیب برای عابرین انجام گیرد

2(توجه به موضوع ایمنی ساختمان های مجاور که 

عمده ترین نکته در این مبحث توجه به ایمنی 

ساختمان به هنگام گودبرداری می باشد.    

باید  که  مهمی  موضوع  دیگر  از سوی 

نمودن  بیمه   ، گیرد  قرار  مالک 

که  است  افرادی  و  ها  ساختمان 

در آن کار می کنند اقدام نماییم 

به  باید  اجرا  حین  در  .همچنین 

نکات ایمنی نظیر استفاده از کاله 

ایمنی ، چکمه ، دستکش و سایر 

لوازم  توجه نمود.

سقوط  از  جلوگیری  با  ارتباط  در 

افراد نیز باید از داربست ها و نردبان 

استفاده  استاندارد  و  ایمنی  های 

 ، از  حریق  شود . جهت جلوگیری 

برق گرفتگی ، طرز استفاده از مواد 

های  روش  باید  نیز  زا   اشتعال 

مناسب در پیش گرفته شود.
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هوشمند سازی ساختمان، آری یا خیر؟

مهندس قاسم امیدوار - کارشناس برق

صفحه 
48

انسان ها در تمام اعصار تاریخ به دنبال امنیت ، آرامش و رفاه خود و خانواده بوده اند، و شاید همین ویژگیهای ارزشمند برای آن ها باعث شد که 

به سمت خالقیت ، نوآوری و اختراع آنچه برای رفع نیازشان وجود نداشت، بروند. یکی از این موارد سقف باالی سر افراد بوده است که به مروز 

زمان این سقف از غار تبدیل به خانه ای با ویژگیهای استاندارد و تاسیس سازمانی برای نظارت بر این استانداردها شده است. 

هدف از بیان این مقدمه ی کوتاه جلب توجه تک تک خوانندگان این نشریه و عالقمندان به بحث ساختمان و ویژگیهای منحصر بفرد ساختمان 

های امروزی به یکی از جدیدترین مفاهیم مطرح شده ساختمانی در استان بوشهر و شهر بوشهر بوده است. 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که این روزها بسیاری از افراد و شرکت ها تحت عنوان »هوشمندسازی ساختمان”با شما و یا بستگانتان 

تماس گرفته و در مورد این سیستم ها بازاریابی کرده باشند. با توجه به عالقه ی شخصی به مبحث هوشمندسازی و بهینه سازی مصرف از طریق 

تاسیسات برق ساختمان ، بنده در مورد این سیستم و محصوالتی که وجود دارد در منابع متفاوت مطالعاتی نموده ام که وظیفه ی خود می دانم  

نتیجه ی آن ها را به صورت اجمالی تقدیم حضور نمایم . در صورت صالحدید سردبیر این نشریه نتایج چهارسال مطالعه را به صورت مقاالت دنباله 

دار و آموزشی در این زمینه خدمتتان ارائه خواهم نمود.

، از طریق استقرار بر روی شبکه کامپیوتر و با هدف ایجاد محیط  به طور کلی هوشمندسازی ساختمان به کنترل یکپارچه ساختمان از راه دور 

مطلوب، افزایش رفاه ، امنیت ، سالمتی و رضایتمندی ساکنین ، افزایش عمر مفید تجهیزات ساختمان ،افزایش کارآیی و بهره وری با ایجاد نقطه 

کار استاندارد،کاهش خرابی تجهیزات ، عدم وابستگی به پیمانکار دائمی ساختمان ،  دسترسی در وب و کنترل آن ، ارتقای دکوراسیون و زیبایی 

بنا و در نهایت صرفه جویی در مصرف انرژی تا 45 درصد و صرفه جویی در تمام هزینه های فوق  اطالق می گردد که در دو سطح بیان می شود: 

1- سطح کالن :  نظیر هتل ها ، مجتمع های تجاری – تفریحی ، شرکت های بزرگ که با عنوان سیستم های مدیریت ساختمان )BMS( بیان و... 

2- سطح خرد : نظیر ساختمان های مسکونی و تجاری کوچک و متوسط با عنوان اتوماسیون ساختمان )Home-  Automation( و یا خانه 
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هوشمند )Smart home(یاد می شوند. 

اگر بخواهیم برای استفاده از سیستم های هوشمند در ساختمان های بزرگ و ساختمان های کوچک و متوسط تفاوتی قائل شویم باید مهمترین 

فرق آن ها را به صورت زیر شرح دهیم:

در سیستم هایی که به صورت BMS تعریف می شوند هدف اصلی طراحی آن ها مدیریت و صرفه جویی در انرژی می باشد اما در سیستم هایی 

که به صورت Smart home تعریف می شوند هدف اصلی ایجاد آرامش و آسایش برای ساکنین می باشد.

به نقل از منابع موثق اولین سیستم هوشمند تجربی در سال 1966 به بازار عرضه شد.  استفاده ی معمولی از اتوماسیون خانگی شامل کنترل 

روشنایی ، گرمایش و سرمایش ، امنیت ، بهینه سازی مصرف انرژی و ... بوده است. در سال 2013 مشاهده ی سیستم اتوماسیون خانگی در 

ساختمان های تجاری ، دانشگاه ها یا هتل ها به امری عادی تبدیل شد. تکنولوژی اتوماسیون خانگی در سال 1382 وارد ایران گردید. در ابتدای 

امر جهت معرفی این سیستم زحماتی فراوان توسط شرکت های پیشرو کشیده شد. به تدریج این تکنولوژی جای خود را در ساختمان های لوکس 

شمال تهران باز نمود و آسایش ، صرفه جویی انرژی ، زیبایی و ... از مصادیق ارزش افزوده ای بود که سازندگان ساختمان های لوکس را بر آن 

داشت تا با استفاده از تکنولوژی اتوماسیون خانگی و جذابیت این سیستم ، واحدهای لوکس خود را با قیمتی باالتر و در زمان کمتری به فروش 

برسانند. الزم به ذکر است که اکنون این سیستم در ایران و همچنین در شهر بوشهر با برندهای مختلفی تحت پروتکل های گوناگون عرضه می 

شود و استقبال از آن به گونه ای بوده است که بازاری با قیمت های متغیر را به وجود آورده است.  

حال در این بازار متغیر بهتر است ما در مورد وظایف استاندارد سیستمهای هوشمند به صورت کلی مواردی را بدانیم:

*  کنترل سیستم های روشنایی

*  کنترل فن ها و تاسیسات سرمایش و گرمایش 

*  کنترل سیستم های مانیتورینگ تردد
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*  کنترل سیستم های نظارت تصویری

*  کنترل تجهیزات اندازه گیری

*  کنترل سیستم های اعالم حریق

*  کنترل سیستمهای امنیتی و حفاظت پیرامونی

*  کنترل آسانسورها 

*  کنترل سیستم های پخش صوتی

*  کنترل آبیاری

*  کنترل از راه دور کلیه ی سیستم های برقی موجود در یک واحد ساختمانی

*  سناریو پذیر بودن سیستم های هوشمند از طریق ایجاد ارتباط منطقی میان کلیه ی اجزای هر واحد ساختمانی

آن دسته از دوستانی که تمایل دارند به عنوان ایجاد مزیت رقابتی در ساختمان خود از سیستم های هوشمند استفاده کنند بهتر است به موارد زیر 

دقت نمایند:

*  نوع پروتکلی که هر محصول از آن استفاده می کند

*  ویژگی های منحصر بفرد آن محصول هوشمند

*  کشور تولید کننده ی آن از نظر کیفیت محصوالت

*  در دسترس بودن محصوالت هوشمند آن برند در ایران و خصوصا استان بوشهر و تنوع محصوالت آن

*  تعداد پروژه های اجرا شده ی آن محصول در ایران

*  تعداد پروژه های اجرا شده ی آن محصول در استان بوشهر

*  جستجو از افرادی که از آن سیستم هوشمند در ساختمان خود استفاده می کنند و گرفتن بازخور آن

*  قیمت آن محصول نسبت به سایر محصوالت مشابه

*  گارانتی تعویض قطعات و خدمات پس از فروش آن محصول

*  وجه و پیشینه ی فرد حقیقی و یا شرکت حقوقی در ارائه ی آن محصول و در صورت امکان استعالم از نماینده ی مرکزی آن برند در ایران

*  وجود تیم متخصص در اجرای پروژه های هوشمندسازی ساختمان توسط برند مجری

اگر بخواهم با صراحت به سوال مطرح شده در عنوان متن پاسخی بدهم باید بگویم » با بدست آوردن آگاهی الزم در مورد برند ارائه دهنده ی 

محصوالت هوشمند سازی : آری« یعنی در کل با توجه به اطالعاتی که در بازه ی زمانی چهارساله از این سیستم ها به دست آورده ام  باید بگویم 

می توان به این سیستم ها اعتماد کرد.

در انتها از شما دوستان عزیز و مهندسان گرانقدر که بسیاری از مالکان ، شما عزیزان را در امور مربوط به ساختمانشان خبره دانسته و از شما 

مشورت می خواهند ، خواهشمندم حتما به دنبال محصوالتی باشید که سابقه ی ارائه ی خدماتشان در استان بوشهر و شهر بوشهر به روز و 

در دسترس باشد و در صورت نیاز با شرکت های مشاور در این زمینه برای رسیدن به اطمینان علمی و عملی جلسات متعددی را برگزار نمایید.
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چکیده : 

 CO2 انتشار فزاینده از اثرات ویرانگر  توجه روزافزون به ماهیت پایان پذیر منابع طبیعی و نگرانی های ناشی 

سبب گردیده است که مقوله توسعه پایدار و مدیریت پسماند به عنوان بخشی از این توسعه بیش از پیش در 

کانون توجه واقع گردد.با توجه به این امر که بخش عمده ای از پسماندهای تولید شده در کشور را پسماندهای 

ساختمانی تشکیل می دهند، توجه به مقوله مدیریت پسماند در صنعت ساختمان بیش از پیش در کانون توجه 

واقع گردیده است. بازیافت به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مدیریت پسماند می تواند در جهت تخفیف 

اثرات مخرب زیست محیطی و حفظ منابع اولیه موثر واقع گردد، اما این راهکار به تنهایی راه حلی جامع برای مشکالت فوق نبوده و 

می بایست ریشه ای تر با مقوله تولید و پسماند برخورد گردد. از جمله اقداماتی که در این راه می تواند مفید واقع گردد، بررسی میزان 

انرژی مورد نیاز جهت تولید یک محصول و همچنین میزان انرژی الزم جهت بازیافت آن و میزان سودمندی محصول پس از بازیافت و 

میزان توانایی محصول به بازگشت به چرخه طبیعت می باشد.از اینرو این مقاله درصدد برمی آید ضمن شناسایی عواملی که سبب ابتر 

ماندن توسعه حلقوی و مقوله بازیافت می گردد، به ارائه راهکارهایی در جهت برطرف نمودن این معایب پرداخته و در پایان ضمن ارائه 

یک نمونه موردی به جمع بندی موضوع بپردازد. 

)Embodied Energy(لغات کلیدی: مدیریت پایدار پسماند، بازیافت، باز استفاده،  انرژی نهفته

صفحه 
51

صفحه 
51

صفحه 
51

صفحه 
51

استفاده از مصالح با انرژی نهفته کم و قابلیت

باز استفاده شوندگی، گامی فراتر از بازیافت مصالح

مهندس سید محمد حسین زاده - کارشناس ارشد مهندسی معماری
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 مقدمه:
تا پیش از انقالب صنعتی، ساختار معماری تنها بر پایه استفاده از مصالح طبیعی قرار داشت لذا این مصالح پس از طی عمر مفید  خود، بدون برجای 

گذاشتن کوچکترین اثر مخرب بر محیط زیست به چرخه طبیعت باز می گشتند، اما پس از انقالب  صنعتی و در راستای پاسخگویی به نیازهای این 

دوران، ساخت مصالح با ایجاد تغییراتی در ساختار طبیعی مواد همراه گشت، که این تغییرات عالوه بر انرژی بر بودن، چرخه طبیعی مواد را دگرگون 

ساخته و بازگشت آنها به طبیعت را پس از عمر مفید خود دشوار می گردانید. از اینرو هم میزان انرژی زیادی جهت تولید مصالح مصرف می گردید 

و هم پس از انقضا عمر مفید مصالح از چرخه طبیعی طبیعت خارج شده و به صورت پسماند انباشت می شدند. برای نمونه درشهری همانند تهران 

روزانه بیش از 40  هزار تن آوار ساختمانی در محل هاي دفن آوارها تولید می شود که نیازمند مدیریت است. این نوع توسعه پس از انقالب صنعتی، 

توسعه فانی )finite development(  یا توسعه خطی )linear development( نامیده می شود، زیرا طی یک فرآیند خطی به برداشت از 

منابع زمین پرداخته و در پایان آنها را به پسماند تبدیل می نماید. طی دهه های اخیر جنبش هایی در راستای اصالح این نوع از توسعه پدیدار گشتند 

که از مهمترین آنها می توان به جنبش توسعه پایدار اشاره نمود که در بحث تولید مصالح و پسماند، این توسعه درصدد تبدیل فرآیند خطی به فرآیند 

حلقوی بر  می  آید و بحث بازیافت مصالح اهمیت ویژه  ای می  یابد. اما بحث بازیافت به تنهایی مثمرثمر نبوده و می  بایست فرایند تولید و بازگشت 

مواد به چرخه طبیعت به نحو جامع تری مورد ارزیابی قرار بگیرد زیرا در بیشتر موارد ضمن بازیافت، همچنان هر دو فرایند تولید و بازیافت مستلزم 

صرف انرژی زیادی بوده و عالوه بر آن،  این فرآیند در غالب موارد، همچنان منجر به بسته شدن چرخه طبیعی مواد نمی گردد و عمده منابع برداشت 

شده از طبیعت به شکلی متفاوت از ساختار اولیه خود به طبیعت باز می گردند.

1. متدلوژی:
این مقاله درصدد بر می آید ؛نخست به بیان راهکارهای اصلی مدیریت پایدار پسماند که شامل ؛ کمینه گرایی ، بازیافت و باز استفاده می شود 

پرداخته سپس میزان موفقیت این راهکارها را با دو معیار مهم ارزیابی زیست محیطی مصالح یعنی؛ »ارزیابی انرژي نهفته بنا«  و »میزان موفقیت 

مواد در بازگشت پذیری به چرخه طبیعی خود« بسنجد و در پایان ضمن بررسی یک نمونه موردی به نتیجه گیری بپردازد.

2. مبانی نظری مدیریت پایدار پسماند مصالح:
گرایی  کمینه  که شامل؛   »Rs  3« مدل  بر  که  باشد  پسماند می  مدیریت  مراتب  پسماند، سلسله  پایدار  مدیریت  با  مرتبط  مفاهیم  مهمترین  از 

)reduce(، باز  استفاده)reuse( و بازیافت )recycle( می باشد، استوار است و راهکارهای مدیریت پسماند را بر اساس میزان مطلوبیت 

در به حداقل رساندن پسماند، از بهترین حالت که همان جلوگیری از تولید پسماند)Preventation( تا نامطلوب ترین حالت که دفن پسماند 

)disposal( می باشد، طبقه بندی می نماید.سلسله مراتب مدیریت پسماند سنگ بنای بسیاری از راهکارها، جهت به حداقل رساندن میزان 

پسماند می باشد.در یک جمله می توان هدف از سلسله مراتب مدیریت پسماند را استفاده حداکثر از منابع در عین تولید حداقل پسماند برشمرد.

4-1- بازاستفاده : بازاستفاده به معنای استفاده مجدد از یک ماده می باشد، بدون اینکه در ماهیت ماده تغییری ایجاد گردد یا طی فرآیندی به 

ماده دیگری تبدیل گردد.از اینرو بازاستفاده متفاوت از بازیافت می نماید زیرا در بازیافت، ماده به عناصر سازنده خود شکسته شده و پس طی 

فرآیندهایی مجدداً ، به ساخت دوباره آن محصول و یا حتی محصول دیگری منجر می گردد. باز استفاده را می توان به دو نوع »باز استفاده متعارف«  

و »باز استفاده با کاربری جدید«  تقسیم نمود.که در مورد اول، ماده در استفاده جدید، همان عملکرد قبلی را حفظ می نماید )باز استفاده از آجر( 

ولی در مورد دوم، از ماده بدون اینکه تغییری در ماهیت آن ایجاد گردد، کاربری جدیدی گرفته می شود)همانند استفاده از تایرهای فرسوده جهت 
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ایجاد دیوار جدا کننده(. که در اینجا بیشتر نوع اول باز استفاده یعنی همان  »باز استفاده متعارف« مد نظر می باشد. برای دریافتن اثرات مفید باز 

استفاده بهترین وسیله »ارزیابی چرخه زیست مواد «  می باشد، برای نمونه تحقیقات نشانگر این امر می باشد که، باز استفاده یک محصول می 

تواند سبب کاهش انتشار دی اکسیدکربن و پیامدهای آن تا 50 درصد نسبت به زمانی که محصول یک چرخه زیست کامل را طی می کند، گردد. 

4-2- بازیافت : بازیافت فرایندی می باشد که طی آن از ضایعات ،محصول جدیدی تولید می گردد. این فرایند درجهت جلوگیری از اتالف مصرف 

مصالح خام و کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا)ناشی از سوزاندن زباله( و کاهش آلودگی آب )ناشی از دفن زباله( و کاهش گازهای 

گلخانه ای در قیاس با تولید اولیه از مصالح خام بر می آید. میزان صرفه جویی در مصرف انرژی برای مصالح بازیافتی گوناگون، متفاوت است 

)جدول شماره دو(. بعضی از فرآیندهاي بازیافت خصوصاً اگر فاصله حمل ونقل زیادي راجهت باز فرآوری طی کنند با صرفه جویی میزان کمتری 

از انرژی همراه خواهند بود. 

4-3- کمینه گرایی : کمینه گرایی راهکاری می باشد که درصدد کاهش میزان پسماندی که توسط فرد یا جامعه تولید می شود، بر می آید. این راهکار 

شامل تمامی تالش هایی می گردد که جهت به حداقل رساندن استفاده از انرژی و منابع اولیه در طی فرآیند تولید یک محصول انجام می گیرد. از اینرو 

برای دستیابی به بازدهی اقتصادی مشابه حالت متعارف تولید، این راهکار درصدد کاهش استفاده از منابع اولیه و همچنین کاهش تولید پسماند بر می 

آید. کاهش تولید پسماند از طریق کمینه گرایی غالباً نیازمند داشتن دانش کافی از کل فرآیند تولید،  »چرخه گهواره تا گور مصالح«  ) دنبال کردن دوران 

زیست مصالح از زمان استخراج از منابع تا زمان برگشت آنها به طبیعت( و دانش جامع نسبت به ترکیب پسماندها می باشد.

از آنجا که این مقاله درصدد یافتن راهکارهایی جهت به کمینه کردن میزان مصرف انرژی و میزان پسماند تولیدی می باشد و این امر مترادف با 

همان راهکار کمینه گرایی است، در این مقاله فقط به بررسی دو راهکار بازیافت و باز استفاده پرداخته می شود. 

3. معیارهای ارزیابی زیست محیطی مصالح
5-1: ارزیابی انرژي نهفته بنا : بررسی میزان انرژی نهفته راهکاری سودمند در  راستای ارزیابی جامع اثرات زیست محیطی  ساختمانی می باشد. 

انرژی نهفته  شامل مجموع انرژی هایی که به صورت مستقیم وغیر مستقیم در کل طول فرآیند تولید یک ساختمان مصرف گردیده است می باشد، 

نظیر همه انرژی هایی که جهت استخراج مصالح خام،حمل و نقل، تولید، مونتاژ،نصب و راه اندازی مصرف گردیده است. مجموع کل انرژي نهفته 

بنا برابر با مجموع انرژي نهفته اجزا تشکیل دهنده ساختمان می باشد، که این روش به عنوان جدید ترین و دقیق ترین روش ارزیابی پایداري بنا 

در سال هاي اخیر مطرح گردیده است و اغلب کشورهاي جهان این روش را براي »وضعیت ویژه« خود تعریف و روش هاي نتیجه گیري از آن را 

طرح و بطور گسترده اعمال کرده اند.

وضعیت ویژه هرمنطقه عبارت است از مواد و مصالح موجود بومی در حداقل فاصله از محل تولید تا مصرف به عنوان مثال در هر منطقه اي که سنگ آهن 

موجود می باشد مناسبترین سازه بکارگیري فوالد می باشد و به این ترتیب با حداقل انرژي نهفته، مواد و مصالح در ساختار بنا بکار گرفته شده است. 

انرژي نهفته شامل انرژي در حین بهره برداري و تخریب نهایی ساختمان نمی باشد. ارزیابی انرژي نهفته در ساختمان شامل موارد زیر را می شود:

1- انرژي که براي حمل و نقل مواد و مصالح و کارگران تا ساختگاه مورد نظر مصرف شده است.

2- بخشی از مصالحی که براي ساخت پوسته ساختمان یا تمام مصالحی که براي کامل کردن ساختمان استفاده شده است مثل: تأسیسات حمام 

و آشپزخانه، مسیرهاي وسایل نقلیه براي دسترسی به گاراژ یا پارکینگ و سنگ فرش هاي بیرون خانه

3- منشاء انرژي ورودي در ساخت مصالح مثل: کارخانه و خط تولید،روشنایی دفتر کار، انرژي مصرفی در ساخت و نگهداري کردن از ماشین هایی 

که مواد را می سازند و پردازش می کنند.

4- انرژي نهفته زیر ساخت هاي شهري )خیابان ها، زهکش ها و رطوبت گیر ها، آب و تأمین انرژي شهري.  

بنابر این، انتخاب ساختمان های مناسب با توجه به مواد تشکیل دهنده آنها، روش ساخت و وضعیت ویژه منطقه منجر به کاهش 

انرژی  امر مجموع  این  که  شود،  می  بنا  نهفته  انرژی  کاهش  نهایت  در  و  ساختمان  نهفته 
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مترادف با کاهش مصرف انرژی و اثرات سوء محیطی می باشد.جدول شماره یک به انرژی نهفته چند گونه ساختمان اشاره دارد.

5-1-1: میزان کاهش انتشار co2: این مبنا برای اندازه گیری میزان کاهش انتشار دي اکسید کربن از طریق صرف جویی در مصرف انرژی که در 

این مقاله این صرفه جویی از طریق کاهش انرژی نهفته ساختمان ها میسر می شود، استفاده می گردد.این میزان بر مبنای معادله شدت متوسط 

دي اکسید کربن براي تولید برق از ذغال سنگ که تقریبا معادل 0/98  کیلوگرم از co2 در هر کیلو وات ساعت می باشد محاسبه می گردد . 

= میزان کاهش دی اکسید کربن
)kwh( 0.98  * میزان انرژی مفید بر حسب کیلو وات بر ساعت)kg/kwh(

5-2: بازگشت پذیری در چرخه طبیعت:

عبارتست از توانایی یک عنصر برای بازگشت به حالت اولیه خود پس از طی تغییرات در طول چرخه حیاط. غالباً مواد طبیعی فرآوری نشده یا کم 

فرآوری شده، به دلیل حفظ ساختار طبیعی خود، قابلیت بازگشت پذیری بیشتر و سریعتری به چرخه حیات خود را دارا می باشند.

4. ارزیابی فرآیندهای بازیافت و باز استفاده از طریق ارزیابی انرژی نهفته
• بازیافت: فرآیند بازیافت فرآیندی انرژی بر می باشدکه مستلزم صرف انرژی جهت شکست ساختار اولیه مصالح مصرف شده و همچنین صرف 

انرژی جدید جهت تبدیل مواد بازیافت شده به مصالح دیگر می باشد. از سوی دیگر به دلیل اینکه فرآیند بازیافت غالباً در همان محل انجام نمی 

پذیرد، مستلزم صرف انرژی جهت حمل و نقل به سایت بازیافت و همچنین حمل و نقل به محل استفاده جدید می باشد که این عامل منجر به هدر 

رفتن بخش قابل توجهی از انرژی صرفه جویی شده از خالل بازیافت می باشد. لذا فرآیند بازیافت بسته به متغیرهای متعدد تنها به صرفه جویی 

در بخشی از انرژی نهفته محصول منجر می شود. در جدول شماره دو به میزان انرژی صرفه جویی شده از طریق بازیافت برای چند ساختمان 

اشاره گردیده است.

• بازاستفاده: مصالح بازاستفاده شده نیازمند صرف انرژی جهت شکست ساختار و تبدیل به مصالح دیگر نیستند.عالوه بر این غالب ساختمان های 

بازاستفاده شده در همان مکان پیشین قابلیت استفاده دارند که این عامل نیز درکاهش مصرف انرژی سودمند می باشد. نمودار شماره به مقایسه 

میزان انرژی نهفته صرفه جویی شده طی دو فرآیند بازیافت و بازاستفاده در سه ساختمان صنعتی شامل آلومینیوم، فوالد و شیشه می پردازد. البته 

این نکته شایان ذکر می باشد که هر سه ساختمان مقایسه شده در نمودار زیر از جمله مصالح با انرزی نهفته باال می باشند که در این مقاله مورد 

تاکید و بررسی قرار نمی گیرند.
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5. ارزیابی فرآیندهای بازیافت و باز استفاده از طریق ارزیابی قابلیت بازگشت پذیری به چرخه طبیعت
 بازیافت: در فرآیند بازیافت، بخشی از محصوالت بازیافت شده، به شکلی متفاوت از ساختار اولیه خود به طبیعت بازمی گردد. زیرا  این راهکار غالباً در مورد 

محصوالتی به کار گرفته می شود که در حین تولید یا بازیافت ساختار طبیعی آنها دگرگون شده است) مانند مواد پالستیکی(

 بازاستفاده: اگر » باز استفاده متعارف « مورد نظر باشد، این گونه باز استفاده بیشتر برای مواد طبیعی که ساختارها آنها دگرگون نشده است به کارگرفته می 

شود، لذا محصوالت به شکلی همسان از ساختار اولیه به طبیعت بازمی گردد)قطعات سنگی(.اگر باز استفاده با کاربری جدید مورد نظر باشد، چون اینگونه باز 

استفاده بیشتر مختص به موادی می باشد که ساختار طبیعی آنها دگرگون گشته است ) همانند قطعات الستیکی(. و به دلیل اینکه بازگشت پذیری این مواد به 

طبیعت مستلزم سپری شدن زمان طوالنی می باشد، باز استفاده با کاربری جدید از این مواد سبب می گردد که از این مواد در طول چرخه طوالنی عمر خود 

استفاده مفید گردد و از انباشت آنها به صورت پسماند جلوگیری گردد.

6. نمونه موردی : بررسی استفاده از خشت به عنوان مصالح با انرژی نهفته کم و قابلیت بازگشت پذیری باال به چرخه طبیعت
همان گونه که پیشتر اشاره رفت تا پیش از انقالب صنعتی ساختار معماری تنها بر پایه استفاده از مصالح طبیعی قرار داشت. از جمله مزایایی که استفاده از 

مصالح طبیعی و دگرگون نشده برای کاربران فراهم می نمود، می توان به سهولت دسترسی و کاربرد آنها اشاره نمود، با توجه به مسائل اشاره شده در باال از 

جمله ساختار انرژی نهفته ساختمان، ارتباط انرژی نهفته ساختمان با موقعیت ویژه منطقه،قابلیت باز استفاده شوندگی و قابلیت بازگشت به چرخه طبیعت بدون 

برجای گذاشتن اثرات سوء محیطی، استفاده از مصالح طبیعی موجود در هر محدوده جغرافیایی و بهسازی و مناسب سازی تکنیک استفاده از آنها متناسب با 

زندگی امروزی، می تواند دوباره مورد توجه واقع گردد. از جمله این مصالح می توان به خشت به عنوان یک مصالح خاک پایه اشاره نمود، که در اینجا به صورت 

مختصر به بررسی این ساختمان از نقطه نظر انرژی نهفته، باز استفاده شوندگی پرداخته می شود.

صفحه 
55

صفحه 
55

صفحه 
55

صفحه 
55

صفحه 
55
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بازده انرژی : بازدهی انرژی در ساختمانهای خشتی از طرق مختلف حاصل می گردد.
تولید : در تولید آجر تقریباً 2 کیلو وات ساعت انرژی مصرف می شود، درحالیکه برای تولید خشت خشک شده توسط خورشید که از خاک سایت 

برداشت شده است، هیچ گونه منبع خارجی انرژی مصرف نمی گردد .  موادی همانند سیمان و فوالد که به صورت صنعتی  تولید می گردند و انرژی 

نهفته باالیی دارند و از آنها جهت مناسب سازی بناهای خشتی استفاده می گردد ، به میزان حداقل ممکن استفاده می شوند.

حمل و نقل : در ساخت خانه های خشتی هزینه های حمل ونقل به میزان قابل توجهی کاهش می یابد  زیرا برای ساخت خشت و مالت مورد استفاده 

عموماً از خاک سایت استفاده می گردد.مصالحی که جهت بهسازی و مقاوم سازی بناهای خشتی به کار می روند نسبت خشت مورد استفاده از درصد 

وزنی کمی برخوردارند لذا میزان انرژی نهفته تحمیلی بنا از جانب حمل و نقل ساختمان به شکل چشم گیری کاهش می یابد.

ساخت و ساز : تکنیک های به کار رفته در ساخت بناهای خشتی به شدت کار محور بوده و تا حد امکان از تعریف چهارچوب دوری می جویند. در طول 

ساخت خانه های خشتی فقط از انرژی انسانی استفاده می شود و میزان استفاده از انرژی مکانیکی بسیار ناچیز است. چند تکنیک دیگر نیز جهت 

افزایش بازده انرژی در بناهای خشتی استفاده می شود که از جمله آنها می توان به طراحی مناسب اتاق ها، کنترل رطوبت به وسیله مواد مناسب جداری 

و استفاده از جهت باد در مسیر صحیح اشاره کرد. مطابق تحقیق صورت گرفته در کشور هند؛میزان انرژی نهفته متوسط برای ساخت هر یکصد متر 

مربع از ساختمان های خشتی در حدود 475 گیگا ژول می باشد در حالیکه انرژی نهفته یکصد متر مربع از یک ساختمان متداول از آجر، سیمان و بتن 

به طول میانگین 720 گیگا ژول می باشد. 

از سوی دیگر میزان انرژی مصرف شده در طول عمر بنا که شامل انرژی صرف شده جهت تعمیر و نگهداری بنا در طول عمر ساختمان نیز می باشد و به 

صورت مجزا از انرژی نهفته بنا در نظر گرفته می شود نیز از طریق استفاده از مصالح طبیعی و با قابلیت های فوق الذکر کاهش می یابد، زیرا نیازمندی 

بنا به منابع ساختمان و انرژی خارجی در طول عمر بنا را کاهش می دهد.

نتیجه گیری:
با توجه به اصول مدیریت پایدار پسماند و در راستای کاهش مصرف انرژی، انتخاب صحیح مصالح با توجه مولفه های زیست محیطی و در نظر داشتن 

ویژگی های مصالح پس از طی عمر مفید ساختمان ،امری حیاتی می نماید، لذا با توجه به مسائل مطروحه در فوق چنین می توان نتیجه گیری نمود:

• ارزیابی انرژي نهفته بنا راهکاری سودمند در  راستای ارزیابی جامع اثرات زیست محیطی  ساختمانی می باشد.

• بازیافت در قیاس با بازاستفاده فرآیندی انرژی بر بوده و مستلزم مصرف انرژی جهت شکست ساختار قبلی و تولید محصول جدید می باشد. از سویی 

فرآیند بازیافت مستلزم صرف انرژی جهت حمل پسماند به مرکز بازیافت و همچنین محصول حاصل از بازیافت به محل استفاده جدید می باشد. از این 

رو محصوالت بازیافتی در قیاس با مصالح مورد باز استفاده انرژی نهفته به مراتب باالتری داشته و دارای اثرات سوء محیطی می باشند.

• توجه به موقعیت ویژه هر منطقه در جهت انتخاب صحیح مصالح مصرفی و کاهش انرژی نهفته مواد از طریق کاهش میزان نیاز به حمل و نقل می 

تواند در کاهش انرژی نهفته مصالح و بنا موثر واقع شود .

• باز استفاده چه از نوع باز استفاده متعارف باشد و چه از نوع باز استفاده با کاربری جدید هر دو، به کاهش انرژی نهفته بنا می انجامد.

• مصالح طبیعی به شکل فرآوری نشده یا کم فرآوری شده، عالوه بر کاهش انرژی نهفته بنا، دارای قابلیت باز استفاده شوندگی نیز می باشند، از اینرو 

عالوه بر  صرفه جویی در مصرف انرژی در مدیریت پایدار پسماند نیز بسیار موثر می باشد.

• غالب مصالح بازیافت شده به شکلی متفاوت ازساختار اولیه خود به طبیعت بازمی گردند اما مصالح بازاستفاده شده از نوع باز استفاده متعارف تفاوتی 

را نسبت به حالت اولیه خود ندارند. لذا این دسته از مصالح برخالف مصالح بازیافتی موجب کاهش منابع اولیه خود نمی گردند. از سویی اگر مواد با 

کاربری جدید مورد باز استفاده قرار گیرند؛ باز استفاده از این مواد سبب می گردد که از این مواد در طول چرخه طوالنی عمر خود استفاده مفید گردد و 

از انباشت آنها به صورت پسماند جلوگیری گردد

 فهرست منابع: 
 «Impact of closed-loop network configurations on carbon footprints: A case study in copiers» http://www.citeulike.org/
article/9832067

  ^ «PM›s advisor hails recycling as climate change action.». Letsrecycle.com. 08-11-2006. Retrieved 19-06_2010. 

  Nishimura K, Hondo H, Uchiyama Y. Derivation of energy-embodiment functions to estimate the embodied energy from the 
material content. Energy56–1247:)12(21;1996.

  Embodied energy analysis of adobe house/ Ashish Shukla a, G.N. Tiwari b,*, M.S. Sodha/ Renewable Energy 761–755 )2009( 34

  Mithraratne N, Vale B. Life cycle energy analysis model for New Zealand houses. Building and Environment 92–483:)4(39;2004.

  ممقانی قاضی جهانی ، مهسا. حبیب، فرح. مفیدي شمیرانی، سید مجید .1390.ساختار ارزیابی انرژي نهفته براي بناهاي پایدار.همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی 
و مدیریت انرژی. اردستان
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- مقدمه
   تولید ساختمان، فرآیندي کاماًل تخصصي است که صرفاً با استفاده منطقي از دانش، تجربه، مهارت و تخصص صاحبان فن و تخصص، قابل تحقق است. 

از این رو سازمان عالوه بر آنکه با جدیت تمام، نیل به این هدف برجسته را در چشم انداز کاري خود دنبال خواهد کرد، از هرگونه تالشي که زمینه هاي 

دست یابي به هدف مورد اشاره را، تسهیل نماید، حمایت بي دریغ و موثر خواهد نمود. امروزه محصول پرطرفداري مثل ساختمان، محصولي است که لزوماً 

بایستي از صافي هاي کنترل و بازرسي بگذرد و تمامي دست اندرکاران آن از اهلیت و توان تخصصي مورد انتظار، برخوردار باشند. در حال حاضر، آنچه در 

این فضاهاي کشور تحت عنوان » تولید ساختمان جریان دارد، تنها پاسخگویي و اقناع نیاز جامعه به مسکن و سایر  است.  ساختماني 

توجه قرار گرفته است.روال که صرفاً بر اقناع نیاز استوار است، آفات و آسیب هاي تهدیدکننده فراواني دارد که کمتر مورد 

نظارت هاي پیش بیني هر گونه غفلت از رعایت دقیق شاخص هاي کیفي در مسیر سخت و پیچیده تولید ساختمان و ضعف 

رعایت شده، غیر قابل جبران و متضمن خسارت هاي احتمالي خواهد بود. از این رو اعتقاد به نظارت پیوسته  ضامن  دایمي،  و 

کیفیت و انطباق فرآیند ساخت با مجموعه ضوابط و استانداردهاي الزم االجرا خواهد بود.

بروز حوادث تلخ و ناگوار ساختماني در سال هاي اخیر به گواهي اطالعات و آمار موجود، 

طبق  است.  نموده  تلخ  را  مردم  کام  اي  واقعه  گاهي،  چند  از  هر  و  داشته  به صعود  رو 

بررسي هاي بعمل آمده، حوادث مربوط به گودبرداري ها، داربست، جرثقیل سقف، کار در 

ارتفاع، برق گرفتگي و مواردي از این دست آماري باور نکردني داشته و ضرورت استفاده از 

سازندگان صاحب صالحیت را دوچندان مي نماید. همچنین تأکید بر رعایت سخت گیرانه مبحث 

ساختمان  مهندسی  نظام  است.سازمان  اساسي  راهبرد  یک  ساختمان  ملي  مقررات  دوازدهم 

استان بوشهر به حکم وظیفه حرفه اي خود و هم باالتر از آن، با توجه به تکلیف انساني که بر 

دوش دارد، در مسیر کاستن از شمار حوادث، کوشیده و با تأکید بر سپردن مسئولیت ساخت و 

ایمني در فرآیند ساخت و ساز، عدم تکرار وقایع  ساز به سازندگان حرفه اي و رعایت نکات 

ناگوار را، انتظار دارد.

بر این اساس در این گزارش کوتاه، به بررسی اجمالی نقاط ضعف و قوت ساخت و ساز شهری 

در چهار بخش سازه، معماری، برق و مکانیک پرداخته و در قالب تصاویر این موارد به تفصیل 

شرح داده خواهد شد.

گزارش  نواقص  اجرایی  ساختمان ها
در چهار بخش 

سازه، معماری، برق و مکانیک

تهیه کننده : کمیته کنترل نظارت مضاعف سازمان
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الف - سازه
ابتدا به مواردی در خصوص نقاط قوت و رو به رشد در ساخت و ساز در 

سطح استان خواهیم پرداخت.

1- استفاده از فن آوری های نوین در ساخت و ساز شهری؛

 شکل شماره )1(    

2- الزام استفاده از بتن آماده در بتن ریزی ساخت و ساز های شهری؛

 شکل شماره )2(    

3- اجرای جزئیات سازه ای که طی سال های گذشته از سوی ناظرین 

چندان مورد توجه قرار نمی گرفت . از جمله خاموتهای محل اتصال تیر 

به ستون، عدم اجرای تیر تراز پاگرد و ...

 

شکل شماره )3(  

4- الزام انجام مطالعات ژئوتکنیک در ساخت و سازهای شهری.

5- الزام ساخت تیرچه های پیش ساخته در کارگاه های ساخت تیرچه 

بلوک و انتقال به محل کارگاه.

نکته در خصوص نکات قوت ساخت و ساز در مطالب  با بررسی چند 

ارائه شده فوق، در اهمیت نقاط ضعف ساخت و سازها می توان مطالب 

در  ناظر  مهندسین  است  الزم  که  برشمرد  راستا  این  در  را  بیشتری 

و  ورزیده  بیشتری  اهتمام  آن  رعایت  و  ملی ساختمان  مقررات  اجرای 

الف - سازه
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اصول فنی را در جهت حفظ سرمایه های ملی و جان و مال مردم مّدنظر 

قرار دهند. برخی از نقات ضعف در بخش سازه به شرح ذیل می باشد:

1- عدم اجرای اصول و ضوابط ایمنی در کارگاهها بخصوص در محل 

بازشوها و کار در ارتفاع 

شکل شماره )4(  

شکل شماره )5( 

2- عدم خم)90 درجه( انتهایی در آرماتورهای طولی ستون در سقف انتهایی

شکل شماره )6( 

3- عدم رعایت درز انقطاع

 

شکل شماره )7( 

با توجه به  4- قالب بندی نامناسب در ساختمان های بتنی خصوصا« 

شرایط اقلیمی خاص استان

 شکل شماره )8(

5- عدم آشنایی اغلب مهندسین طراح و ناظر با اصول طراحی و نظارت 

آوری  فن  و  ،مصالح  ها  ،سیستم  ها  تکنولوژی  از  استفاده  در خصوص 

های نوین 

6- عدم نظارت کافی در کیفیت بتن های آماده و بعضاً مقاومت و کیفیت 

نامناسب آنها 

7- اجرای سازه با دو نقشه متفاوت )مصوب و غیر مصوب(، که در برخی 

ساخت و سازها ، بخصوص در شهرستانها سازه را در حین ساخت دچار 

تغییرات عمده سازه ای نموده و عدم کنترل نقشه های ثانویه می تواند 

هویت فنی سازه را خدشه دار نماید.

نگهبان در حین  اجرای سازه  و عدم  اصولی  8- گودبرداری های غیر 
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گودبرداری و اصوالً استفاده از عوامل اجرایی ناکارآمد و ناآشنا به مسائل 

تخریب و گودبرداری.

شکل شماره )9( 

شکل شماره )10( 

شکل شماره )11( 

9- عدم اجرای اصول و ضوابط سازه های بنایی مطابق با مقررات ملی 

ساختمان)مبحث هشتم و آئین نامه 2800( در طراحی با توجه به این 

نکته که درصد قابل توجهی از ساخت و ساز ها در شهرستانها شامل 

همین سازه های بنایی می باشد.

 

شکل شماره )12( 

 

شکل شماره )13( 

 

شکل شماره )14( 
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شکل شماره )15( 

 

شکل شماره )16(  

شکل شماره )17( 

رخ  تخلفات  در خصوص  ناظر  مهندسین  موقع  به  گزارش  عدم   -10

داده در ساختمان 

کار،  اجرایی  مراحل  با  متناسب  ماهر،  کار  نیروی  بکارگیری  11- عدم 

در پروژه ها

دارای  های  ساختمان  در  اجرایی  عملیات  موقع  به  توقف  عدم   -12

مشکالت فنی و سازه ای با گزارش مهندسین ناظر توسط مراجع صدور 

پروانه 

با توجه به موارد فوق الذکر،  جهت مرتفع شدن مشکالت 
اجرایی در حین ساخت، راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

امر  در  جدیدالورود  مهندسین  خصوصا«  مهندسین  مستمر  آموزش   -

نظارت

- به کارگیری کارگران ماهر با کارت مهارت فنی در بخش های مختلف 

ساختمان

های  نقشه  در طراحی  هماهنگی  و  ها  در طراحی  بیشتر  توجه  لزوم   -

چهارگانه)سازه،معماری،برق و مکانیک(

بهسازی،  های  طرح  در  ژئوتکنیک  مشاور  مهندسین  کارگیری  به   -

گودبرداری ها 

- کنترل کیفیت بتن های عرضه شده توسط شرکت های بتن آماده 

خصوص  در  ربط  ذی  دستگاههای  و  مراجع  بیشتر  کنترل  لزوم   -

استانداردهای الزم مصالح مصرفی در ساختمانها

مهندسین  ساماندهی  و  اندازی  راه  جهت  در  مناسب  بستر  ایجاد   -

مجری

های  فرآورده  و  مصالح  از  استفاده صحیح  های الزم جهت  آموزش   -

نوین ساختمانی )در بخش های سازه ،معماری،برق و مکانیک(

- تعامل سازنده سازمان نظام مهندسی با مراجع صدور پروانه و لزوم 

خصوص  در  پروانه  صدور  مراجع  مجّدانه  پیگیری  و  مستمر  همکاری 

عملیات  موقع  به  توقف  و  پروژه  ناظران  طرف  از  اعالم شده  تخلفات 

ساختمانی
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ب -  معماری
نقاط قوت اجرایی در رشته معماری :  

- باال رفتن کیفیت اجرای ساختمان در بخش های مختلف علی الخصوص نما

- افزایش حسن توجه مالکین به استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت در 

نازک کاری ها  

- افزایش آگاهی مهندسین و مجریان در حوزه شهرسازی ساختمان از 

جمله رعایت کد ارتفاعی کف ، عدم تجاوز نمای ساختمان ها به حریم کوچه 

و گذر ، رعایت محرمیت و مشروعیت در ساختمان های همجوار یکدیگر 

 

نقاط ضعف اجرایی در رشته معماری :
1- عدم مهار مناسب رج آخر دیوارچینی

2 -  عدم رعایت  ارتفاع تراسها و پنجره های مشرف به پالک همسایه 

ب – معماری
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)حداقل175 سانتیمتر (   

3- عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاه علی الخصوص استفاده نکردن 

از کمربند ایمنی به هنگام  کار در ارتفاع و نمای ساختمان و ایجاد سایه 

بان محافظ جهت حفظ ایمنی عابرین

4 -  عدم اجرای هشت و گیر در اجرای دیوارهای متقاطع

ارتفاعی کف طبقه همکف در بر گذرها که سبب  5 - عدم رعایت کد 

اجرای پله یا رمپ در پیاده رو میگردد.

6 -  باال آمدن کف سرویسهای بهداشتی نسبت به کف اصلی بیشتر از 

حد متعارف که بعضا ناشی از اجرای تاسیسات برروی سقف می باشد
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7 -عدم اجرای دوغاب بر روی دیوارهای سفالی جهت پیوستگی اجزای دیوار

8 -  اجرای ناشاقول دیوارها

های  نقشه  در  نمای طراحی شده  با  اجرا شده  نمای  تطابق  - عدم   9

مصوب، که سبب شکل گیری نماهای نامتناسب و بعضا ناهنجار می گردد.

از  ناشی  گاها«  که  نقشه  با  متناسب  ها  پله  شیب  رعایت  عدم   -  10

اجرای شیب زیاد دال پله در هنگام بتن ریزی میباشد

و  مصوب  های  نقشه  با  مطابق  معماری  های  پالن  اجرای  -عدم   11

اصطالحا »دو نقشه ای« بودن ساختمانها

12-  پر کردن کف سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه با مصالح سنگین 

بجای استفاده از مصالح سبک )پوکه معدنی(

13 -  اجرای غیراستاندارد فواصل مابین نرده های محافظ راه پله مغایر 

با مباحث ایمنی ) حداکثر فاصله میان نرده ها11 سانتیمتر میباشد( 

              اجرای اصولی                                    اجرای غیر اصولی                                          

                 

14 -  عدم پرکردن پشت چهارچوب درب ها  با سیمان
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15 - بکارگیری کارگران فاقد کارت صالحیت فنی و نیز کارگران اتباع خارجه 

غیر مجاز که دانش و مهارت کامل در رشته مورد نظر را نداشته و  با اشتباهات 

سهوی خود سبب بروز خسارت فنی و مالی در ساختمان میگردند.

16 -  وجود تیرهای شانه گیر در باکس راه پله ها

 

17 - عدم اجرای نعل درگاه بر باالی بازشوها

پیشنهادات و راهکارها : 
ـ برگزاری دوره های آموزشی فنی متناسب  با رشته  ساختمانی برای 

ناظرین و مجریان ساختمانی

ـ بازدید دوره ای از پروژه های ساختمانی در استانهای پیشرو در این 

امر جهت بهره مندی از تجارب آنها 

- تهیه چک لیست نظارتی معماری جهت کنترل کلیه موارد فنی اجرایی 

مرتبط با پروژه

- تهیه و تنظیم »دفترچه گزارش بازدید« و وجود آن در کارگاه جهت 

نوشتن کلیه ایرادت که قابل رویت و آگاهی برای کارفرما،مجری و سایر 

مهندسین ناظر آن پروژه می باشد.
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ج - تاسیسات مکانیکی
تأثیر فعالیتهای بازدیدی بخش مکانیک گروه کنترل نظارت مضاعف از 

ساختمانهای در حال احداث در سطح شهر بوشهر و دیگر شهرستانها 

باعث افزایش روبه رشد کیفیت اجرائی تاسیسات مکانیک و گاز در این 

ساختمانها   گردیده است. 

دست آوردهایی که منجر به ارتقاء کیفیت اجرائی لوله کشی 
های تاسیسات مکانیک در ساختمان ها گردیده است : 

و  نوین  روشهای  به  سنتی  حالت  از  ها  کشی  لوله  اجرای  تبدیل   -1

تکنولوژیک در لوله کشی های آب و فاضالب 

های  کشی  لوله  اجرای  در  آنها  گیری  بکار  و  سیفونها  شناخت   -2

فاضالب و آشنایی از تاثیر چشم گیر آنها 

3- استفاده و بکار گیری خوب از بست ها و نگهدارنده های لوله های 

فاضالب و آب باران 

4- دقت در رعایت شیب لوله های فاضالب و آب باران 

5- استفاده و بکار گیری  از دریچه بازدید در لوله کشی  های فاضالب 

عمودی و افقی 

عمودی  های  لوله  بست  و  مهار  جهت  ها  داکت  در  کشی  نبشی   -6

فاضالب و آب باران 

7-  استفاده از جنس لوله های مناسب در لوله کشی های آب سرد و 

گرم بهداشتی و نیز گرمایش حرارتی 

گرم  و  سرد  آب  کشی  لوله  نوین  روشهای  با  مجریان  آشنایی   -8

بهداشتی و گرمایشی بصورت کلکتوری 

امر تست فشار  ناظران در  9- آشنایی و رعایت مجریان و مالکین و 

لوله های آب و فاضالب 

10- اجرای لوله کشی های ونت لوله های فاضالب که قبال مجراین و مالکین 

از اهمیت و تاثیر بسزای آن در تکمیل لوله کشی های فاضالب مطلع نبودند .

در  خود  مهارتی  سطح  بردن  باال  به  مجریان  ترغیب  و  تشویق   -11

اجرای هر چه بهتر لوله کشی های آب و فاضالب و آب باران 

بهتر عملیات  اجرای هر چه  بین مجریان در  رقابت  زمینه  ایجاد   -12

مکانیکی ساختمانها 

13- اجرای U شکل و قابی شکل شیر اصلی و کنتور گاز در لوله کشی های گاز 

از  بعضی  در  بیش  و  کم  که  اجرائی  نواقص  و  ها  کمبود 
ساختمانها دیده می شود : 

1- نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه آب شهر که در بعضی از نقاط 

شهر به دلیل مناسب نبودن فشار الزم آب ناگزیر به این امر می باشند .

2- عدم نصب ساپورت زیر سیفون لوله های فاضالب اجرا شده در زیر سقف 

3-  اتصال کفشوی تراس به لوله فاضالب 

4-  عدم رعایت ایمنی در اطراف چاله آسانسور 

5- عدم نصب شیر روی لوله های اصلی ورودی و خروجی کلکتورهای 

آب سرد و گرم مصرفی و گرمایش حرارتی 

6- اتصال Y شکل لباسشویی و ظرفشوئی با یک سیفون به لوله فاضالب 

7- اتصال پلی شکل سیفونها به لوله های فاضالب مربوطه 

8- تغییر قطر لوله هواکش تهویه سرویسهای بهداشتی به 2 اینچ 

9-  عدم مهار مناسب لوله های آب اجرا شده زیر سقفی 

10- فاصله نامناسب لوله فاضالب توالت فرنگی با دیوار پشت 

لوله  در  کنتور  لوله جانشین  و  اصلی  اجرای خطی شیر قطع کن   -11

کشی گاز 

12- عدم فاصله مناسب شیر اجاق گاز و یا قرار گیری آن زیر آب چک 

ظرفشویی 

ج – تاسیسات مکانیکی
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اتصال کفشوی تراس به لوله فاضالب

عدم نصب شیر روی لوله های اصلی ورودی و خروجی کلکتورهای آب

فاصله نامناسب لوله فاضالب توالت فرنگی با دیوار پشت

تغییر قطر لوله هواکش تهویه سرویسهای بهداشتی به 2 اینچ

اتصال Y شکل لباسشویی و ظرفشوئی با یک سیفون به لوله فاضالب

عدم نصب ساپورت زیر سیفون لوله های فاضالب

نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه آب شهر

اجرای خطی شیر قطع کن اصلی و لوله جانشین کنتور در لوله کشی گاز

پیشنهادات و راه کارها : 
مرتبط  عملی  کارآموزی  های  دوره  و  آموزشی  کالسهای  برگزاری   -1

جهت مهندسان ناظر 

2-  برنامه های فرهنگی جهت مالکین و سازندگان در خصوص اهمیت 

تاسیسات مکانیکی ساختمانها در عمر ساختمانها و سالمت ساکنین 

3-  ترغیب شهرداری ها در برخورد جدی تر با متخلفین در امر ساخت 

و ساز و اهمیت بیشتر به گزارش های  تخلف مهندسان ناظر 

تخلفات  درج  برای  کار  پایان  پروانه  در  ای  صفحه  نمودن  تهیه   -4

ترتیب  بدین  تا  اند  شده  مرتکب  سازندگان  که  جبرانی  غیرقابل 

مهندسین ناظر نیز ملزم به تایید کار با تخلف نگردند. 
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د - تاسیسات برقی

نقاط قوت :
با توجه به موقعیت استان از نظر جغرافیایی و ضرورت رعایت مقررات 

ملی ساختمان در ساخت و سازها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

کمیته  پیگیریهای  با  که  ساختمانها  کلیه  در  گراند  اجرای سیستم   -1

نظارت مضاعف سازمان صورت گرفته و می گیرد.

های  آسیب  کاهش  بمنظور  جان  محافظ  فیوزهای  نصب  و  اجرا   -2

انسانی و ....

3- استفاده از لوله های سخت بجای لوله های غیر مرغوب . 

مرطوب  قسمتهای  در  استفاده  مورد  دار  ترانس  های  پریز  حذف   -4

بویژه حمام و سرویس های بهداشتی بدلیل کمبود آن در بازار و هزینه 

بر بودن .

نقاط ضعف :
بر اساس بررسی های صورت گرفته نقاط ضعف مهم اجرایی در بخش 

تاسیسات برقی ساختمان ها را میتوان بشرح زیر عنوان نمود :

1- استفاده از نول و ارت مشترک در بیشتر پروژه ها.

2- عدم رعایت رنگ بندی سیمها در بعضی از پروژه ها.

3- عدم رعایت سایز سیمها در بعضی از پروژه ها .

4- لوله گذاری و سیم کشی همزمان که نهایتاً منجر به بوجود آمدن 

به  نیاز  زمانیکه  در  ها  سیم  جایگزینی  و  جابجایی  جهت  مشکالت 

تعویض سیم باشد.

5- عدم رعایت ایمنی در استفاده از برق کارگاهی در بیشتر پروژه ها.

اساس  بر  غیره  و  ها  کلید  و  ها  پریز  قرارگیری  و  پروژه  اجرای   -6

خواسته مالک نه بر اساس نقشه مصوب شده .

7- عدم وجود نقشه در اکثر پروژه ها.

آمده مشکالت  بوجود  باعث  ها.که  پروژه  اکثر  ای شدن  نقشه  دو   -8

اجرائی در انها گردیده است.

9- عدم تناسب تعداد سیم ها و انتخاب لوله که گاها باعث بوجود آمدن 

مشکالت برای بهره بردار میگردد.

10- عدم استفاده از ماهیچه بر روی لوله های اجرا شده در اکثر پروژه ها 

عدم اجرای سیم ارت 

د – تاسیسات برقی
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عدم استفاده از ماهیچه بر روی لوله های اجرا شده

لوله گذاری و سیم کشی همزمان

استفاده از سیم ارت و نول مشترک

عدم رعایت ایمنی در استفاده از برق کارگاهی        

عدم تناسب تعداد سیم ها و انتخاب لوله       

پیشنهادات و راهکارها :
1- گذراندن دوره های کارآموزی جهت مهندسین جدیدالورود 

2-گذراندن دوره های گزارش نویسی و آشنایی به قوانین و مقررات.

2- بازدید های به موقع مهندسین ناظر و ارائه گزارش در زمان مناسب .

ایجاد  و  پروانه  و مراجع صدور  با شهرداری  و همکاری  3- هماهنگی 

شرایطی مبنی بر تائید لوله گذاری و سپس ادامه فعالیت ) همانند تایید 

فوندانسیون سپس اجازه ادامه فعالیت (
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 ضوابط کلیدی در اجرای ساختمانها 
در مناطق شهری

چکیده : 

مقررات ساختمانی، مجموعه ای از قوانین هستند که جهت برآورده ساختن حداقل سطوح ایمنی در ساختمان ها و سازه ها باید مورد 

ایمنی و حفاظت عموم مردم در فضاهای سرپوشیده در زمان اشغال  پیروی قرار بگیرند. هدف مقررات ساختمانی تضمین سالمت، 

و استفاده از هر نوع ساختمان می باشد. بسیاری از ساختمانها در مناطق شهری به دلیل عدم رعایت آیین نامه ها و نظارت مستمر 

مهندسین از ایمنی کافی برخوردار نبوده بطوری که در زلزله های اخیر شاهد بیشترین خسارت بوده ایم ، بررسی ها حاکی از این است 

که اکثر خرابی ها بدلیل نحوه اجرای نادرست المانهای سازه ای و بخصوص اتصاالت و استفاده از مصالح غیر استاندارد می باشد . در 

این مقاله سعی شده تا با ارایه نکات اجرایی  در اصول ساخت وساز از پیش آمدن خسارت های مالی و جانی به حداقل برسد .  

نکات کلیدی : مقررات ساختمانی ، مناطق شهری ، نظارت مستمر ، نکات اجرایی 

مهندس فرزاد پرورش-کارشناس ارشد مهندسی عمران
مهندس حسین بیغش-کارشناس مهندسی عمران
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مقدمه : 
در چند دهه اخیر به موازات رشد فزاینده جمعیت در جهان ، شاهد توسعه صنعت ساختمان می باشیم که انجام مطالعات و بررسی های دقیق تر 

برای هر سازه یک اصل اساسی بوده و جز الینفک احداث سازه ها می باشد ، لذا با توجه به زلزله خیز بودن ایران ، رعایت نکات و آیین نامه ها و 

اجرای صحیح اصول مهندسی  از اهمیت باالیی برخوردار است  . بسیاری از ساختمانها در مناطق شهری به دلیل عدم رعایت آیین نامه ها و نظارت 

مستمر مهندسین از ایمنی کافی برخوردار نبوده بطوری که در زلزله های اخیر شاهد بیشترین خسارت بوده ایم ، بررسی ها حاکی از این است که 

اکثر خرابی ها بدلیل نحوه اجرای نادرست المانهای سازه ای و بخصوص اتصاالت و استفاده از مصالح غیر استاندارد می باشد ،  در این راستا دولت 

با اعمال یک سری سیاست های جدید و کارآمد کوشیده تا باعث ارتقا کیفی ساختمانها شود . 

کلیات:
به هرحال مسأله مقاوم سازي در هر دو زمینه )چه ساختمان هاي فرسوده و چه ساختمان هاي نوساز( مطرح مي باشد. در مورد نوسازي ساختمان ها 

نیاز به ضوابط منسجم تري براي کنترل دقیق طراحي، ساخت براساس نقشه هاي اجرائي، جوشکاري صحیح و بتن ریزي قابل اعتماد وجود دارد 

مخصوصاً حتي پس از محاسبات و طراحي مناسب، و کم بودن مقاومت بتن در سقف و پي ساختمان هاي فلزي و در کل ساختمان هاي بتني، معضل 

بزرگي مي باشد و هیچ نوع کنترلي بر آنها وجود ندارد. قابل ذکر است که اکثر بتن هاي مصرفي در ساختمان هاي ساخته شده حتي در چند سال اخیر 

از مقاومت محاسباتي ضعیف تر هستند و در هنگام وقوع زلزله، فجایع جبران ناپذیري را بوجود خواهند آورد. در حالي که نزد مردم، اسکلت بتني 

ساختمان مقاوم تري را تداعي مي نماید. »شن و ماسه شسته نشده، دانه بندي غلط، کم بودن عیار سیمان، شل و پر آب بودن بتن براي بتن ریزي 

راحت تر با پمپ و ...«، همگي باعث کاهش مقاومت بتن مي شوند. شرکت هاي تولید بتن، در صورت کاستي مقاومت بتن از میزان تعهد شده، تحت 

شرایطي فقط حاضر به پرداخت بهاي بتن مي باشند وخسارات وارد بر ساختمان را نمي پذیرند.  
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هرچند بین کساني که در تهیه ملزومات و بتن عمداً کوتاهي مي نمایند و آنان که در این مورد دریغ نمي ورزند ولي به علت عدم اطالع فني الزم، 

ساختمان آنها در اجرا ضعیف است تفاوت بسیاري وجود دارد ولي شاید در هنگام وقوع زلزله، سرنوشت هر دوي آنها یکي، یعني نتیجه تخریب 

ساختمان و بروز فاجعه انساني و مالي باشد بنابراین لحاظ نمودن ضوابط قوي تر اجرائي و نظارتي و کنترل مضاعف بسیار ضروري به نظر مي رسد. 

مسأله مهم بعدي، قطعات الحاقي و غیر باربر ساختمان مثل دیوارهاي اطراف و تیغه ها، دست انداز بام و بالکن و پنجره و شیشه مخصوصاً نماهاي 

شیشه اي مي باشد که به علت عدم اتصال کافي به سازه ساختمان در اثر وقوع زلزله حتي مواقعي که ساختمان از نظر اسکلت مقاوم باشد، »احتمال 

جدائي و ریزش« آنها به داخل و خارج ساختمان وجود دارد و حتي در برخي موارد آوار و شیشه بر سر افرادي که در حال خروج از ساختمان هستند 

فرو ریخته و باعث جراحت و یا فوت آنها گردیده است. باید آیین نامه هاي اجرائي براي اتصال کامل این عناصر به سازه ساختمان ارائه گردد و در 

مورد نماهاي شیشه اي نیز تجدیدنظر اساسي صورت پذیرد.

ضوابط و نکات کلیدی در اجرای ساختمان ها :

فصل اول:
دیوارچینی اطراف زمین )محصور کردن(

1- آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطالح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب استحکام بیشتر دیوار میگردد . آجرهایی که سیراب شده 

باشند آب مالت ماسه سیمان را جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود.

2- در صورتی که از آجرهای باقی مانده از زلزله استفاده میکنید توجه داشته باشید که استفاده از آجرهای نیمه به یکپارچگی دیوار صدمه میزند. در 

یک دیوار مطمئن میبایست در هر ردیف )رج( تنها در صورت نیاز از یک نیمه برای به پایان بردن آن ردیف )رج( استفاده شود.

3- اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی در فواصل منظم در صورتی که با رعایت اصول فنی نباشد کارایی مناسب نخواهد داشت. 

نکاتی که به طور حتم باید در اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی رعایت شوند به شرح زیر می باشند:

الف- به هیچ وجه نباید از دیوار آجری نامنظم دو طرف دیوار به عنوان قالب استفاده نمود.

ب- باید قبل از اجرای دیوار ستونهای نگهدارنده بتنی اجرا شوند و دو طرف ستونهای بتنی قالب بندی شوند.

ج- برای اتصال ستون های بتنی نگهدارنده با دیوار آجری باید از میلگرد های افقی استفاده نمود. می توان در هنگام اجرای دیوار نیز زائده های 

منظم بتنی در دیوار ایجاد نمود.

فصل دوم:
خاکبرداری

آغاز هر کار ساختمانی با خاکبرداری شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاک برای افراد الزامی است.

1- خاک دستی: گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بال استفاده در محلی انباشته )دپو( می شود و بعد از مدتی با گذشت زمان از نظر ها 

مخفی میگردد. معموال این خاکها که از لحاظ یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیرباربر دسته بندی میشوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون 

ساختمان ما دوباره نمایان میشوند. باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستی 

بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پالستیک و ... در خاک نشان دهنده دستی بودن خاک است.

2-  خاک نباتی: خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی گفته میشود که ریشه گیاهان در آن وجود داشته باشد این خاک برای تحمل 

بارهای وارده از طرف سازه مناسب نمی باشد. برای شناختن خاکهای نباتی کافی است به وجود ریشه درختان و گیاهان - برگهای فرسوده و 

سستی خاک توجه شود. این خاک با فشار انگشتان فرو می رود.

3- خاک طبیعی بکر)دج(: به خاکی که پس از خاک نباتی قرار دارد خاک طبیعی بکر می گویند توجه داشته باشید که همواره میبایست فونداسیون 

برروی خاک طبیعی بکر اجرا گردد. 

تذکر: ریختن آب آهک به منظور باال بردن مقاومت خاک دستی و نباتی به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد و نمی توان خاک دستی و نباتی را با 

استفاده از آب آهک قابل استفاده نمود.

الف ( در زمینهایی که فاقد هرگونه رویش گیاهی است حداقل عمق خاکبرداری 15 سانتی متر میباشد .

ب ( رسیدن به خاک طبیعی دست نخورده )بکر( میبایست حتما توسط مهندس ناظر تایید شود. توجه داشته باشید که مهندسین ناظر با مشخصات 



13
94

ن  
ستا

زم
و 

یز 
پای

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
73

 

خاک بکر کامال آشنا هستند.

ج( برای آماده سازی بستر برای بتن پی ها باید ابتدا 10 سانتی متر بتن با سیمان کم ریخته شود به این ترتیب عمق خاکبرداری باید حداقل 10 

سانتی متر بیشتر از عمق مورد نیاز برای پی ها باشد.

فصل سوم:
آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر

پس از انجام خاکبرداری باید بستر خاک را برای اجرای پی آماده کنیم. برای این کار از بتن با سیمان کم ) 100 تا 150 کیلوگرم سیمان در هر 

متر مکعب بتن( که به بتن ِمگر موسوم است استفاده می شود. به این ترتیب که روی خاک حداقل 10 سانتی متر بتن با سیمان کم می ریزیند و 

سپس روی آن را با ماله صاف می کنند تا برای بتن ریزی پی ها آماده شود.

در صورتی که پس از خاکبرداری و رسیدن به خاک مناسب، الزم بود تا برای رسیدن به تراز کف پی ها از مصالح پر کننده استفاده نماییم و یا در 

صورتی که اشتباها بیش از حد الزم خاکبرداری شده باشد و فضای خالی بوجود آید برای پر کردن فضای خالی باید از بتن یا مصالح مناسب دیگر 

استفاده شود . 

برای رسیدن به عمق مورد نظر جهت اجرای بتن مگر و آغاز قالب بندی برای فونداسیون از شفته آهک استفاده میشود. استفاده از شفته آهک 

توصیه نمی شود اما با توجه به اینکه قیمت تمام شده آن پایین تر و بیشتر در دسترس می باشد لذا الزم است نکات زیر حتما رعایت شود تا در 

به دست آمدن کیفیت بهتر ما را یاری کند.

شفته ریزی:
شفته آهکی که با دوغاب ساخته و خوب عمل آوری شده باشد، دارای مقاومت 7 روزه معادل 5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تاب 28 روزه حدوداً 10 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهد بود که این مقاومت برای بستر پی ساختمان یا راه کاماًل مناسب می باشد.

1- آهک مصرفی میبایست حتما برای استفاده در شفته قبال بصورت کامل شکفته شده باشد و پس از سرند شدن برای تهیه شفته مورد استفاده 

قرار بگیرد.

2- آهک باید حتما به صورت دوغاب با خاک درشت دانه مخلوط گردد .

3- بهتر است که مخلوط شفته آهک در کنار فونداسیون ساخته شود تا براحتی بتوان آن را به داخل محل خاک برداری منتقل کرد.

4- دقت شود که بتن مگر حتما پس از عمل آوری کامل شفته آهک و رسیدن آن به گیرش اولیه بر روی آن اجرا شود تا آب بتن توسط شفته جذب 

نشده و موجب پوکی بتن مگر نگردد .

5- توجه شود که بر روی شفته اجرا شده تا زمانی که شفته به مقاومت 1/5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نرسیده است بارگذاری صورت نگیرد )شفته 

آهکی زمانی به مقاومت 1/5 کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند.) برای حصول این منظور 

بازدید مهندس ناظر از شفته ریزی قبل از اجرای بتن مگر الزامی است .(

6- باید توجه نمود که هر چه میزان رس در خاک مصرفی برای شفته بیشتر باشد میزان آهک مصرفی نیز باید باالتر رود.

بتن مگر
بتن مگر یا به تعریفی بتن رگالژ کف قالبندی فونداسیون در حقیقت یک بتن با مقدار سیمان کم )100 تا 150 کیلوگرم سیمان بر مترمکعب( است 

که جهت آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا میگردد توجه به نکات ذیل جهت اجرای بتن مگر الزامی است :

1- قبل از اجرای بتن مگر حتما خاک بستر را مرطوب نمایید تا آب بتن جذب خاک نگردد و کیفیت آن پایین نیاید .

2- در صورتی که بتن مگر را بر روی شفته آهک اجرا میکنید حتما توجه داشته باشید که شفته به مقاومت 1/5 کیلوگرم بر متر مربع رسیده باشد . 

) شفته آهکی زمانی به مقاومت 1/5 کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند .( 

3- شفته آهک میبایست قبل از اجرای بتن مگر مرطوب شده باشد تا آب بتن را جذب نکند. توجه داشته باشید زمانی که آهک هنوز جذب آب 

داشته باشد موجب پوکی بتن مگر میشود.

4- بتن مگر جهت پاکسازی کف و اجرای دقیقتر فاصله گذاری آرماتوربندی از کف انجام میگردد بنابراین به تمیز و یکنواخت بودن سطح آن دقت 

کنید تا آرماتوربندی بهتری داشته باشید.

5- معموال بتن مگر توسط دستگاههای مخلوط کن ) بتونیر ( کوچک ساخته میشود دقت نمایید که حداقل دو  دقیقه پس از اضافه کردن آب، بتن 
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درون دستگاه به خوبی مخلوط شود و سپس مورد استفاده قرار بگیرد.

6- بعد از ریختن بتن مگر با توجه به دمای هوا حدود 10 ساعت سطح آن را مرطوب نگه دارید)با پاشیدن آب( و بعد از گذشت یک روز می توانید 

عملیات بعدی را شروع کنید و روی بتن مگر راه بروید.

 فصل چهارم:
قالب بندی پی )فونداسیون( 

بعد از اینکه بتن مگر ریخته شد و مقاومت الزم را بعد از یک روز به دست آورد اگر از قالب مدفون )آجر چینی( استفاده می شود نوبت به قالب 

بندی پی ها می رسد.

برای قالب بندی پی از آجر استفاده میشود. رعایت نکات زیر در قالب بندی برای هر چه بهتر اجرا شدن پی مفید است.

1- یکنواخت بودن آجرچینی پی و ایجاد سطح صاف و بدون خلل و فرج برای پی ها مفید و بلکه الزم است.

2- مقاومت آجر چینی، در صورتی که پشت آن خاک دستی )خاک نامناسب( باشد اهمیت زیادی دارد چرا که نیروی خاک به سمت داخل باعث 

شکسته شدن قالب آجری خواهد شد.

3- همچنین درصورتی که پشت آجرچینی خالی است مقاومت قالب آجری اهمیت زیادی دارد به طوری که باید وزن بتن و نیروی لرزاندن )ویبره( 

بتن و وزن کارگر را تحمل کند. در صورتی که دیوار آجری در حین بتن ریزی دچار شکستگی و جابجایی شود باعث تخریب پی خواهد شد. بازسازی 

دیواره و توقف عملیات بتن ریزی و ایجاد پیوستگی بین بتن قدیم و جدید هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت.

4- درصورتی که امکان داشته باشد خیلی خوب است که یک الیه نازک سیمان کاری روی قالب آجری صورت گیرد. این کار برای کسب مقاومت 

بتن و عملکرد خوب آن بسیار مناسب است.

5- اگر الیه سیمان کاری صورت نگرفت حتما باید روی قالب آجری یک الیه پالستیک ضخیم و مناسب برای جلوگیری از جذب آب بتن توسط 

آجر کشیده شود.

تذکر: قالب بندی نکردن پی و استفاده از دیواره خاکی به جای قالب فقط در صورتی مجاز است که اوال خاک غیر ریزشی باشد )به مرور دانه های 

خاک داخل پی نریزند( و ثانیا خاکبرداری بسیار تمیز و دقیق صورت گرفته باشد و دیواره خاک صاف باشد. با توجه به نحوه عملیات خاکبرداری و 

پی کنی که در شهر وجود دارد تقریبا استفاده نکردن از قالب آجری غیر مجاز است.

اضافه  از جمله،  فلزی  قالب  از  استفاده  برای  بینی های الزم  پیش  و  نکات  البته  باشد.  بندی می  قالب  نوع  بهترین  فلزی  بندی  قالب  بیاموزیم: 

خاکبرداری برای بستن قالب، پر کردن پشت پی بعد از باز کردن قالب با پرکننده های مناسب و دسترسی کم به قالب فلزی باعث می شود که 

استفاده از قالب فلزی در شهر بم استقبال چندانی نداشته باشد.

6- در صورت نیاز و تمایل میتوان پس از گیرش اولیه بتن فونداسیون و با اطالع مهندس ناظر ساختمان نسبت به جمع آوری قالب بندی آجری 

برای استفاده مجدد آجر آن در ساختمان اقدام نمود

فصل پنجم:
آرماتوربندی و نصب صفحه ستونها

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. 

مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم 

داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنایی با نکات اجرایی آرماتوربندی الزامی است :

1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل 

از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام گردد.

بیاموزیم: آرماتورها دو دسته طولی )آرماتورهای اصلی( و عرضی )خاموت( هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش 

آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای 

بتن ریزی جلوگیری نماید.

3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت 

گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.
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4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید 

که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها می گردد.

5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا 

خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعالم گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

6- تمام میلگردها باید به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههای مکانیکی خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهای صفحه های ستون به 

کمک حرارت ) هوابرش ( جدا خودداری شود.

7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد )خصوصا از خارج کردن میلگردها 

جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.(

8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 2/5 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و عالوه 

بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود.

فصل ششم:
بتن ریزی

بتن آماده توسط ماشینهای حمل بتن )میکسر( برای شما آورده میشود، توجه به نکات زیر برای اجرای یک بتن ریزی صحیح الزامی است:

1- از افزودن آب به بتن حمل شده بدون اجازه مهندس ناظر اکیداً خودداری شود. ) معموال کارگران برای سهولت کار خود و روانی بیشتر بتن به 

آن آب می افزایند که این امر از مقاومت بتن به شدت می کاهد لذا توجه به این امر بسیار دارای اهمیت میباشد.(

2- معموال ً مقداری از بتن در ابتدای تخلیه از میکسر دارای دانه بندی نا مناسبی میباشد. باید دقت شود این بتن که دارای کیفیت نا مناسب جهت 

بتن ریزی میباشد، مورد مصرف کارهای ساختمانی قرار نگیرد.

3- قبل از بتن ریزی حتماً باید درون قالبهای فونداسیون که آرماتور گذاری شده است از خاکهای ریزشی و نخاله های ساختمانی کاماًل پاکسازی 

گردد

4- در زمان بتن ریزی استفاده از دستگاه ویبره الزامی است، 

5 . برای آنکه آجرهای قالبندی فونداسیون آب شیرآبه بتن را جذب نکند استفاده از پوشش پالستیکی )کاور( الزامی است.

6- قبل از اینکه بتن ریزی آغاز شود برای اینکه آب بتن سریعا توسط بستر خارج نشود الزم است بستر بتن ریزی مرطوب شود، البته باید مراقب 

بود تا آب در کف پی جمع نشود و فقط رطوبت وجود داشته باشد.

فصل هفتم:
نگهداری بتن پی

بعد از آنکه بتن ریخته شد و گیرش اولیه پیدا کرد )بعد از حدود 1.5 ساعت( عملیات خاصی برای نگهداری بتن باید آغاز شود. این عملیات که 

به عمل آوری یا نگهداری بتن موسوم است باعث می شود تا به مشخصات مورد نظر برای بتن که در طراحی در نظر گرفته شده است دست پیدا 

کنیم و مقاومت و دوام بتن را باال ببریم.
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1- تمامی مقاطعی که بتن ریزی میگردد تا 3 روز باید آب پاشی شده و تا هفت روز مرطوب نگه داشته شود. این عمل در باال بردن کیفیت بتن 

بسیار حائز اهمیت است.

2- از مصرف بتن باقیمانده ای که  با افزودن آب برای استفاده مجدد آماده میشود جدا خودداری نمایید .

3- به عنوان یک روش بسیار مناسب و مطمئن می توان از پوشش پالستیکی که اطراف قالب می گذاریم استفاده کنیم، به این ترتیب که اطراف 

پالستیک را مقداری بیشتر در نظر بگیریم و بعد از بتن ریزی لبه های پالستیک را روی بتن برگردانیم.

فصل هشتم:
نصب اسکلت فلزی

در زمینه اجرای سازه های فلزی با توجه به اینکه اتصاالت اسکلتهای فلزی پیش ساخته در بم بصورت پیچ و مهره ای طراحی گردیده است، توجه 

به نکات زیر الزامی میباشد:

1- با توجه به پس لرزه هایی که در این مدت هر چند یکبار شهر بم شاهد آن بوده و خواهد بود، باید برای بستن کلیه مهره های مورد استفاده از 

واشرهای فنری استفاده گردد تا این لرزشها موجب شل شدن پیچها نگردد.

2- توجه داشته باشید تنها تیرهای فلزی که در داخل بتن قرار میگیرند فاقد پوشش رنگ باشند تا یکپارچگی بیشتری با بتن داشته باشند و مابقی 

اجزاء سازه باید دارای پوشش رنگ باشد.

3- صفحات اتصال مهاربندها و ابتدا و انتهای تیرها باید پس از نصب و آچارکشی نهایی، تنها در صورتی که در بتن مدفون نمیگردند با رنگ 

پوشش داده شوند .

4- بهتر است برای سهولت کار، پیچهای بولتهای فونداسیون قبل از آغاز بتن ریزی بوسیله گریس پوشانده شوند تا توسط بتن آلوده نگردد.

فصل نهم:
اجرای سقف تیرچه بلوک

کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه

کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم

کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر

کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون )طبق آیین نامه حداکثر 5 سانتیمتر است(

کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک

کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و ... در قالب ها

کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه

کنترل اجرای کالف عرضی )میلگردهای طولی و عرضی ژوئن(

کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف )طبق تجربه حداکثر 80 سانتیمتر(

کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی

کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی

کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر

کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف )فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا(

اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون

کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی در محل هایی که احتمال ورود بتن به داخل آن وجود دارد مثل محل تماس با تیرها 

بیاموزیم: برای شیب بندی سقف تنها از پوکه معدنی یا خرده آجرهای سفالی که سبک هستند استفاده نمایید. سقف هرچه سبک تر باشد ایمنی 

آن باالتر است.

فصل دهم:
نگهداری بتن سقف

با توجه به اینکه سقف دارای سطح وسیعی می باشد لذا نگهداری بتن آن از اهمیت و دقت باالیی برخوردار است. بتن سقف به سرعت ترک خواهد 
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خورد. بنابراین باید موارد زیر در نگهداری بتن رعایت شود.

بتن سقف باید تا 3 روز مداوم آب پاشی شود و حداقل تا 7 روز مرطوب نگه داشته شود.

استفاده از گونی در این زمینه توصیه می شود.

گونی کشیدن روی سقف باعث مصرف آب کمتر، اطمینان بیشتر و کیفیت بهتری می شود.

نتیجه گیری : 
مقررات ساختمانی، مجموعه ای از قوانین هستند که جهت برآورده ساختن حداقل سطوح ایمنی در ساختمان ها و سازه ها باید مورد پیروی قرار 

بگیرند. هدف مقررات ساختمانی تضمین سالمت، ایمنی و حفاظت عموم مردم در فضاهای سرپوشیده در زمان اشغال و استفاده از هر نوع ساختمان 

باید کارهایی را انجام دهیم یا انجام ندهیم تا اثرات و بازتاب  های  از ما  از آنجا ناشی می شود که هر یک  نیاز به مقررات ساختمانی  می باشد. 

آن نصیب افراد دیگر نشود و در واقع به دلیل سود و نفع عمومی است که ما ملزم به پیروی از قانون می شویم. بعضی ویژگی های خاص صنعت 

ساختمان باعث می شوند که دخالت دولت در امر ساختمان کاماًل توجیه پذیر باشند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: پیچیدگی اطالعات و نقص 

در دانش موجود، مزایای تبعی )یا خروجی های مثبت(، هزینه های تبعی )یا خروجی های منفی( و تضمین تحقق حداقل استانداردها. بنابراین واضح 

است که دخالت نهادهای دولتی در این زمینه می تواند تا حدود زیادی مؤثر باشد. البته مجموعه ای از نقایص و هزینه  های بالقوه در ساختمان ها 

وجود دارند که اغلب قابل رفع با تدوین قانون نیستند. تدوین قوانین یکی از روش های مداخله به حساب می آید، اما اغلب اوقات بهترین راه حل 

نخواهد بود. کمیسیون های بازنگری از جمله مواردی است که در ساختار پیشنهادی تدوین مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است، چرا که 

بازنگری یکی از موارد الزامی در چرخه هر نوع برنامه ریزی است. در پی اجرای هر نوع برنامه و پس از گذشت یک دوره زمانی متناسب از اجرای 

آن، به سبب وجود تبعات و پیامدهای مثبت و منفی و همچنین آشکار شدن نقاط ضعف و قوت هر قانون امکان بازنگری و تکیه و تقویت نقاط مثبت 

و تکیه بر امکانات موجود در زمان بازنگری و هم چنین رفع نقاط ضعف و یا تهدیدهای حاصل از اجرای نامناسب قانون و یا وجود برخی بندهای 

نامتناسب در قانون کمک می نماید تا قانون به کیفیت مورد نظر اولیه برای برآورده ساختن اهداف نزدیک شود و بدین ترتیب بازنگری به عنوان 

یکی از ارکان اصلی در چرخه تدوین مقررات محسوب می شود .

منابع و مواخذ : 
1- اشکاالت اجرایی ساختمان های بتنی - عادل صادقی نیک ، محسن نگهبان ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد جویبار - دپارتمان عمران ، 1393 

2- مطالعه در ضوابط معماری و ساختمانی مورد عمل در کشورهای پیشرفته و انطباق آنها با شرایط ساختمانی ایران ، دکتر پیروز حناچی ، آذر ، 1392

3- نشریه تیرچه بلوک - نشریه 543

4- راهنماي قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه )1382( ، شاپور طاحونی . عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر 

5- مبحث هشتم )طرح و اجراي ساختمان هایي با مصالح بنایي(

6- مبحث نهم )طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه(- ویرایش چهارم
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1- مقدمه
در گذشته در ساخت ساختمان ها تنها به شکل و ساختار کلی، مصالح مورد استفاده، سیستم گرمایشی و سرمایشی ساده و بعضاً سیستم های ایمنی و امنیت 

توجه می شده است اما امروزه عالوه بر عوامل قبلی باید توجه بیشتری به مصرف بهینه انرژی، آسایش و راحتی بیشتر ساکنین، ایمنی بیشتر ساختمان 

در برابر زلزله، حریق و امنیت ساختمان نمود. در یک کالم باید گفت ساختمان هایی باید ساخت که اقتصادی و ایمن بوده و تمامی احتیاجات ساکنان خود 

را فراهم کنند. در بحران انرژی در سال 1974 به بعد که با باال رفتن قیمت نفت خام و قیمت انرژی، به طور کلی روند مصرف انرژی کمی تغییر کرد و 

کشورهای بدون نفت در مصرف آن به صورت سیستماتیک تر عمل نمودند. به همین دلیل ممالک مصرف کنندهٔ انرژی در جهت جایگزینی انرژی های جدید 

به جای انرژی فسیلی و صرفه جویی در مصرف انرژی و بهره برداری بهتر از انرژی های موجود گام برداشته اند.

استفاده منطقی از انرژی در رئوس اصلی کار کشورهای فاقد انرژی فسیلی قرار گرفت و بر آن شدند که در یکی از مراکز اصلی مصرف انرژی، یعنی 

ساختمان های مسکونی، مسئله بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند، بدین ترتیب این مسئله مطرح شد و چندین سال است که کشورهایی مانند 

آلمان، سوئد، ایتالیا، انگلیس و ... قوانین خاصی در امر ساختمان سازی و بکار بردن عایق های حرارتی، بهبود روش گرمایش و سرمایش و ساختار کلی 

ساختمان در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در آن تدوین نموده اند که الزم االجرا می باشد. اجرای این موارد نتایج جالبی به دنبال داشته، طوری که 

موفق شده اند با بکار گیری این قوانین تا حدود 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمایند. با توجه به ترازنامه سال 1391، مصرف انرژی در بخش 

ساختمان خانگی و تجاری ایران حدود 40 درصد کل مصرف انرژی می باشد که صرفه جویی حدود 30 درصد در آن رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود ]1[.

2- ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان
در حالی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سهم مصرف انرژی در بخش های تولیدی چند برابر بخش های دیگر است، در کشور 

ما بخش های غیر مولد )خانگی و تجاری( بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند. 

نکات مهم در طراحی ساختمان جهت  بهینه سازی مصرف انرژی

 مهندس میالد محبی کچالم - کارشناس برق
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با نگاهی به آمار و نمودار های انرژی ایران و جهان مشاهده می شود که سهم بخش خانگی و تجاری در کل مصرف نهایی ایران در سال 1353 برابر 

با 31/8 درصد و در سال 1391 به بیش از 41 درصد رسیده است که نشان دهنده رشدی بیشتر از 1/2 برابر در طی 38 سال می باشد]3[. 

در شکل 1 مصارف نهایی در سال 1391، به تفکیک بخش ها نشان داده شده است. بخش خانگی و تجاری در این سال بزرگترین مصرف کننده انرژی 

در ایران بوده اند. بنابراین با توجه به سهم باالی مصرف انرژی در این بخش، توجه به بهینه سازی مصرف سوخت در بخش خانگی امری ضروری برای 

توسعه پایدار به شمار می رود، از آنجایی که تقریباً کل مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری در فضای فیزیکی ساختمان و نیز قسمتی از مصرف 

انرژی در بخش های دیگر صورت می گیرد، بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطور کلی شرایط اقلیمی، 

خانوار،  اقتصادی  شرایط  زیربنا،  سطح 

به  ساختمانی  مصالح  فرهنگی،  شرایط 

کار رفته، عایق کاری ساختمان، درزبندی 

استفاده  مورد  وسایل  عملکرد  ساختمان، 

بازدهی آن  و  برای گرمایش و سرمایش 

نوع  و  ظرفیت  مصرفی،  سوخت  نوع  ها، 

جمله  از  مطبوع  تهویه  سیستم  کنترل 

در  انرژی  مصرف  میزان  بر  موثر  عوامل 

ساختمان ها بشمار می رود]1[.

 شکل Error! No text of specified style in document. : مصرف نهایی به تفکیک بخش ها]3[
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3- عمده ترین موارد اتالف انرژی در ساختمان ها   
مواردی که اتالف انرژی در ساختمان ها را از میزان استاندارد جهانی فراتر می برد عبارت اند از:

1. عدم توجه به فرایند و روند مصرف انرژی در طراحی ساختمان و باال بردن زیر بنای متوسط واحدهای مسکونی

2. نازک بودن جداره های بیرونی و تک جداره و درزدار بودن پنجره ها

3. عدم تجهیز تأسیسات ساختمان به سیستم های کنترل خودکار سرمایی، گرمایی، روشنایی و نصب و راه اندازی تأسیسات برقی و مکانیکی

4. فقدان فرهنگ عمومی صرفه جویی در مصرف انرژی

5. دخالت افراد فاقد صالحیت در مراحل طراحی و ساخت و عدم توجه به شرایط اقلیمی در کاربرد مصالح ساختمانی

6. پایین بودن سهم هزینه مصرف انرژی در سبد خانواده

7. عدم تکاپوی حمایت عملی دولت از سیاست صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان]2[

4- اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان در سه سطح اصالح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان، اصالح سیستم روشنایی و 

کاهش مصرف انرژی الکتریکی و اصالح سیستم های گرمایش و سرمایش، مطرح می گردد که در ادامه شرح داده شده است.

1-4- اصالح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان
 برخی راهکارهای اصالح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان شامل موارد ذیل می باشد:

• عایق کاری سقف، کف و دیوارها

• نصب فوم عایق )پلی استایرن( روی سقف طبقات

• عایق کاری سطوح بیرونی دیوارهای خارجی همرا با اندود گچ و سیمان

• تزریق چسپ اپوکسی روی درزها و شیارهای دیوارهای خارجی

• درزبندی و نصب نوار هوابندی گرداگرد درها و پنجره ها

• بستن درها و پنجره های بی استفاده در طول ماه های سرد

• نصب سیستم های خودکار برای بستن درهای اصلی ورودی و خروجی

• استفاده از درهای ورودی دو مرحله ای با فضای میانی در ساختمان های پر تردد

• نصب سایبان روی پنجره ها

2-4- اصالح سیستم روشنایی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی
الکتریکی  انرژی  مصرف  کاهش  و  روشنایی  سیستم  اصالح  راهکارهای  برخی   

شامل موارد ذیل می باشد:

• تعویض المپ های رشته ای موجود با المپ های کم مصرف

جای  به  خاص  اهداف  برای  موضعی  روشنایی  از  استفاده   •

افزایش سطح روشنایی کل

• استفاده از نور طبیعی در پیرامون مکان های اداری

• نصب تنظیم کننده زمان )تایمر( و یا سلول های نوری 

)فتوسل ها( جهت کنترل روشنایی محوطه بیرونی ساختمان

• نصب کلیدهای چندگانه جهت کنترل سطح روشنایی در 

راهروها و سالن های کنفرانس

• نصب تنظیم کننده نور )دیمر( جهت تنظیم 

و کاهش توان روشنایی بر حسب نیاز

• و غیره
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3-4- اصالح  سیستم های گرمایش و سرمایش   
 برخی راهکارهای اصالح سیستم های گرمایش و سرمایش شامل موارد ذیل می باشد:

• استفاده از کنترل مرکزی دما مجهز به حسگر دمای هوای خارج

• نصب شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتور ها به منظور تنظیم دستی

• نصب دیگ های آب گرم با بازده باال

• نصب دمپر خودکار برای تنظیم دقیق نسبت سوخت به هوای مشعل ها

• استفاده از پمپ های حرارتی با بازده باال و ضریب قدرت باال

• نصب کنترل کننده های تنظیم خودکار در طول شب و یا ساعاتی که از ساختمان استفاده نمی شود

• استفاده از چیلرهای جذبی به جای چیلرهای تراکمی در تناژهای باال

• استفاده از کندانسور آبی جهت پیش گرمایش آب گرم مصرفی

• کاهش گرمایش در مکان هایی که بیش از حد گرم شده اند و اجتناب از باز کردن پنجره ها به منظور کاهش دما

• و غیره ]1[

راه حلی که انسان برای حفظ سبک زندگی متمدن خود پیش رو دارد ترکیبی از دو اقدام به نظر می رسد؛ یکی کاهش مصرف انرژی و دیگری جستجوی 

منابع جدید انرژی. با توجه به رشد سریع جمعیت و مصرف انرژی در برخی از نقاط جهان، هر دو این روش ها باید به سرعت اجرا شوند. تاکنون منابع انرژی 

متعددی که باید جایگزین سوخت های فسیلی شوند مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان مثال زغال سنگ ها سرشار از گاز متان با غلظت باال هستند و 

نیز هیدرات متان دارای انرژی پتانسیل بسیار زیادی است همچنین مقدار قابل توجهی انرژی در گداخت هسته ای تولید می شود، با این حال نکته ای که حائز 

اهمیت است امکان پذیری استفاده از هر منبع از لحاظ فنی و اقتصادی است زیرا برخی از این منابع از لحاظ فنی و اقتصادی غیر عملی هستند؛ مانند هیدرات 

متان و ترموالکتریک. از سوی دیگر، منابعی باید استفاده شود که استخراج و پردازش آن ها نسبتاً ساده و آسان و به مقدار زیاد در دسترس باشند. از جمله این 

منابع می توان به انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی و اقیانوسی اشاره کرد. انرژی های تجدیدپذیر نه تنها انرژی های ایمن 

و غیر قابل احتراق هستند بلکه باعث کاهش قابل مالحظهٔ گاز های گلخانه ای مانند Co2   می شوند.

 با توجه به افزایش تقاضا برای عرضه بیشتر انرژی، موارد زیادی برای ایجاد سیستم های بسیار کارآمد در بازارهای اخیر به وجود آمده اند، به عنوان مثال در 

زمینه تولید انرژی حرارتی از جمله تهویه مطبوع و فرایند های شیمیایی، استفاده از پمپ های حرراتی با توجه به راندمان باال بسیار سودمند است. ضریب 

عملکرد  پمپ حرارتی از نوع فشرده سازی بخار می تواند بیش از 3.0 باشد اما هنگامی که انرژی تجدیدپذیر به عنوان منبع حرارتی به جای هوا استفاده می 

شود ضریب عملکرد می تواند حتی به 5.0-4.0 نیز برسد]5[.

 مزایای مکانیزم پمپ حرارتی از نقطه نظر عملی، استفاده از انرژی با درجه پایین است که این مسئله باعث به حداقل رساندن مصرف سوخت های فسیلی می 

شود. این هدف با اجزای ساده و انعطاف پذیری مانند اواپراتور، کندانسور، کمپرسور و شیر انبساط امکان پذیر می شود. در نتیجه پمپ حرارتی انرژی با مقدار 

کم را به انرژی مفیدتر مثل آب داغ با دمای 60-40 درجه سانتی گراد و آب سرد با دمای 10-20- درجه سانتی گراد تبدیل می کند.

انواع مختلف پمپ حرارتی با انرژی های تجدید پذیر مانند هوا، خورشید، زمین گرمایی و رودخانه یا آب دریا با موفقیت نصب و راه اندازی شده اند. طیف وسیعی 

از  برنامه های کاربردی نیز که بسیار گسترده تر از تأسیسات صنعتی است برای ساختمان های مسکونی اجرا شده است]5[.

5- نتیجه گیری
 با توجه به این موضوع که ساختمان ها بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران هستند، می توان به این نتیجه رسید که در کنار مشکل پایان پذیری 

سوخت های فسیلی و عوامل دیگری همچون اقتصاد و محیط زیست، استفاده از تکنولوژی های نوینی که همراه با کاهش مصرف سوخت و کاهش 

هزینه مصرف انرژی در این بخش باشند، منطقی و ضروری به نظر می رسد. 

مراجع
]1[  گره مولفان سازمان بهره وری انرژی ایران ›سابا.‹  )1383(. مدیریت مصرف انرژی در ساختمان. وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران.

]2[   ا.جان بزرگی ، ز قناد .)1388(. سیستم هوشمند ساختمان . فصل نامه کیسون ، شماره 43.
]3[ گروه تدوین برچسپ انرژی برای ساختمان های اداری، )1389(. سیستم هوشمند مدیریت ساختمان.

]4[ م.صنعتی طراح . سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. )1389(. پیام مدیران اجرائی و فنی ، شماره 24 ، صفحه 61 – 57.
]5[ Cheng. J.. & Kunz. T. )2009(. A survey on smart home networking. Carleton University. Systems and Computer 
Engineering. Technical Report SCE10-09-. 
]6[ Kuchibhotla. S. C. )2002(. An OSGI based software infrastructure for smart homes of the future. UNIVERSITY OF 
FLORIDA.
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 دوام سازه های بتنی در سواحل خلیج فارس

 مهندس عباس حیاتی زیارتی – کارشناس مهندسی عمران

مقدمه:
بتن به عنوان یکی از مهم ترین مصالح به نسبت ارزان، قرن هاست که در ساخت سازه هاي مختلفی چون ساختمان ها ، اسکله ها و بنادر، مخازن، 

پل ها و سازه هاي متنوع دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است.هم چنین این ماده نسبت به بقیه مواد و مصالح ساختمانی از دوام و پایداري مناسبی 

در برابر شرایط مهاجم برخوردار است. هر چند دالیلی ازجمله استفاده از مصالح و اجزاي نامناسب درساخت بتن، ضعف در ساخت و عمل آوري، 

نداشتن علم کافی در مورد مکانیزم هاي خرابی و علل تخریب سازه هاي بتنی مسلح موجب می شود تا هر ساله شاهد تخریب وکاهش سرویس 

دهی تعدادي از این سازه ها به خصوص در مناطق مهاجم باشیم.خلیج فارس به عنوان یکی از مهاجم ترین مناطق از لحاظ خوردگی آرماتور در 

سازه هاي بتنی نسبت به دریاهاي دیگر در دنیا در دهه هاي اخیر با رشد شدیدي در ساخت و ساز سازه هاي بتنی ) اعم از سازه هاي ساحلی یا 

فرا ساحلی( مواجه شده است.با توجه به عوامل موثر در دوام بتن در این منطقه ما شاهد خرابی هاي بسیاري به ویژه در سازه هاي ساحلی هستیم 

که در آنها عدم توجه به بحث دوام درطراحی ها و تعمیرات، دلیل اصلی خرابی ها می باشد.]3[ عوامل تخریب فیزیکی و شیمیایی از جمله خوردگی 

آرماتورها در بتن، حمالت سولفاتی، کربناتاسیون بتن، تنش ناشی از کریستالیزه شدن نمکها در حفرات بتن و هم چنین نیروهاي هیدرولیکی و 

غیره، از یک طرف، به همراه پارامترهاي آب و هوایی شامل نوسانات دما و رطوبت در طول شبانه روز و ماه از طرف دیگر، از جمله عواملی هستند 

که موجب شکل گیري شرایط حاد براي تخریب طیف وسیعی از سازه هاي بتنی این منطقه می شوند.

 - چرا خلیج فارس یک منطقه مهاجم است:
خلیج فارس، دریایی است که از همه طرف منتهی به خشکی و تنها از یک سو آن هم به صورت محدود توسط تنگه هرمز به دریاي عمان واز آنجا 

به اقیانوس هند متصل میشود.طول خلیج فارس بالغ بر990 کیلومتر و عمق متوسط آن 31 متر است . میزان جزرو مد آب در این خلیج در نقاط 

مختلف آن متفاوت است ولی بالغ بر 2 تا 4 متر در قسمت شمالی و 1 تا 2 متر در نقاط دیگر آن گزارش شده است .]4[ مقایسه میان غلظت نمک 



13
94

ن  
ستا

زم
و 

یز 
پای

 فصلنامه نمای ساحل
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صفحه 
83

چکیده: 
ترین  مهاجم  از  یکی  عنوان  به  فارس  خلیج 

شرایط محیطی، از لحاظ دوام سازه های بتن 

منطقه  این  میشود.در  دنیا محسوب  در  مسلح 

نفوذ و انتشار یون کلرید به داخل بتن موجب 

زمینه  و  شده  بتن  در  آرماتورها  شدن  خورده 

فراهم  را  بتنی  های  سازه  مفید  عمر  کاهش 

اجرای  کیفیت  با  هایی  سازه  هنوز  و  آورد  می 

ضعیف و عدم دقت در مراحل انتخاب مصالح و 

روش های ساخت و بدون توجه به شرایط آب 

و هوایی منطقه احداث می شود و این عوامل 

هر  که  شده  سازه  از  بسیاری  تخریب  باعث 

ساله خسارت مالی فراوانی را بر کشور تحمیل 

می کند. دراین مقاله سعی شده است با جمع 

نتایج پروژه های  بندی و هماهنگی و مقایسه 

نامه  آیین  و  ها  دستورالعمل  و  گرفته  انجام 

 1984-CIRIA ازجمله  کشورها  سایر  های 

 1994-ARAMCO و  درانگلستان]8[ 

و  نشریات  نیز  و  سعودی]10[  عربستان  در 

-BHRC دستورالعمل های کشور ایران مانند

می  که  هایی  توصیه  و  نکات  به   ،  ]9[  2006

تواند سالها دوام بتن در این مناطق را افزایش 

دهد پرداخته شده است.

موجود در آب این منطقه با دیگر مناطق دنیا حاکی از اختالف شدید آن در این منطقه با دیگر مناطق می باشد به طوري که غلظت میانگین نمک 

دراین منطقه 38.9 گرم برلیترگزارش شده است. ]5[ در واقع به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی حاکم بر منطقه )از جمله بسته بودن محیط و 

ارتباط کم آن با آب هاي آزاد(، غلظت مواد شیمیایی مختلف موجود در آب دریا )به خصوص نمک( نسبت به جاهاي دیگر زیادتر بوده و ازاین حیث 

بسیار حایز اهمیت است.دما و رطوبت زیاد و غلظت فراوان نمک موجود در آب دریا در این منطقه یک چالش بزرگ براي سازه هاي ساحلی دراین 

منطقه محسوب می شود. در سازه هاي واقع شده در آب و هواي گرم، دماي زیاد هوا خود به تنهایی به عنوان یک پارامتر منفی عمل کرده و موجب 

سرعت بخشیدن به مکانیزم هاي خرابی در بتن می شود به نحوي که مطابق روابط تئوري موجود میان دما و نرخ واکنش هاي شیمیایی، با افزایش 

تنها 10 درجه سانتی گراد دماي محیط، روندتخریب سازه هاي بتنی حدودا 2 برابر می شود]6[ آب و هوا در قسمت هاي شرقی خلیج فارس نسبت 

به قسمت هاي دیگر بسیار گرم تر به نظر می رسد به طوري که دما تا 30 درجه قابل تغییر است.در مورد رطوبت هوا تغییرات بین 40 تا 95 درصد 

در طول شبانه روز گزارش شده است . کمترین و بیش ترین دماي هوا در این منطقه به ترتیب 3 و 50 درجه سانتی گراد و کم ترین و بیش ترین 

رطوبت هوا به ترتیب 5 و 95 درصد گزارش شده است . تفاوت زیاد موجود میان حداقل وحداکثر رطوبت و دماي محیط موجب می شود تا بتن به 

دلیل ایجاد تنش هاي حرارتی و مکانیکی ترک خورده و نفوذ یون هاي مهاجم به راحتی صورت پذیرد]3[

- شرایط محیطی سواحل خلیج فارس و اثر آن بر بتن ریزی:
از دیدگاه مسائل و مشکالت اجرای ساخت سازه های بتنی، هوای گرم ترکیبی از دمای زیاد هوا و بتن، رطوبت نسبی کم وسرعت زیاد باد است 

که بر کیفیت بتن تازه سخت شده اثر نامطلوب دارد. عوامل محیطی در طول سال و بسته به شرایط جغرافیایی و منطقه تغییر می کند.درصورتی 

که درهنگام ساخت بتن، بتن ریزی در هوای گرم )براساس عوامل محیطی مانند دما، باد و رطوبت( محرز گردیده باشد باید تمهیدات الزم برای 
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پایداری خواص بتن تازه و سخت شده و نیز بهبود کیفیت مراحل ساخت را درنظر گرفت. اثرات هوای گرم با افزایش سرعت باد بحرانی تر می 

شود. اثرات هوای گرم بر بتن را به طور خالصه می توان در بندهای زیر ذکر کرد:

1- افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان که در نتیجه سرعت گیرش افزایش می یابد. افزایش سرعت گیرش عملیات انتقال ،تراکم و پرداخت 

بتن را با مشکل روبرو می کند و ازطرف دیگر، افزایش سرعت گیرش باعث می شد که محصوالت هیدراتاسیون به شکل نامنظم و کامال تصادفی 

شکل بگیرند و این باعث کاهش مقاوت بتن در دراز مدت خواهد شد.

2- کاهش اسالمپ بتن که سبب تراکم نامطلوب آن می شود و در نتیجه از مقاومت دوام بتن کاسته می شود.

3- افزایش تبخیر رطوبت از سطح بتن که منجر به ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری می شود.

از طرف دیگر هنگام انتخاب نوع مصالح و طرح نسبت های اختالط بتن و یا در مراحل ساخت و ساز بخصوص در سواحل خلیج فارس بکارگیری 

تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم کافی نمی باشد زیرا شرایط محیطی مناطق مذکور از نوع گرم و مهاجم و خورنده است. این محیط برای 

آسیب رساندن به بتن بسیار خطرناک محسوب می شود.اثرات محیط گرم و نمکی عالوه بر مسائل که در مورد محیط گرم ذکر شد شامل موارد 

زیر نیز هست:

- احتمال آلوده بودن سنگدانه ها به کلریدوسولفات)نمکها(

- وجود آب زیرزمینی و خاک آلوده به نمک

- وجود یون های کلرید در جو

نکات ذکر شده، باعث خواهند شد که تمهیدات و نکات مورد توجه در ساخت بتن در این منطقه دوچندان شود.

ویژگی های مصالح
- سنگدانه

ویژگی های سنگدانه ها نقش مهمی در دوام بتن در رویارویی با شرایط مهاجم دارند، زیرا سنگدانه ها حدود سه چهارم حجم بتن را تشکیل می 

دهند، بنابراین کیفیت آنها از اهمیتی ویژه برخوردار است. همچنین اندازه،شکل، بافت سطحی و نوع سنگدانه ها عامل موثری در وضعیت ناحیه 

انتقال)وجه مشترک خمیر سیمان و سنگدانه( می باشد و این منطقه اساسا به علت ساختار ضعیفی که دارد برخواص مکانیکی بتن تاثیر مستقیم دارد. 

درصورتیکه اندازه سنگدانه ها بزرگ باشد به هنگام جمع شدگی و یا تحت اثر بار، ریزترکهای ایجاد شده در ناحیه انتفال گسترش یافته و به هم 

می پیوندند و ترکهای بزرگتری ایجاد میکنند که باعث نفوذپذیری بیشتر بتن می شود. همچنین نوع سنگدانه ها در میزان پیوستگی خمیر سیمان و 

سنگدانه موثراست، مثال سنگدانه هایی مانند کوارتز و فلدسپات در مقایسه با سنگدانه های آهکی، پیوستگی ضعیف تری با خمیر سیمان ایجاد می کند. 

از طرف دیگر سنگدانه ها می توانند عامل انتقال آلودگی به بتن باشند، این موضوع در مناطق حاشیه خلیج فارس اهمیت بیشتری دارد.

مشکالت عمده در مورد سنگدانه ها در نواحی ساحلی خلیج فارس عبارتند از:

- دانه بندی نامناسب

- مواد ریز دانه )گذشته از الک نمره 200 (

- مقدار بیش از حد مجاز نمک های زیان آور در سنگدانه ها

- جذب آب زیاد

- ماسه دریایی

- سنگ های آهکی حاوی مقادیر رس بیش از حد مجاز

- سنگریزه هایی که بر اثر واکنش شیمیایی بهم چسبیده اند.

- سنگدانه های دارای میکا یا پیریت آهن

اغلب سنگدانه های مصرفی در مناطق حاشیه خلیج فارس از نوع ماسه سنگ ها، سنگ های آهکی و دولومیتی است، به علت تبخیر شدید، نمک ها 

در سطح این سنگ ها رسوب کرده که میزان نمک ها در این مصالح عاملی برای خورندگی فوالد در بتن است. در سازه هایی که در معرض آب دریا 

هستند به علت رشد جلبکها و خزه ها در سطح بتن، صدفها و خزه ها در میان آن ساکن شده و به علت اینکه این جانوران از آهک تغذیه می کنند در 

صورت استفاده از سنگدانه های آهکی، باعث تشکیل حفره هایی در سطح بتن می شود که سرعت تخریب بتن را افزایش می دهد.

دستورالعمل ها]2[
- به منظور جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و افزایش دمای سنگدانه بهتر است مصالح سنگی در مکانهای سرپوشیده انبار شوند.

- استفاده از ماسه های دریایی در سازه های بتنی مسلح به هیچ وجه توصیه نمی شود.
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- برای کاهش میزان امالح می توان سنگدانه ها را کامل شسته و در محلی با زهکشی مناسب انبار کرد.

- در صورت زیاد بودن دمای سنگدانه می توان با پاشیدن آب دمای آن را کاهش داد. افزایش درصد رطوبت مصالح در نسبتهای اختالط اصالح 

گردد.

 - سیمان:
خمیر سیمان یکی از مهمترین بخش های ساختار بتن را تشکیل میدهد. خمیر سیمان شامل محصوالت هیدراتاسیون، ذرات هیدراته نشده و منافذ 

و آب موجود در منافذ می باشد. انتخاب نوع سیمان بستگی به شرایط محیط مهاجم عامل اساسی در دوام بتن است. در نواحی خلیج فارس، آب 

زیرزمینی و خاک، آلوده به کلرید و سولفات هستند، اما در بخش روسازی )باالی تراز زمین( تهاجم کلر شدید می باشد لذا در قسمت های زیر 

 3_Cکنترل شده مناسب است اما در قسمت های روسازه می توان از سیمانهای با مقادیر باالتر A 3_Cسازه استفاده از سیمان نوع2 با میزان

A )مانند سیمان نوع1( نیز استفاده کرد.

- اثر دوده سیلیسی )میکرو سیلیس( بر دوام بتن:
استفاده از دوده سیلیسی در بتن منجر به ایجاد ساختاری با حفر های ریزتر می گردد که باعث کاهش نفوذپذیری می شود. از طرف دیگر حذف 

پدیده آب افتادگی باعث پیوستگی بهتر در ناحیه انتقال خمیر سیمان و سنگدانه می شود و درنتیجه افزایش مقاومت بتن را به دنبال دارد. عالوه بر 

این، جایگزین نمودن مقداری از این ماده به جای سیمان بعلت افزایش مقاومت الکتریکی بتن باعث کاهش نفوذ پذیری در مقابل نفوذ یون کلر 

می گردد. درتحقیقات صورت گرفته، مقدار جایگزینی 6 تا8 درصد این ماده به جای سیمان نتایج مطلوبی داشته است. نکته بسیار مهم که در مورد 

این ماده وجود دارد این است که قبل از استفاده باید کامال به صورت دوغاب درآید.

- میلگردها:
یکی از معمولترین علل تخریب سازه های بتن مسلح، خوردگی میلگرد است. خوردگی میلگردهای داخل بتن به علت نفوذ اکسیژن، آب، دی اکسید 

کربن، کلریدها و دیگر نمک ها می باشد. از طرف دیگر چنانچه سطح میلگرد دارای زنگ زدگی باشد، میزان پیوستگی آنها با بتن کاهش می یابد. 

در مناطق گرم و مرطوب تمیز بودن آرماتورها و عاری بودن آنها از هر گونه مواد مضر و زیاد آوری، هنگام بتن ریزی ضروری است لذا باید فوالد 

قبل از مصرف و هنگام نگهداری در معرض عوامل مهاجم و خورنده واقع نشود. نکته بسیار مهمی که معموال به آن توجه نمی شود، ویژگی های 

سیم آرماتور بندی است. سیم آرماتور بندی باید کامال تمیز و عاری از زنگ زدگی و دارای ویژگی های استاندارد باشد. هنگام بتن ریزی باید دقت 

شود تا میزان پوشش در نظر گرفته شده روی میلگردها تامین گردد و انتهای سیمها داخل پوشش قرار نگیرد.

- فاصله نگهدارها )لقمه ها(:
فاصله نگهدارها برای تنظیم و حفظ فاصله میلگردها تا سطح قالب یا بتن در حین نصب و بتن ریزی و تراکم تا زمانیکه امکان جابه جایی آن در 

داخل بتن وجود داشته باشد بکار می رود.در واقع بخشی از سطح بتن عمال توسط فاصله نگهدار)لقمه( اشغال می شود. بنابراین کیفیت آن مانند 

بتن در قسمت سطحی بعنوان پوشش روی میلگردها حائز اهمیت است. فاصله نگهدارهایی که در محل کارگاه ساخته می شود )توسط سیمان و 

سنگدانه( باید بادوام و بدون تخلخل بوده ومقاومت آن در حد مقاومت بتن احاطه کننده اطراف باشد و طبق ضوابط باید عمل اوری شوند. فاصله 

نگهدارهای پالستیکی و یا ساخته شده از مواد دیگر باید طوری انتخاب شوند تا باعث نفوذ مواد مضر به داخل بتن نگردند. در مورد عملکرد فاصله 

نگهدارهای پالستیکی بعلت تفاوت زیاد ضریب انبساط حرارتی آن با بتن تردید وجود دارد.

نسبت های مخلوط با دوام
مهمترین عامل تاثیرگذار در نفوذپذیری بتن، نسبت آب به سیمان، مقدار سیمان و دانه بندی مصالح سنگی است البته نوع سیمان، میزان تراکم و 

نحوه آن و نیز عمل آوری از دیگر عوامل تاثیرگذار در نفوذپذیری بتن می باشند.

نسبت آب به سیمان یکی از عوامل تاثیرگذار در دوام خواهد بود. به طور خالصه برخی مزایای ناشی از کاهش مقدار آب در بتن و در نتیجه کاهش 

نسبت آب به سیمان به شرح زیر است:]2[

- بهبود خواص مکانیکی 

- کاهش نفوذپذیری بتن
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- افزایش دوام بتن در برابر تهاجم عوامل خورنده محیطی

- چسبندگی مطلوب تر بین بتن و میلگرد

- کاهش اثر تغییرات حجمی بر اثر تر و خشک شدن

لذا هر قدر که آب کمتری در اختالط بتن طرح شود، کیفیت بتن بهتر خواهد شد. به شرطی که بتوان آن را به طور صحیح متراکم کرد. در مناطق 

گرمسیری با افزایش دمای بتن، سرعت افت اسالمپ افزایش می یابد و برای جبران این افت به دلیل عدم آگاهی، آب بیشتری به مخلوط اضافه 

می کنند. افزودن آب روی خواص بتن اثر نامطلوب دارد. شرایط محیطی خورنده در مناطق حاشیه خلیج فارس ایجاب می کند که غیر از محدودیت 

در نسبت آب به سیمان، حداقل مقدار سیمان نیز محدود گردد. مقدار مناسب سیمان در بتن با نسبت کم آب به سیمان باعث می شود تا غلظت 

خمیرسیمان بیشتر گردد و فضای کمتری بر آب موجود باشد و در نتیجه نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر، پس از هیدراتاسیون، منافذ ریزتری 

در بتن ایجاد گردد که بر اثر ادامه واکنش هیدراتاسیون این منافذ ریز هم مسدود می گردد. گرچه باید در نظر داشت نباید مقدار سیمان آنقدر زیاد 

باشد که باعث جمع شدگی در مقاطع نازک و تنش های حرارتی در مقاطع ضخیم بشود. 

یکسری از محدودیت ها در انتخاب مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان و میزان پوشش بتن با توجه به شرایط محیطی در جداول زیر ارائه شده است]2[

حداکثر مقدار مواد سیمانی به 425 کیلوگرم در متر مکعب محدود می گردد.

نکات و دستورالعمل های کلی اجرای بتن)ساخت،حمل،ریختن،تراکم،پرداخت وعمل آوری بتن(]2[
- عمل اختالط باید حداقل 1.5 دقیقه پس از ریختن کلیه مواد به داخل مخلوط کن ادامه یابد.

- از زمان های اختالط بیش از حد طوالنی به دلیل افزایش دمای بتن و سایش سنگدانه ها جلوگیری شود.

- حداکثر اندازه سنگدانه از 50 میلیمتر بیشتر نشود.

- زمان حمل بتن با کامیون های مخلوط کن در شرایط اقلیمی گرم 30 تا 45 دقیق توصیه می شود.
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- پرهیز از بکارگیری پمپ در هوای گرم بویژه در مسیرهای طوالنی تر از 100 متر بخاطر افزایش دمای بتن در اثر اصطکاک با جداره لوله و گیرش 

زود هنگام الیه مرزی بتن ولوله توصیه می شود.

- هنگام بروز وقفه قابل مالحضه بتن ریزی و پرداخت بتن با پوشش های موقتی مانند نایلون محافظت شود.

- هنگام بتن ریزی نباید دمای بتن بیشتر از 30 درجه سانتیگراد باشد.

- لرزانندن بتن در اطراف قالب و در ناحیه پوشش بسیار با اهمیت است ولی باید دقت شود ارزاننده با بدنه قالب تماس پیدا نکند.

- پرداخت سطح بتن نباید در زمان آب انداختن انجام شود زیرا سبب ضعیف شدن الیه سطحی بتن شده و مقاومت سایشی و دوام بتن کاهش می یابد.

- نباید برای حذف آب ناشی از آب انداختن، پودر سیمان بر روی سطح ریخته شود.

- آب مصرفی عمل آوری باید دارای درجه حرارت محیط باشد و از ریختن آب سرد روی بتن به علت ایجاد شوک حرارتی خودداری شود. اختالف 

درجه حرارت آب و بتن نباید بیش از 11 درجه سانتیگراد باشد.

- در محیط هایی که احتمال نفوذ یون کلرید و سولفات وجود دارد، عمل آوری باید به مدت 14 روز ادامه یابد.

- در صورت دستیابی به 70 درصد مقاومت مشخصه 28 روزه می توان عمل آوری را خاتمه داد. برای این منظور الزم است از نمونه های آگاهی 

که در شرایط عمل آوری واقعی نگهداری می شوند استفاده نمود.

منابع
]1[ ع دوستی،ف مرادی مرئی، م شکرچی زاده، دوام بتن در خلیج فارس، نشریه دیدگاه، مرکز تحقیقات سازمان بنادر ودریانوردی،بهار87

]2[ نشریه 428 – آیین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریای عمان،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن وشهرسازی، تهران، 1384

]3[ Neville. A.. Good Reinforced Concrete in the Arabian Gulf. Materials and Structures. Vol. 33. December 2000. pp. 66-655 

]4[ Zwarts. L.. Wadden en wadvogels in de Golf. Waddenbulletin 2-1991. pp. 68-65.                                                                                        

]5[ Chini. M.. Study on the Effect of Silica Fume and Water to Binder ratio on the Diffusion of Chloride Ion in Persian 
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 نگرش به موضوعات ترافیکی و راه حل های آن، طی چند دهه اخیر دستخوش تحوالت اساسی و حتی در برخی موارد تغییر جهت 180 درجه 

یی شده، اما هنوز در محافل حمل و نقل و ترافیکی و نیز مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی مهم ما در بسیاری از موارد تئوری های سه دهه قبل 

مطرح می شود.

به عبارت دیگر، زمانی تئوری هایی بوده که در دنیا منسوخ شده، نادرست بودن آن به اثبات رسیده و کنار گذاشته شده اما گاهی ما هنوز در حال و 

هوای 30 سال قبل هستیم و مصّرانه برای اجرای آن تالش می کنیم!

اگر کنفرانس ترافیک می گذاریم، راه حل ترافیک ارائه می دهیم یا کالس برگزار می کنیم، باید راه حل های روز دنیا را مطرح کنیم. با ذکر چند 

مثال، شاید بتوان این مطلب را بهتر عنوان کرد:

1( در چند دهه قبل تئوری های ترافیک حول این محور می گشت که چه کنیم تا خودروهای شخصی حرکت روان داشته باشند. به عبارتی »خودرو 

محوری« حاکم بود.

 

گسترش بزرگراه ها، نتیجه رویکرد محوری

ضرورت تغییر نگرش های ترافیکی
مهندس اکبر توسلي- مشاور مبلمان شهری و زیبا سازی شهردار بندر بوشهر
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بر همین اساس بود که اتفاقات بعدی در شهرهای دنیا افتاد:

– بزرگراه های  زیادی ساخته شد.

– پارکینگ های طبقاتی در نقاط مختلف شهر برای سهولت پارک خودروها ایجاد شد.

– پارک حاشیه ای در معابر ممنوع شد تا هیچ گونه ظرفیتی از معبر را اشغال نکند.

– تعریض معابر آغاز شد تا جایی که حتی کاستن از عرض پیاده رو و افزودن بر عرض معبر، یک اقدام مثبت تلقی می شد.

– با حذف تقاطع ها، بر تعداد پُل ها و تقاطع های غیر همسطح افزوده شد.

.… –

در ساختار کشورها هم اگر دقت شود، موضوع »خودرو محوری« کاماًل ملموس است.

در حالیکه بعدها، دنیا متوجه شد که این مسیر اشتباه است، زیرا این استراتژی ها که به نظر رافع مشکل ترافیک هستند؛ مشکل ترافیک را افزایش 

می دهند. انگیزه ی مردم را برای استفاده از خودروهای شخصی بیشتر کرده و آلودگی هوا را به دنبال دارند. به همین علت دنیا رویکرد خود را از 

»خودرو محوری« به »پیاده روی« و »حمل و نقل عمومی« تغییر داد.

به دنبال تغییر این رویکرد، اتفاقات زیادی افتاد که برخی جدید است و حتی برخی 180 درجه با سیاست های قبلی متفاوت است؛ یعنی تفکرات 

قبلی به کلی نقض شده است:

– تقویت حمل و نقل عمومی به عنوان یک اصل )فردی که حمل و نقل عمومی استفاده می کند، مسافتی را باید پیاده یا با دوچرخه طی کند تا به 

ایستگاه برسد. پس  حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری باید به صورت یک سیستم یکپارچه دیده شوند(.

 

پارک حاشیه ای در جهت کاهش عرض معبر 

به عنوان اقدام مثبت

– افزایش بزرگراه و تعریض معابر خودرویی، نه تنها از فهرست اقدامات مثبت خارج شده بلکه در سال های اخیر به عنوان یک اقدام ضد ارزش 

در آمده تا جایی که مطرح می شود: همانطور که آدم ها باید رژیم بگیرند، جاده های ما هم باید کم عرض تر و محدودتر شوند و رژیم بگیرند!

امروز بحث رژیم معابر )Road Diet(، بحث جدی در دنیا است. مثاًل با حذف برخی از باندهای )Lane( معابر و اختصاص آن به اتوبوس، دوچرخه 

یا عابر پیاده یا ایجاد پارک حاشیه ای، این موضوع تحقق پیدا می کند.

 

مسیر ویژه دوچرخه
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این استراتژی ها تا جایی پیش رفته که گاهی منجر به حذف کامل یک بزرگراه یا معبر خودرو و تبدیل آن به پیاده راه )Car free zone( در برخی 

از شهرها شده است.

 

پیاده راه Stroget در دانمارک

2(با توجه به اینکه »تقاطع« بد نیست و الزاماً نباید حذف شود؛ بلکه تقاطع مهم ترین َمظهر تقدم عابر بر خودرو است. تقاطع، محلی است که خودرو 

آهنین و قدرتمند در پشت چراغ قرمز می ایستد و انسان پیاده و ارزشمند )به لحاظ ترافیکی(، بدون اینکه مجبور شود از پل عابر پیاده یا زیر گذر 

عبور کند، از روی خط کشی عابر پیاده در حداقل زمان و بدون زحمت، عرض معبر را طی می کند.

منطق امروز دنیا این است:

»چرا مسیر عابر را دور و زمان او را طوالنی می کنیم؟ بگذاریم خودرو کمی بیشتر پشت چراغ 

قرمز منتظر بماند«.

در راستای این سیاست ها ، حتی به تغییر زمانبندی چراغ ها به نفع عابر پیاده توجه ویژه ای شد 

 )Push botton( و در همین زمان در تقاطع های خلوت، استفاده از دکمه های فشاری چراغ

معمول شد. عابر پیاده می تواند با فشار یک دکمه، چراغ را به نفع خود سبز کند.

دکمه فشاری چراغ

3( اهمیت پارکینگ های طبقاتی یا زیرزمینی، خودروهای شخصی در مراکز شهر به شدت کاهش یافت. زیرا پارکینگ فراوان و ارزان، ُمحرک 

استفاده از خودرو شخصی است با حل مشکل پارکینگ، مشکل پارک کردن حل می شود ولی مشکل »ترافیک« افزایش پیدا می کند. زیرا خودروهای 

شخصی ترغیب می شوند تا به منطقه مزبور مراجعه کنند. مالحظه می کنید چقدر با تصورات »عوامانه« متفاوت است.

4( توجه به پیاده روها و بطور کلی »عابر پیاده« در حد غیر قابل تصوری رشد کرد. سرمایه گذاری روی ساخت پیاده روها به روش اصولی و علمی، 

نگه داری معابر پیاده در حد مطلوب و ایده آل، رعایت استانداردها، ایجاد جذابیت های پیاده روی با ایجاد فضای سبز، فروشگاه، نیمکت، روشنای 

مطلوب و کف مناسب پیاده رو همگی 

روی  پیاده  قابلیت  افزایش  هدف  با 

اقدامات  صدر  در   )Walkability(

شهرداری های جهان قرار گرفتند.

 

پیاده رو مطلوب
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5( توجه به دوچرخه سواری به قصد انجام بخشی از سفر درون شهری )نه صرفاً برای تفریح(، در شهرهای بدون مشکل آلودگی هوا تا جایی 

رواج پیدا کرد که منجر به ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه و اختصاص بخشی از معابر خودرو به »دوچرخه« و وضع مقررات خاصی در این مورد شد.

از این گونه تغییر جهت هاي 180 درجه ای، موارد بسیاری را می توان نام برد. این گونه مقوالت را »تغییر نگرش« نام می گذاریم. همانگونه که 

اطالع دارید، »تغییر نگرش« از »دانش و تکنولوژی« ریشه ای تر و مهم تر است؛ زیرا:

اگر قرار باشد ما برای حل مشکل ترافیک در کالن شهرها و پیشگیری از مشکل ترافیک در سایر شهرها، از نقطه A به B برویم، اگر اشتباهی از 

مسیر A به C برویم، یعنی جهت حرکت اشتباه باشد، به این معنا است که از هدف دورتر می شویم و هر چه سرعت ما باالتر باشد، سریع تر از 

هدف دور می شویم. پس »در جهت درست حرکت کردن« نقش حیاتی دارد.
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بخش اول: بیان مشکل
پروفسور گراهام اچ پاول

با مشکالتي مواجه مي شویم، موافقم. هر چند، مقصر خود کامپیوتر نیست.  از کامپیوتر براي تحلیل سازه ها  با این موضوع که هنگام استفاده 

کامپیوتر چیزي بیشتر از یک ابزار نیست و مثل هر ابزار دیگري باید مشابه یک صنعتگر از آن استفاده کرد. به اعتقاد من، مشکل نه در کامپیوتر بلکه 

در نحوه کاربري آن است. در این نوشته، به دالیل این موضوع خواهم پرداخت و در ادامه آن یک راه حل ارایه مي دهم.

در این نوشته، درباره دو نکته که در ادامه خواهد آمد بحث خواهم کرد:

1. اغلب مهندسان قدیمي شکایت مي کنند که دانشجویان احساسي در مورد رفتار سازه ها ندارند. به عنوان نمونه، ممکن است یک مهندس جوان 

خروجي یک تحلیل کامپیوتري اشتباه را بگیرد و بدون آنکه متوجه ایراد آن شود اعتقاد  پیدا کند که حتي تا شش رقم معني دار یا بیشتر دقیق است. 

یک دیدگاه این است که روش هاي محاسبات دستي، مثل پخش لنگر، مي توانند به مهندس در ایجاد احساس بهتر سازه اي کمک کننده باشد و 

تحلیل کامپیوتري این توانایي را ندارد. من به برعکس آن اعتقاد دارم – تحلیل کامپیوتري احساس سازه اي به مراتب بهتري نسبت به محاسبات 

دستي به یک مهندس جوان مي دهد.

2. در تحلیل سازه سه فاز کاري وجود دارد که با مدلسازي، اعمال ریاضي با اعداد و تفسیر نتایج مشخص مي شوند. اعتقاد دارم مدلسازي و تفسیر 

نتایج با فاصله زیادي نسبت به فاز دوم، مهم تر بوده بیشترین توجه را مي طلبد. تا آنجا که مي توانم تشخیص دهم اکثر دوره هاي تحلیل سازه 

ها در دانشگاه هاي مختلف، تقریبا تمام توجه خود را به فاز دوم معطوف کرده اند و کمتر به مدلسازي و تفسیر توجه دارند. این روند، دانشجویان 

را از مهارت هاي مورد نیازشان محروم مي کند.

عالوه بر این به نقاط ثانویه اي هم اشاره خواهم کرد، به ویژه )الف(  نقش تحلیل سازه و )ب( تطبیق دادن دوره هاي تحلیل سازه با دوره هاي 

طراحي سازه اي.

توسعه احساس درک رفتار سازه ها
زماني تحلیل سازه هاي به روش هاي دستي ضروري بود )من در سال 1958 فارغ التحصیل شدم و بنابراین در آن عصر آموزش دیده ام(. تعدادي 

از روش هاي تحلیلي مفید و گه گاه جالب توجه توسعه یافته بود که در این میان روش پخش لنگر مهم ترین آنها بود. اغلب استدالل مي شود که 

مهندسیني که از روش پخش لنگر استفاده  مي کنند احساسي از رفتار سازه دارند که استفاده از کامپیوتر آن را از میان مي برد. من قویا با این 

استدالل مخالف هستم. سفت و سخت معتقدم اگر یک برنامه کامپیوتري را در اختیار  دانشجو قرار دهید و  اگر )اگري  مهم که بعدا به آن مي 

پردازم( به او استفاده مناسب از برنامه را بیاموزید در طي چند ترم آموزش،  احساس  درک سازه اي بهتر از یک عمر استفاده از روش پخش لنگر 

در تحلیل سازه، آیا بیش از حد به کامپیوتر وابسته شده ایم؟
ترجمه : مهندس  عبدالمهدي عباسي - کارشناس ارشد مهندسی عمران
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در  او ایجاد مي شود.

آنچه در ادامه آمده است فهرستي از تمرینات تحلیل سازه است. اعتقاد دادم که بررسي و توضیح نتایج تمرینهایي از این دست، باعث مي شود 

که دانشجو در مدتي کوتاه احساسي درباره رفتار سازه اي پیدا کند.

1. یک سازه خرپایي ساده را یک بار با فرض اتصاالت مفصلي و یک بار دیگر به صورت یک قاب خمشي ) با اعضاي پیوسته و سختي تخمیني 

اتصاالت( مدل کنید. این کار را براي اعضاي الغر و غیر الغر انجام دهید. توضیح دهید که کي مي توان از لنگرهاي خمشي در طراحي صرفنظر کرد.

2.  براي یک دیوار برشي ساده طره اي، لنگرها، برش ها و تغییر شکل ها را  هم با در نظر گرفتن تغییر شکل هاي برشي و هم بدون آن بدست 

آورید. نسبت ارتفاع به عرض دیوار را تغییر دهید. شکل تغییر فرم یافته را براي دیوار الغر )عمدتا تغییر فرم هاي خمشي( با دیوار چاق  )عمدتا 

تغییر فرم برشي( مقایسه کنید. این کار را براي یک دیوار برشي هم بند هم انجام دهید.طول دهانه تیر هم بند را تغییردهید و تاثیر آن بر نتایج را 

ببینید. هم در مورد دیوار و هم تیر هم بند، هر دو حالت با و بدون تغییر شکل هاي برشي را بررسي کنید. هم براي دیوار طره اي و هم دیوار هم بند 

سختي دوراني فونداسیون را تخمین بزنید و ببینید سختي فونداسیون چه تاثیري بر رفتار آنها دارد.

3. نشست تکیه گاهي را به یک سازه معین و به صورت مشابه به یک سازه نامعین اعمال کنید.  لنگرها، نیروي برشي،  عکس العمل  و تغییر فرم 

ها بررسي کنید. پاسخ ها را توضیح دهید. کاري مشابه را با بارهاي حرارتي افزایشي انجام دهید. از این مثال براي تشریح فواید و مضرات نامعیني 

در سازه ها به عنوان یک مفهوم فیزیکي و  نه در قالب تعداد مجهوالت روش نیرو،  استفاده کنید. 

4. براي یک قاب خمشي بتني، روش هاي مختلف تخمین سختي خمشي تیرها و ستون ها در نظر بگیرید. ببینید چگونه تخمین هاي مختلف سختي 

براي لنگرها و تغییر فرم هاي محاسبه شده موثر هستند. از این مثال براي توضیح تاثیر ترک  بر سختي استفاده کنید. تاکید کنید که میزان زیادي 

عدم اطمینان در مدلسازي براي تحلیل وجود دارد و نتایج تحلیل در بهترین حالت، تقریبي هستند.

5. یک قاب چند دهانه و یک دیوار برشي را جداگانه براي بار جانبي تحلیل کنید، و توجه کنید که شکل تغییر فرم یافته مختلفي دارند. سپس آنها 

را به هم متصل کنید و توضیح دهید چه اتفاقي مي افتد ) یکي از روش هاي اتصال آنها استفاده از میله هاي با سختي قابل توجه و نگاه کردن به 

نیروي داخلي میله ها است (.

6. یک قاب فوالدی با اتصاالت نیمه صلب را تحلیل کنید. سختی دورانی اتصاالت را تغییر دهید و تاثیرات را ببینید. سختی یک اتصال پیچی واقعی 

را تخمین بزنید.

7. یک قاب را با ناحیه سخت شده انتهایی )یا ناحیه صلب( در اتصاالت آن تحلیل کنید. تاثیر آن بر تغییر شکل ها را بررسی کنید. لنگرهای خمشی 

و نیروی برشی در بر ستون )که برای طراحی تیر استفاده می شوند( و همان تالش ها در خط مرکزی اتصال را مقایسه کنید.

8. یک قاب فوالدی را هم با در نظر گرفتن چشمه اتصال انعطاف پذیر و هم بدون آن تحلیل کنید. اینکه چه میزان از تغییر شکل قاب ها در چشمه 

اتصال سرچشمه می گیرد را محاسبه نمایید. چگونگی انتقال بارها در اتصال را توضیح دهید و چرایی اینکه تنش برشی در چشمه اتصال بیشتر از 

جان تیر و ستون های مجاور خود هست را شرح دهید.

تمام این تمرین ها به سهولت با یک کامپیوتر قابل انجام هستند ولی )بدون اشاره به سطح باالی مهارت در محاسبات دستی( نیازمند میزان 

غیرممکني وقت برای حل دستی هستند.  دانشجو با استفاده از کامپیوتر، قادر است به سرعت، مدل را بسازد، آن را تحلیل کند، سازه را بصورت سه 

بعدی ببینید، ابعاد ، بارها و سایر خواص سازه را تغییر دهد و نتایج را به صورت گرافیکی نمایش دهد. مهم تر از اینها، او می تواند روی مدلسازی 

و تفسیر متمرکز گردد، بدون آنکه درگیر عملیات ریاضی و محاسبات طوالنی شود. بر این اعتقادم که یک دانشجو با انجام دادن تمریناتی مشابه 

اینها، خیلی بیشتر از آموختن از تحلیل های دستی می آموزد و در عین حال بیشتر هم سرگرم می شود.

ضروری است یادآوری شود تنها انجام تحلیل در این دسته تمرینات به قدر کافی سودمند نیست – الزم است رفتار سازه فهمیده و توضیح داده 

شود. جزییات محاسباتی تحلیل نسبتا بی اهمیت  می باشند،  چیزهاي مهم، فرضیات و روش هاي مورد استفاده در برپاکردن مدل  سازه اي  و 

معناي نتایج تحلیلي به صورت  عملکرد و رفتار سازه اي هستند.

مدلسازي چیست؟
هر چند ممکن است واضح به نظر برسد ولی ارزشمند است که در خاطر داشته باشیم که ما مدلی از سازه را تحلیل می کنیم نه خود سازه را و اینکه 

ممکن است رفتار مدل به رفتار واقعی سازه نزدیک باشد یا نباشد. چالش اصلی، ایجاد مدلی است که دقت کافی برای مقاصد عملی داشته باشد.

باید یک مهندس  برای ایجاد یک مدل معنی دار)1( رفتار اجزایی که سازه را می سازند را درک کرده باشد )2( بداند چگونه جنبه های مهم این رفتار 

توسط مدل نشان داده می شود. این یک هدف ساده نیست. این مهم نیازمند فهم چیزهایی از قبیل نیروی های محوری و برشی، لنگر های خمشی و 

پیچشی، رفتار تیرها و ستون ها،  نحوه انتقال بار در اتصاالت، تغییر فرم اتصاالت، عمکرد ترکیبی، ترک خوردگی، تسلیم، چسپندگی، کمانش و جنبه 

های دیگری مثل تفاوت بین بارهای واقعی و طراحی است. بعد از این، با در نظر گرفتن توانایی روش های مختلف تحلیل ) یا برنامه های کامپیوتری( 
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تصمیم گیری در مورد چگونگی یا لزوم مدلسازی جنبه های مختلف رفتاری فرا می رسد. به خصوص مدلسازی برای تحلیل های غیرخطی، به دلیل 

گوناگونی  انواع و عوامل بروز این رفتار دشوار است. این موضوع در مورد بارهای دینامیکی نیز صادق است.

یک مهارت مهم برای یک تحلیل کننده، توانایی تهیه مدل های مفید سازه های واقعی است ) نه فقط مدل های دوبعدی ساده که دوره های تحلیل 

سازه معموال تدریس می شود(.  یک مدل مفید، رفتار سازه را با دفتی کافی برای اهداف طراحی، بیان می کند. عالوه بر این، باید جواب هایی در 

اختیار گذارد که از دقت کافی برای تصمیم گیری برای طراحی برخوردار باشد و در نهایت نباید آنقدر بزرگ یا پیچیده باشد که تحلیل آن طوالنی 

شود. یک مدل نباید و هرگز نمی تواند دقیق  باشد. 

تفسیر چیست؟
دو قسمت نیاز به تفسیر دارد، )1( بررسي نتایج تحلیل براي اطمینان یافتن از اینکه مقادیر قابل قبول دارند و )2( ساماندهي پاسخ ها به شکلي 

که تصمیمات طراحي را پشتیباني کنند.

کنترل نتایج تحلیل نیازمند مهارت هایي است. تعدادي ابزار مثل معادالت تعادل و نمودارهاي جسم آزاد، و روش هایي براي بررسي سازگاري 

جابجایي ها در دسترس هستند. درک رفتار سازه و داشتن احساسي در این مورد اجتناب ناپذیر است.  تجربه همیشه با ارزش است.

ساماندهي نتایج نیازمند درکي از اینکه چطور نتایج طراحي براي ارزیابي کارایي و اخذ تصمیمات طراحي مورد استفاده قرار گیرد مي باشد.  تقریبا 

همیشه، تصمیمات طراحي با استفاده از میزان تقاضاي مقاومت و/ یا تغییر فرم، ظرفیت مرتبط، و البته نسبت تقاضا به ظرفیت گرفته مي شود. در 

تحلیل سازه هاي قابي، دیاگرام هاي لنگر و شکل تغییر فرم یافته سازه  براي بررسي نتایج تحلیل مفید است. البته این نتایج براي ارزیابي عملکرد 

و اخذ تصمیمات طراحي مناسب نیستند. 

محاسبات ریاضي چیست؟
هر چیزي که در مدلسازي و تفسیر لحاظ نشده باشد در این فاز قرار مي گیرد. این فاز شامل محاسبات عددي و نظریه هاي مرتبط با آن است.

آیا مشکلي وجود دارد؟
اعتقاد دارم مشکلي وجود دارد و این مشکل جدي است. براي یک مهندس که از تحلیل سازه استفاده مي کند مهمترین فاز مدلسازي و تفسیراست. 

این وظایف نیازمند به مهارت ها و قضاوت هاي مهندسي است و با کامپیوتر  قابل انجام نیستند )الاقل هنوز(. مهندس باید درک پایه اي از تئوري 

)مثل روش سختي مستقیم( و روش هاي محاسباتي داشته باشد ولي براي اکثر قسمت ها تسلط بر جزییات اهمیتي ندارد.

مشکل به نظر من در اینجاست که اعتقاد دارم مهندسان جوان با مهارت هاي مورد نیاز براي مدلسازي و تحلیل آموزش داده نمي شوند. در اکثر دوره 

هاي تحلیل سازه، تاکید منحصرا بر محاسبات ریاضي است تا حدي که روش پخش لنگر هم به او آموزش داده مي شود ) که من را وحشت زده مي 

کند(. در نتیجه این رویکرد، مهندسین جوان باید مهارت هاي واقعا ضروري را حین کار کردن بیاموزند. حداقل این استفاده ناکامل از منابع است.

به عقیده من، ما زمان خیلي زیادي براي آموزش مهارت غیر مهم ) و تا حدودي غیرجذاب( و زمان خیلي کمي براي تدریس مهارت هاي الزم )و 

البته جذاب( صرف مي کنیم.این مشکل اصلي است. گرچه، مشکالت ثانویه اي هم وجود دارد.

هدف تحلیل سازه
در دوره هاي تحلیل سازه، دانشجویان به سادگي این عقیده را مي یابند که تحلیل به خودي خود هدف محسوب مي شود. این عقیده، به ندرت 

درست است. پاسخ نهایي تحلیل یک قاب ساختماني، شکل تغییر فرم یافته آن  یا دیاگرام لنگر خمشي  نیست. معموال جواب مورد نیاز، شامل 

میزان تقاضاي تغییر شکل و مقاومت سازه و اجزاي آن است که طراح بتواند عملکرد سازه را با محاسبه نسبت تقاضا به ظرفیت ارزیابي نماید.

وقتي دانشجویان نتایج تحلیل سازه را ارایه مي دهد،  باید چگونگي ارایه آنها به نحوي که از تصمیمات طراحي پشتیباني کند را بداند. این مهم 

به ندرت در دوره هاي تحلیل سازه انجام مي شود.

تطابق با دوره هاي طراحي
دوره هاي طراحي از روش هاي تحلیل استفاده مي کنند ولي اغلب، این روش هاي تحلیل از آنچه در دوره هاي تحلیل تدریس مي شود متفاوت 

هستند. دانشجویان گمان مي کنند تحلیل و طراحي حوزه هاي جدا از یکدیگري هستند. مهم است که عناوین آموزشي دوره هاي تحلیل با آنچه در 

طراحي مورد استفاده قرار مي گیرد تطابق داشته باشد.

دقت
دانشجویان به آساني ممکن است گمان کنند که نتایج تحلیل سازه تا حدودي دقیق هستند.  این موضوع در ارتباط با گالیه رایجي است که از 

مهندسین کم تجربه مي شود که آنها نتایج تحلیل را با شش رقم اعشار یا بیشتر گزارش مي کنند. بدتر از این، دانشجویان ممکن است  به این 

سمت راهنمایي شوند که اعتقاد پیدا کنند تحلیل سازه قادر است رفتار سازه را دقیقا پیش بیني کند. حتي محققاني که قاعدتا بیشتر آگاهي دارند  

اغلب پیشنهاد مي کنند که تحلیل سازه با درنظر گرفتن جنبه هاي مختلف رفتار غیر خطي و بارهاي وارد مي تواند به صورت دقیقي رفتار سازه شبیه 
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سازي و پیش بیني نمایند. حقیقت این است که تحلیل سازه تقریبا همواره، بسیار تقریبي و براي سازه هاي واقعي شبیه سازي دقیق غیرممکن 

است. حتي اگر این موضوع درست نباشد هم، تکیه بیش از حد بر تحلیل مي تواند منجر به طراحي بر اساس تحلیل شود که بسیار ایده بدي است.

دانشجویان باید بیاموزند براي سازه هاي واقعي، میزان قابل توجهي عدم اطمینان در خواص مختلف اجزاي سازه اي، وضعیت تکیه گاه ها، بارها، 

و تاثیر اجزاي غیرسازه اي  وجود دارد.  دانشجویان نباید در توهم اینکه نتایج تحلیل سازه دقیق  هستند باقي بمانند. 

نتیجه گیري
شنیده ام که اغلب گفته مي شود زماني که مهندسین تحلیل سازه را با روش هاي دستي انجام مي دادند،  درک بهتري از رفتار سازه در قیاس با 

مهندساني که از کامپیوتر استفاده مي کنند داشتند. از دیدگاه من، این نادرست است. با آموزش مناسب، یک مهندس مي تواند احساس بهتري 

از رفتار سازه با انجام تحلیل هاي کامپیوتري و بررسي نتایج آن نسبت به زماني که تحلیل هاي تکراري و مالل آور دستي را انجام مي دادند ، 

بدست آورند. با استفاده از کامپیوتر، مهندس عالوه بر اینکه  مي تواند سازه هاي پیچیده سه بعدي را تحلیل کند، به سرعت تاثیر فرضیات مختلف 

مدلسازي و تاثیرات رفتار غیرخطي و بارهاي دینامیکي را جستجو نماید. هیچکدام از اینها در محاسبات دستي امکان پذیر نیست.

نقطه کلیدي این است که امروزه تحلیل سازه در بیشتر دانشگاه ها، به صورت نادرست با تاکید بر محاسبات عددي آموزش داده مي شود و اهمیت 

مدلسازي و تفسیر نادیده گرفته مي شود. مدلسازي و تفسیر، وظایف ساده اي نیستند.  این دو حتي براي سازه هاي با بار استاتیکي و رفتار خطي 

مي توانند پیچیده باشند و براي رفتار دینامیکي و غیر خطي کامال پیچیده هستند. مدلسازي و تفسیر از نقطه نظر دانشگاهي به منابع زیادي محتاج 

هستند  از جمله به فهم رفتار سازه ها،آشنایي با قابلیت هاي مدلسازي سازه ها در نرم افزارها و نیازهاي طراحان نیاز است. دوره هاي دانشگاهي 

تحلیل سازه که امروزه مرسوم هستند آموزش بسیار مختصري در این موضوعات دارند. مشکل  نه کامپیوترها که اساتید  هستند.

در قسمت دوم این مقاله، یک راه حل ارایه خواهم داد.

در  به صورت گسترده  که  را  افزارهاي مختلفي  نرم  در مدت خدمت خود،  کالیفرنیا است.  برکلي  دانشگاه  در  بازنشسته  پروفسور  پاول،  گراهام 

تحقیقات و صنعت  استفاده مي شوند، توسعه داد یا بر تدوین آن نظارت کرد. او اکنون به عنوان مشاور شرکت کامپیوترها و سازه ها CSI ، توسعه 

و پشتیباني برنامه کامپیوتري CSI PERFORM را برعهده دارد. 
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به  است،  ساختمان  مهندسین  ای  حرفه  تخلفات  از  ناشی  که  انتظامی  های  مجازات 

مهندسی  نظام  قانون  اجرایی  نامه  آیین   90 ماده  در  مقنن،  که  شده  تقسیم  درجه   6

مذکور(  قانون   17 ماده  )ذیل  نمودن  عینی  و  اجرایی  راستای  در  ساختمان  کنترل  و 

چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل 

تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی بدین شرح ذکر نموده است : 

حکم درجه 1 :  اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی 
استان 

اخطار در معنای لغوی، به یاد آوردن ، به خطر انداختن و در اصطالح ، یادآوری رسمی 

دادنامه  یا  اظهارنامه  مانند  خاص  یادداشت  و  نامه  فرستادن  با  که  است  قانون  طبق 

می باشد .

وضع قانون و آیین نامه های مربوط به آن برای نیل رسیدن به اهداف قانونگذار وافی و 

کافی نیست بلکه باید مقررات را به دقت اجرا کرد. به همین جهت معموال اجرای مقررات 

به صدور اخطارهای کتبی منجر می شود. اخطار کتبی دستور و تصمیم انتظامی معینی 

است که از طرف مقامات صالحیت دار )شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسان  

ساختمان( در اجرای مقررات درباره شخص یا اشخاص معینی )مهندس یا مهندسین 

ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی( اتخاذ و تصمیم می گردد. پس هدف از اخطار 

کتبی فی الواقع دعوت مهندسین ساختمان متخلف به رعایت مقررات نظام مهندسی و 

کنترل ساختمان است و این که به عضو متخلف سازمان نظام مهندسی اعالم خطر شود 

و او را متوجه نماید که از ارتکاب تخلف مجدد خودداری نماید.

حکم درجه 2 : توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی 
استان 

فرمهای  در  بایست  می  کتبی  به صورت  که  است  اخطار  از  درجه شدیدتر  یک  توبیخ 

مخصوص رای منعکس شود .

تشریح مجازات های انتظامی ماده ۹0  آیین نامه اجرایی
 قانون نظام مهندسی  و کنترل ساختمان

گردآورنده: مهندس عبدالمهدی چاهشوری
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حکم درجه 3: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا 
یک سال و ضبط پروانه اشتغال در زمان محرومیت

محرومیِت موقت حالتی است که به گونه ای در پیوند با دوره فعالیت مهندس است . در این حالت 

پیوند مهندس و سازمان نظام مهندسی و اشتغال به حرفه ی ساختمانی، به کلی قطع نشده و 

پس از گذشتن دوره محرومیت باید به حالت ارتباط سابق و اشتغال بازگردد. بنا براین، این نوع 

از مجازات انتظامی مبین وضع مهندسی است که به حکم شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات 

مهندسان ساختمان برای مدت معین از اشتغال به حرفه مهندسی ساختمان محروم می شود، که 

این دوره های زمانی بنا به  تخلفات صورت گرفته و حساسیت قانون نسبت به آنها تعیین می گردد 

و کاماًل جنبه اصلی دارند و نمی توان آنها را تبعی یا تتمیمی )تکمیلی ( محسوب نمود . 

حکم درجه 4 : محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال 
تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال در زمان محرومیت

حکم درجه 5 : محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا 
پنج سال و ضبط پروانه اشتغال در زمان 

محرومیت 

حکم درجه 6 : محرومیت دائم از عضویت از نظام مهندسی استان ها و ابطال 
پروانه اشتغال :

هنگامی که مهندس ساختمان مرتکب چنان تخلفی شود که به کلی رابطه اش با سازمان نظام 

مهندسی ساختمان قطع و ممنوع از اشتغال به حرفه ای مهندسی ) به دلیل فقدان صالحیت های 

الزم که ناشی از ابطال پروانه اشتغال است ( بشود ، در این صورت محرومیت دائم محقق گشته 

از پروانه  که تکرار تخلف توسط مهندسین ساختمانی که به 3 مرتبه محرومیت موقت استفاده 

اشتغال محکوم شده اند، موجبات متخلفانه آن است . 

وظیفه انطباق این مجازات ها با تخلفات صورت گرفته برعهده شورای انتظامی استان می باشد 

که مرجع مذکور ، اعمال مجازات شدیدتر را بر اساس تکرار تخلف بر عهده دارد که در تبصره 

ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدین صورت مقرر شده که 

در صورت تکرار تخلف ، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال 

محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم  

برابر  اضافه یک  به  مربوطه  به مجازات  باشد   5 یا   4 درجه  از  موقت  اعمال مجازات محرومیت 

از نوع  از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات  از استفاده  مجموع مدت محرومیت های قبلی 

درجه 6 محکوم خواهند شد.

آراء شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف یا تعیین مجازات باشد ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی 

)کشور(  می باشد.
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1- روش های پیش تنیدگی
) pre-tensioning( 1-1- پیش کشیدگی

انتهایی کشیده می شوند و بتن در اطراف این تاندونها ریخته می شود.  در این روش، تاندونهای فوالدی به شکل وایر یا مفتول بین دو گیره 

هنگامیکه بتن به اندازه کافی سخت شد، گیره های انتهایی آزاد می شوند و در نتیجه نیروی پیش تنیدگی در اثر پیوستگی موجود بین فوالد و بتن،  

به بتن منتقل می شود. سپس انتهای بیرون زده تاندونها بریده می شود تا سطح انتهایی بتن به صورت صاف باشد.

) post- tensioning ( 1-2- روش پس کشیدگی
در روش پس کشیدگی، پس از بتن ریزی و رسیدن مقاومت بتن به حد کافی، کابلها داخل غالف )duct( و یا به صورت گریس خورده درون روکش 

از جنس پلی اتیلن به نحوی قرار دارند که اجازه حرکت آزادانه داشته تا کشیده شوند و داخل گیره های انتهایی قفل شوند. بدین وسیله کشش در 

کابل و فشار در  بتن به کمک گیره های انتهایی تامین می شود.

در روش چسبیده )bonded( پس از کشیده شدن کابلها، داخل غالفها با گروت پر می شود اما در روش غیر چسبیده )unbounded( کابلهای 

دارای روکش همچنان آزادی حرکت دارند. 

2- اصول پیش تنیدگی:
در بتن معمولی )RC(، آرماتورهای فوالدی نیروهای کششی و بتن نیروهای فشاری را تحمل می کند. در شرایطی که باری به مقطع وارد نمی شود، 

آرماتورها بدون تنش )unstressed( باقی می مانند. بنابراین مقدار تنش در فوالد و بتن به میزان بار وارده بستگی دارد.

در پیش تنیدگی، یک نیروی محوری خارجی با مقدار مشخص به عضو بتنی اعمال می شود که در مقطع بتنی یک تنش فشاری تحمیل می کند. 

بنابراین تنش کششی ایجاد شده بر اثر بارهای بهره برداری قبل از ایجاد هرگونه کشش در عضو مجبور است بر این تنش فشاری موجود غلبه 

کند. شکل )1( و )2( چگونگی باالنس شدن نیروهای خارجی با نیروی پیش تنیدگی را بیان می کند.

 

سیستم های پیش تنیده و مزایای آن در سازه و معماری

مهندس داریوش صحرانورد - کارشناس ارشد عمران

مهندس عبدالحامد جعفري - کارشناس ارشد زلزله
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مقدمه:
پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک 
عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه الزم، به طوری که در اثر این 
تنش، مقداری از تنش های ناشی از  بار مرده و زنده در این عضو 

خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می کند.
با  فریسینه  بنام  فرانسوی  مهندس  یک  بیستم  قرن  ابتدای  در 
با  مساله،  با  منطقی  برخورد  از  استفاده 
استفاده از فوالد با مقاومت باال توانست 
تکنیک پیش تنیدگی را با موفقیت به کار 
برد. از این زمان به بعد بتن پیش تنیده 
بعنوان یک روش ساخت قابل قبول مورد 
استفاده واقع شد و امروزه در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

در دسترس است.

شکل 1- اعمال نیروی پیش تنیدگی محوری

شکل 2- اعمال نیروی پیش تنیدگی خارج از محور 
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3- سیستم های دال پس کشیده
سیستمهای متداول دال پس کشیده به شرح زیر می باشند :

3-1- دال تخت 
این نوع دال عموماٌ در بلوک های آپارتمانی، ساختمانهای اداری، پارکینگ ها، هتل ها و بطور اعم ساختمان هایی که در آنها طول دهانه ها در هر 

دو جهت تقریباٌ مشابه هستند استفاده می شود. بواسطه قالب بندی ساده،  ساخت آن بسیار ساده و هماهنگی سیستم تاسیسات با سیستم سازه 

بسیار آسان می باشد.)شکل3(

3-2- دال تخت با کتیبه یا سرستون
استفاده از کتیبه یا سرستون مقاومت برشی را بهبود بخشیده و سختی دال را نیز افزایش می دهد. ضمن اینکه سادگی اجرای دال تخت را نیز به 

همراه دارد. )شکل 4(

3-3- دال مجوف 
سازه سختی است که برای بارهای سنگین و دهانه های تا 20 متر مانند ساخنمانهای صنعتی و ترمینالها توصیه می شود. )شکل5(

3-4- دال و تیر نواری
این سیستم در سازه هایی بکار می رود که دارای دهانه های بزرگ مشخصاٌ در یک جهت هستند. تیرهای پیوسته و نسبتاٌ عریض و کم ارتفاع امکان 

بهره گیری از دهانه های بزرگتر را تامین میکند در حالیکه دال یک طرفه بین تیرها عمل می کند.)شکل6(

4-4- دال وتیر
یک راه حل بسیار اقتصادی برای کاهش حجم بتن و  بار مرده سازه می باشد. قالب بندی آن بسیار مشکل بوده اما با استفاده از سیستم های قالب 

بندی مدوالر می توان به این مشکل فائق آمد. ) شکل7(

جدول 1: دهانه های اقتصادی

 برای دالهای پس کشیده
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4- کاربرد ها و مزایای پیش تنیدگی 
در سازه های پارکینگ ها، ساختمان )آپارتمانها( و در دفاتر کار، دالهای بتنی روی زمین، پلها و ورزشگاه ها، حفاری های سنگ و خاک، تانکهای ذخیره 

آب و مواد شیمیایی و ... پیش تنیدگی می تواند باعث مزایای فراوانی گردد. در بیشتر حالت ها اجرای سیستم پیش تنیدگی باعث می شود بسیاری 

از ملزومات دشوار معماری طرح رعایت و محدودیت های موجود برطرف گردد. پیش تنیدگی تقریباً در تمام انواع سازه ها کاربرد دارد. در سازه 

ساختمان ها، پیش تنیدگی اجازه ایجاد دهانه آزاد بیشتری بین تکیه گاه ها می دهد. ضمناً ضخامت دالهای بتنی نیز کمتر بوده، تیرهای کمتر و الغرتر 

نیاز است. امکان ساخت اعضا سازه ای چشمگیر و نمایشی از مزایای پیش تنیدگی است. دال نازکتر به معنای استفاده کمتر از بتن می باشد به 

عالوه این که ارتفاع کلی ساختمان برای ارتقای کف تا کف یکسان نسبت به ساختمانی که از سیستم پیش تنیدگی استفاده نشده کمتر می باشد؛ 

بنابراین سیستم پیش تنیدگی باعث می شود وزن سازه به طور قابل توجهی نسبت به ساختمان بتنی معمولی با همان تعداد طبقات کاهش یابد. 

این موضوع باعث کاهش بار فونداسیون می شود و می تواند مزیت اصلی آن برای نواحی لرزه خیز باشد. در مقایسه با ساختمان با شرایط مشابه 

یک ساختمان کوتاه به سیستم های مکانیکال کمتر و همچنین هزینه نمای خارجی کمتری احتیاج دارد؛ لذا صرفه اقتصادی نیز حاصل شده است. 

محاسن دیگر سیستم پیش تنیدگی این است که تیرها و دالها می توانند ممتد اجرا شوند. به عنوان مثال یک تیر تنها می تواند به طور ممتد از یک 

انتهای ساختمان به انتهای دیگر آن امتداد یابد. از نظر سازه ای این حالت بسیار کارآمدتر از این است که یک تیر فقط از یک ستون به ستون 

بعدی امتداد داشته باشد. سیستم پیش تنیدگی برای سازه های پارکینگ نیز استفاده می شود و علت آن این است که انعطاف پذیری زیادی برای 

طراحی ستون ها، طول دهانه آزاد و شکل رمپ به طراح می دهد. پارکینگ هایی که در آنها از سیستم پیش تنیدگی استفاده شده است هم می توانند 

به عنوان یک سازه مستقل باشند و هم به عنوان یک یا چند طبقه در یک ساختمان مسکونی و یا اداری قرار داشته باشند. در نواحی که از خاک 

رس روان یا خاک هایی با ظرفیت باربری پایین تشکیل شده اند، استفاده از دالهای روی زمین و یا فندانسیون های گسترده با سیستم پیش تنیدگی 

مشکالت ناشی از ترک و نشت های نامتقارن را از بین می برد. این روش برای ساخت پل ها با شرایط مختلف هندسی نظیر انحناهای پل ها و پل های 

با ارتفاع زیاد اهمیت باالیی دارد. ضمناً روش پیش تنیدگی امکان ساخت پل های  با دهانه خیلی زیاد را بدون استفاده از تکیه گاه های میانی پل 

بوجود می آورد. در ورزشگاه ها نیز این سیستم باعث می شود دهانه های آزاد بزرگتری اجرا شود و در نتیجه امکان اجرای طرح های معماری زیبایی 

به وجود می آید. این سیستم به عنوان مهاری نفوذ کننده در عمق خاک و سنگ نیز استفاده می شود و به عنوان اعضا کششی برای نگاه داری 

دیواره های جانبی در سازه ها مانند دیواره راهها، تونل ها، دیواره حوضچه های خشک ساخت و تعمیر کشتی و به عنوان نگهدارنده کف سازه هایی 

که تحت اثر نیروی باال برندگی قرار دارند )مانند سازه آبگیر( پروژه های پتروشیمی و پاالیشگاه ها استفاده فراوان دارد. ضمن این که برای پایدار 

سازی شیب زمین ها و ترانشه ها نیز قابل استفاده هستند. نمونه دیگر مصرف این سیستم در صنایع نفت و گاز و پاالیشگاه ها مربوط به تانک های 

بتنی ذخیره گاز و میعانات گازی است که در آنها ضریب باالیی جهت اطمینان از عدم وجود ترک در سازه بتنی مطرح است. ضمن این که سازه 

تانک ذخیره سازی در راستای عمودی و افقی به زمین طوری دوخته می شود که ایمنی آن در مقابل هرگونه انفجار تضمین می شود.

5- مقایسه هزینه ها 
اثر پیش تنیدگي بر روي هزینه ها را میتوان به دو بخش کاهش هزینه هاي مستقیم و کاهش هزینه هاي  غیر مستقیم  تقسیم  بندي نمود.

5-1- کاهش هزینه هاي مستقیم
استفاده از مصالح با مقاومت باالتر و استفادة بهینه از بتن باعث خواهد شد از حجم مصالح مصرفي بطور ملموسي کاسته شود بطوریکه در دهانه هاي 

هفت  متر به باال استفاده از روشهاي پیش تنیدگي نسبت به استفاده از روشهاي معمول بتن  آرمه اقتصادي تر خواهد بود.)شکل8(

 

شکل8. مقایسه بین دال پس کشیده 

و معمولی بر اساس دهانه
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استفاده از پیش تنیدگي بسته به مورد باعث کاهش میزان مصرف آرماتور تا 65 درصد، کاهش میزان مصرف بتن تا 30 درصد  و در نهایت کاهش 

10 تا 20 درصدي هزینه  مصالح مصرفي مي گردد. همچنین به کاهش سطوح قالب بندي به میزان حدود 25 درصد و کاهش زمان اجرا بین 10 تا 

20 درصد مي توان اشاره نمود که مستقیماً موجب کاهش هزینه هاي نیروي انساني مربوط به پروژه مي گردد. )شکل9(

 شکل9. هزینه سازه بتن معمولی در مقایسه با دال پس کشیده در دهانه هایی با ابعاد بیش از 7 متر. هزینه مصالح مصرفی دال پس کشیده  

10تا 20 درصد کمتر از دال بتنی معمولی است.

5-2- کاهش هزینه هاي غیر مستقیم
بطور معمول هزینة انجام عملیات اسکلت ساختمان بین 25 تا 35 درصد کل هزینه هاي ساختمان را پوشش مي دهد و مابقي هزینه ها مربوط به 

کف سازي، تیغه بندي، تاسیسات برقي و مکانیکي، نازک کاري و ادوات داخلي خواهد شد. هر عاملی که در عملیات اجرای  اسکلت باعث کاهش  

حجم سایر عملیات اجرایي ساختمان گردد بطور غیرمستقیم در هزینه هاي تمام شده موثر خواهند بود. 

عواملي چون: کاهش ضخامت سقف و کاهش ارتفاع طبقات تا 10 درصد  از میزان مصالح و اجرای نما و تیغه بندي داخلي و خارجي، تاسیسات 

مکانیکي و برق و...  خواهد کاست که این رقم بین 5 تا 10 درصد در کل پروژه تاثیرگذار خواهد بود.

عوامل دیگري مانند نیاز کمتر سازه به تعمیر و نگهداري، دوام بیشتر، کنترل تغییرشکل در زمان بهره برداري و به تبع آن افزایش طول عمر مفید 

ساختمان را نیز مي توان از دیگر مزایاي استفاده از این روش برشمرد.

مراجع:
 .Abeles . P. W. and Bardhan –Roy. B. K . Prestressed Concrete Designer‹s Handbook. Viewpoint.Slough -1

 Sami Khan.Martin Williams. Post-Tensioned Concrete Floors -2

Warner. R. F. and Faulkes. K. A. Prestressed concrete .Pitman. Sydney -3
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1-به سطح باالیی یک سازه یا یک اتاق گویند 

و در ساختمانهای چند طبقه جهت جداسازی 

طبقات بکار می رود.  ب- نوعی خاک  

2-اگر گوشه های تیز سنگ الشه را با پتک یا 

چکش بگیرند چنین  سنگی بدست می آید.

3-درخت انگور  

های  عایق  سازی  زیر  جهت  اندود  این  4-از 

رطوبتی مانند قیرگونی و بدنه حوض استفاده می 

شود.  ب- قسمتی از سازه که نیروهارا از ستون 

به زمین انتقال می دهد.

5-تکرار یک حرف 

6-به یک هشتم آجر گفته می شود.   

7-از این وسیله برای انتقال مصالح  به میزان 

کم و در مسافتهای کوتاه در پروژه ها استفاده 

می شود.  

8-مالت ماسه، سیمان و آهک را گویند. 

وسیله  این  توسط  خاک  ذرات  9-جداکردن 

صورت میگیرد. 

10-فلز پرکاربرد در مهندسی برق 

11-سقف دم بریده!   

12-پرنده  آبی  زیبا  

13-درمان کننده  

سوراخ  و  شکافتن  جهت  ایست  14-وسیله 

کردن سازه ها در صنعت ساختمان    

15-وسیله اتصال ورقهای موجدار)ایرانیت( به 

الپه ها را گویند. 

16-پوست کنده!

17-راز   

18-منفی و مثبتش در صنعت برق موجود است.  

19عالمت مفعول  

20-مرد نیست!  

21-الگو   

22-از ماههای سال  

23-از گرایشهای عمران 

24-رده   

25-به حیوان وحشی گویند

26-تصدیق  بیگانه     

27-قسمت جلوی ساختمان را گویند.  

28-مخزن سرپوشیده که به منظور جمع آوری 

آبهای زاید و یا فاضالب ساخته می شود.

29-حیوان با وفا   

 30-مجموعه ای از میله های مستقیم که بطور 

مفصلی بهم متصل شده اند و شبکه های مثلثی 

را بوجود می آورند.   

31-مست کننده در اشعار پارسی  

32-زیاد نیست.   

33-از ویتامین ها     

34-در صورت بیابید.   

35-همه دارند!    

خطرات  از  جلوگیری  جهت  انقطاعش  36-از 

ناشی از ضربه ساختمان مجاور و از انبساطش 

دو  بین  انبساط  و  انقباض  از  جلوگیری  جهت 

ساختمان استفاده می شود.    

37-در بازو بیابید.

اله دشمن زیاری  طراح جدول : مهندس روح 

کارشناس ارشد مهندسی عمران

سرگرمي
سرگرمي جدول
جدول
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) if ترفند اکسل ) استفاده کاربردی از دستور

    دستور if در اکسل همانند بسیاری از زبانهای برنامه نویسی و همانگونه که از نامش پیداست، برای گذاشتن شرط  و سپس انجام کارهایی در 

صورت درست یا نادرست بودن شرط بکار می رود. در اکسل این دستور بصورت زیر استفاده می شود:

= if ) عبارت شرطی . مقدار سلول منتخب در صورت درست بودن شرط . مقدار سلول منتخب در صورت نادرست بودن شرط (

با مثالی کاربردی، عملکرد این دستور بهتر نمایش داده می شود:

مثال : در ستون اول اعداد حاوی متراژهای ساختمانهای مختلف شهری وجود دارد. این متراژ به سه قسمت کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می 

شود بدین صورت که متراژهای کوچکتر یا مساوی با 100 متر مربع در محدوده کوچک، متراژهای بین 100 تا 200 متر مربع در محدوده متوسط 

و متراژهای بزرگتر از 200 متر مربع در گروه بزرگ قرار می گیرند. نام گروه ) کوچک، متوسط و بزرگ ( باید به نسبت متراژ ساختمان که در 

ستون اول موجود است در ستون دوم نامگذاری شود. شکل زیر برگه مساحتها را نشان می دهد:

 

گردآورنده : مهندس مهرتاش الله رخ
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برای نامگذاری ستون دوم برای هر کدام از سلولهای ستون دوم )B( باید بصورت زیر شرطی قرار گیرد:

If    100<=A then

 B =  ” کوچک ”

Else if   100 < A <= 200 then

 B = ” توسط ”

 Else if     200 <= A then

  B = ”بزرگ  ”

End if

این دستور در اکسل بصورت زیر می تواند به اجرا در آید :

=IF)A2>=100.«کوچک«. IF)AND))100<A2(. )A2>=200((.«متوسط«.IF)A2>200.«بزرگ«(((

در این دستور دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول :

     برای استفاده از چند گروه عبارت شرطی باید آنها را در عبارات شرطی if تو در تو قرار داد . چرا که باید همه در یک خط 

جا شوند. وگرنه در یک سلول به روشهای معمول قایل جایگزاری نیست. در این مثال عبارت شروطی اول مساحت کوچک تر 

از 100 در صورت درست بودن مساوی عبارت کوچک قرار می گیرد و در غیر این صورت if  دوم بعنوان عیارت شرطی ) در 

صورت نادرست بودن شرط( است که در ابتدا بحث گفته شد.  به همین ترتیب برای if  دوم نیز مساحت بین 100 و 200 متر 

  if مربع در صورت درست بودن مساوی با »متوسط« قرار می گیرد و عبارت شرطی) در صورت نادرست بودن شرط( معادل

سوم قرار گرفته است.

با این ترفند همانگونه که گفته شد، چند شرط در یک سلول چک شده و در صورت درست بودن یکی از آنها معادل آن در سلول 

مورد نظر چاپ می شود.

نکته دوم :

برای استفاده از عبارات چند جمله ای مانند :

If   100   <    A200   =<   2

باید از این عبارت استفاده کرد:

If   100  <  A2              AND          A200    =<    2

در اکسل حرف AND که  معنی درست اجتماع است بصورت زیر نوشته می شود:

AND)    100 < A2     .     A200 =< 2   (

با این ترفند برای مساحتهایی که هم بزگتر و مساوی 100 متر مربع هستند و هم از 200 متر مربع کوچکترند برای عبارت  

»متسط« گلچین می شوند.

در آخر برای انتقال دستور تایپ شده در ردیف اول به تمام ردیفها تا جایی که اعداد متراژ وجود دارند ، روی سلول ستون دوم 

از ردیف اول کلیک کرده و در گوشه راست و پایین سلول، جایی که یک نقطه برجسته وجو دارد     )         ( کلیک دوتایی می 

کنیم. این نیز یک ترفند ساده اکسل برای سرعت در کار است که برای افرادی که وقت برای آنها اهمیت دارد بسیار مفید است.
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کسب مقام سوم کشوری توسط تیم والیبال سازمان 
در مسابقات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استان گلستان 

تیم والیبال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر که جهت شرکت در بازیهای کشوری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استان گلستان 
حضور داشت، پس از رویارویی با تیمهای حاضر در مسابقات مذکور و کسب موفقت آمیز مقام سوم بازیها با استقبال ریاست محترم سازمان، اعضا 
هیئت مدیره و اعضای کمیته ورزش به بوشهر بازگشتند. در این دوره از بازیها که 14 تیم از استانهای مختلف کشور حضور داشتند و تمامی تیمهای 

شرکت کننده از بازیکنان و کادری مجرب بهره می بردند تیم والیبال سازمان توانست با انجام بازیهایی خوب و حساب شده مقام فوق را بدست آورد.

قهرمانی تیم فوتسال سازمان
 در مسابقات جام دهه فجر ادارات استان بوشهر 

در  که  بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  فوتسال  تیم 

مسابقات فوتسال جام دهه فجر ادارات استان بوشهر با حضور 16 تیم در 

سالن مجوعه ورزشی کارگران استان بوشهر شرکت نموده بود توانست با 

شکست تمام حریفان خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست 

پیدا کند.

 قابل ذکر است که تیم فوتسال سازمان بدون هیچ شکستی و با داشتن 

بهترین خط حمله به تشخیص هیئت فنی برگزاری مسابقات، با 29 گل زده 

تیم برتر این دوره از مسابقات به لحاظ فنی نیز انتخاب گردید. همچنین 

مهندس عبدالرضا فقیه به عنوان آقای گل و مهندس کورش صحبت زاده به 

عنوان بازیکن فنی این دوره از مسابقات، از بازیکنان تیم فوتسال سازمان، 

از طرف هیئت برگزاری مسابقات شناخته شدند. بازی فینال نیز بین تیم 

سازمان و تیم قدر شرکت بنیاد بارانداز برگزار شد که با نتیجه 6 بر 2 به 

سود تیم سازمان به اتمام رسید. این موفقیت را به ایشان و اعضاء سازمان 

تبریک گفته و آرزوی توفیق دیگر اعضاء را در زمینه های مختلف و از خداوند متعال خواستاریم.

اسامی اعضای تیم فوتسال سازمان:

آقایان مهندس: رضا بارگاهی – سام بویری – کورش میرزائی – عادل گرشاسبی – عبدالرضا فقیه – کورش صحبت زاده – محسن سعیدی 

مکابری – حسین رفاهی – علیرضا بستان کللی

سرمربی تیم: آقای مهندس وحید درمسرا                            سرپرست تیم: آقای مهندس منصور گتوئی زاده
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کسب مقام سوم کشوری توسط تیمهای تیراندازی آقایان 
و بانوان سازمان در مسابقات کشوری سازمانهای نظام 

مهندسی ساختمان در استان آذربایجان غربی

بادی  وتپانچه  تفنگ  با  تیراندازی  تیمهای 

سازمانهای  کشوری  مسابقات  در  که  سازمان 

آذربایجان  استان  در  ساختمان  مهندسی  نظام 

غربی شرکت نموده بودند موفق به کسب مقام 

سوم کشور شدند. تیم تیراندازی با تفنگ بادی 

بانوان  بادی  تپانچه  با  تیراندازی  تیم  و  آقایان 

خود  آن  از  را  کشور  سوم  مقام  توانستند  نیز 

بارانی  مهدی  مهندس  آقای  همچنین  نمایند. 

اول  مقام  به کسب  موفق  آقایان  تپانچه  تیم  از 

سارا  مهندس  خانم  شد.  طال  مدال  و  انفرادی 

توانست  نیز  بانوان  تپانچه  تیم  از  زاده  علی 

از  خود  المپیکی  حریف  با  نزدیک  رقابتی  در 

از  دوره  این  نقره  مدال  اصفهان  استان  استان 

مسابقات را از آن خود نماید.

این موفقیت را به ایشان و اعضاء سازمان تبریک 

گفته و آرزوی توفیق دیگر اعضاء را در زمینه های 

مختلف و از خداوند متعال خواستاریم.

اسامی اعضای تیم تیراندازی آقایان سازمان:

آقایان مهندس: حمیدرضا ظروفچیان-محمدعلی 

بارانی-سید  پور-مهدی  عالی  پورمحمد-علی 

احمد بالدی-علی راستیان

اسامی اعضای تیم تیراندازی بانوان سازمان:

خانم های مهندس: سیده صدیقه حسینی-آزاده 

زاده- علی  زاده-سارا  علی  جهانگیری-سمانه 

مهین کشتکاری-زهرا خون کاری-آمنه کیانی

حمیدرضا  مهندس  آقایان  تیم:  مربیان 

ظروفچیان- مهدی بارانی

مهندس  آقای  تیم:  سرپرست 

منصور گتوئی زاده 
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امروزه مهندسین و بطور کلی کاربران جهت یافتن اطالعات درباره کاری که در پی انجام دادن آن هستند، اولین کاری که می کنند جستجوی 

اینترنتی است. در این بخش به معرفی سایتی پرداخته می شود که می تواند در زمینه ساختمان برای مهندسین مفید باشد.

 این سایت که همانگونه که از نامش پیداست از جمله سایتهای مفید در زمینه مهندسی 

عمران، معماری و شهرسازی می باشد. محتویات این سایت دارای مطالبی با موضوعات 

: اخبار عمرانی ، جزوات و کتاب درسی، آموزش نرم افزار های مرتبط با عمران، آزمونهای 

کارشناسی ارشد و دکتری و آزمون نظام مهندسی، کتاب ها و آیین نامه و مقاالت مرتبط، 

ارائه شده  از امکانات  نکات اجرایی و مطالبی از این دست است. همچنین یکی دیگر 

ارسال مستقیم مطالب و فایل های کاربران به سایت از طریق همین سایت و نه از طریق ایمیل می باشد که دکمه ارسال مطلب در گوشه سمت چپ 

باال به این کار اختصاص داده شده هست و به گفته این سایت امکان اشتراک گذاری مطالب در صفحات اجتماعی کاربران که با استفاده از آیکون 

های موجود در پایین صفحه هر مطلب قرار داده شده و بزودی صفحات اجتماعی آی سیویل هم رونمایی خواهد شد.

معرفی سایتمعرفی سایت
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و  مهندسان  پیشرفت  به  کتابها  این  مطالعه  پرداخته می شود.  و شهرسازی  مهندسی عمران  زمینه  در  مفید  کتاب  دو  معرفی  به  این بخش  در 

ساختمان سازان محترم در ساختمان سازی کمک شایانی می کند.

1- کتاب راهنمای ساخت و ساز نوین ) جلد اول - مواد و مصالح (
     این کتاب که به روش های نوین ساخت و ساز در کشورها از جمله افزایش ایمنی کارگاه، ارتقاء سرعت و دقت ساخت، سبک سازی و آسان 

سازی ساختمان و مطالبی از این دست تمرکز دارد، در جلد اول، به بررسی مواد و مصالحی که در ساختمان استفاده می شوند می پردازد. در این 

جلد، استفاده از انواع مصالح جدید را نسبت به قبل برای راحتی و سرعت کار و همچنین تفاوت مقاومت 

و وزن مواد مورد استفاده در گذشته و حال را توضیح می دهد. مشخصات کامل کتاب بشرح زیر است :

تیراژ : 1200 نسخه  نویسنده : اندرو واتس   

نوبت چاپ : 1  مترجم : امین جعفری   

تاریخ نشر : 94/05/19  مترجم : شیوا شکری  

مکان نشر : تهران  ناشر : طحان   

زبان کتاب : فارسی  جلد 1    

تعداد صفحات : 84  

2- کتاب مرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی 
این کتاب که در موضوع مسأله مهم ایمنی در حین کار ساختمانی نوشته شده، در پی حوادث ناگوار زیادی 

بود که در سالهای اخیر در کارگاه های ساختمانی در ایران رخ داد. گزارش ها حاکی از آنست که در دهه 

این  از  برابر شده و در حدود 50 درصد  ایران سه  1380 شمسی تعداد کشته شدگان حوادث کار در 

افراد در کارگاه های عمرانی مشغول به کار بوده اند. )این رقم در دنیا حدود 17 درصد است!( هم چنین، 

بیماریهای ناشی از کار بیش از هر صنعت دیگری کارکنان پروژه های ساخت و ساز را تهدید می کند. لذا 

این کتاب می تواند نه تنها به 

مهندسان مجری ساختمان کمک کند بلکه می تواند به بیداری افرادی که بدون اطالع و آگاهی از مفاهیم 

مهندسی ساختمان و فقط به عنوان پیمانکار ساختمانی دست به ساخت و ساز می زنند کمک کننده باشد. 

جزییات بیشتر این کتاب بشرح زیر است :

www.icivil.ir : مرجع نوبت چاپ : 1   نویسنده : مهدی روانشادنیا 

تاریخ نشر : 1392   ناشر : انتشارات سیمای دانش 

مکان نشر : تهران   زبان کتاب : فارسی  

معرفی کتاب
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نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

پیاده  بوشهر،  استان  ساختمان  مهندسی 

روی خانوادگی به مناسبت بزرگداشت مقام 

به منظور تقویت روحیه نشاط و  مهندس و 

با  مهندسین  جامعه  خانواده  در  سرزندگی 

شعار گامی به سوی بهبود وضعیت ساخت 

ملی  مقررات  رعایت  با  شهری  سازهای  و 

ساختمان برگزار شد.

اسفندماه   14 تاریخ  در  که  مراسم  این  در 

خانواده  گردید،  برگزار  جاری  سال 

رئیسعلی  میدان  از  را  مسافتی  مهندسین 

و  کردند  روی  پیاده  شورا  پارک  تا  دلواری 

از صرف صبحانه و خیرمقدم مهندس  پس 

احمد زارعی رئیس سازمان نظام مهندسی 

قرعه  مراسم  بوشهر  استان  ساختمان 

کشی 25 جایزه انجام شد که به قید قرعه 

جوایزی از قبیل لب تاب، دوچرخه، تب لت، 

متر لیزری و کارت هدیه به ارزش دو میلیون 

ریال به حاضرین اهدا گردید.

برگزاری پیاده روی خانوادگی
 به مناسبت بزرگداشت مقام مهندس 
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برگزاری پیاده روی خانوادگی
 به مناسبت بزرگداشت مقام مهندس 
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خواستن توانستن است

در سال 1957 پسر ده ساله اي در کالیفرنیا زندگي مي کرد که 

آرزوي بزرگي در زندگي داشت.

آن سال ها مصادف بود با سال هایي که )) جیم براوون (( به 

عنوان یکي از بزرگترین بازیکنان در فوتبال حرفه اي آمریکا 

بازي مي کرد و این پسر بلند قد، الغر و استخواني امضایي از

 )) براوون (( درخواست کرد.

آن پسر براي رسیدن به هدف خود در زندگي باید موانع بسیاري 

را از سر راه بر مي داشت ، او در محله سیاهان، جایي که هرگز 

غذاي کافي براي خوردن وجود نداشت زندگي کرده بود.

سوء تغذیه باعث ضعف و بیماري او شده و به سالمتي جسماني 

او صدمات قابل توجهي وارد کرده بود، او مبتال به بیماري نرمي 

استخوان شده بود و براي محافظت از ساق هاي الغر و خمیده 

خود مي بایست از آتل هاي فوالدي استفاده کند.

روزي او براي تهیه بلیط مسابقه پولي نداشت ، بنابراین با صبر 

و حوصله در اتاق رختکن بازیکنان منتظر ماند تا مسابقه خاتمه 

یابد و ))جیم براوون (( زمین را ترک کرد.

پسر جوان مودبانه از ))جیم براوون(( درخواست امضاء کرد و 

در حالي که ))براوون(( امضاء مي کرد پسر با شوق و ذوق 

گفت : آقاي ))براوون(( من عکس شما را روي دیوار اتاقم 

چسبانده ام ،من مي دانم که شما همه رکوردهاي دنیا 

را شکسته اید ،شما معبود من هستید و با صداي بلند 

ادامه داد : من تصمیم دارم روزي تمام رکوردهاي 

شما را بشکنم .

))براوون(( تحت تاثیر قرار گرفت پرسید: نام 

شما چیست؟ 

پسرک پاسخ داد: )) آرنتال جیمز(( دوستان 

به من اوجي میگویند.

))جیمز  مقام  و  جایگاه  اینکه  از  قبل 

براوون(( در فوتبال بعلت مصدومیت 

وي کاهش یابد ))آرنتال جیمز(( به غیر از سه رکورد مشکل ،موفق 

به شکستن تمامي رکوردهاي ))جیمز براوون(( شد.

                     )) دن کالرک((

 غیر ممکن ها ممکن مي شوند
آبراهام لینکن:

ابراهام لینکن هرگز در برابر سختي ها و مشکالت سر تسلیم فرود 

نیاورد، او از پدر و مادري  بي سواد دنیا آمده بود و در فقر و فقدان 

بزرگ شد  ولي هرگز آرمان هاي بزرگ خود را به مشکالت نفروخت.

لئوناردو داوینچي:

لئوناردو داوینچي نقاش و مجسمه ساز نامدار، از پدري فقیر و 

مادري دهقان زاده شد و مشکالت فراواني را پشت سر نهاد.

ادیسون:

افتاده  عقب  را  او  چون  کردن  اخراج  مدرسه  از  را  ادیسون 

قلمداد کردند اما اینها باعث نشد تا او دنیا را با اختراع خود 

منور و روشن نکند.

انیشتین:

انیشتین را بارها از مدارس مختلف بیرون کردند چون او را کودکي 

کودن شمرده بودن که مطالب و موضوعات درسي را نمي فهمد و 

قادر نیست هم پاي شاگردان دیگر پیش برود، اما این ها مانع 

از آن نشد که او  بر تارک ریاضیات و فیزیک جهان جایي نگیرد.

نیوتن:

نیوتن فرزند زارع فقیري بود و پدر او پس از تولد نیوتن رخت از 

جهان بر بست و با اینکه نیوتن دوران سختي را پشت سر نهاد 

ولي با تکیه بر هوش و پشتکار خویش توانست قانون عمل و 

عکس العمل را ابداع کند و تمام جهانیان را با نور نوآوري ها و 

اکتشافات اختر شناسي خود به اعجاب وا دارد.

داستانک


