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مهندس احمد زارعی ،رئیس سازمان:

سرمقاله

تحلیلی بر موضوعات مطروحه در مجمع عمومی سال 96

پس از تصویب بودجه و بیالن مالی در مجمع
عمومی با مشارکت ،همدلی و همبستگی اعضای
محترم سازمان ،الزم میدانم تحلیلی بر موضوعات
مطروحه در این مراسم داشته باشم.
در مجمع نیز عنوان شد که در سال  ، 96زیر ساخت
های اتوماسیون اداری سازمان در زمینه های
مختلف و با تغییرات زیاد نسبت به سال های قبل
اجرایی شده است .مقاومت در قبال تغییرات ،امری
طبیعی است و بر همین اساس نیز در مقابل این
تغییرات مخالفت هایی از طرف تعدادی از مهندسان
صورت می گرفت.
سامانه کنترل نقشه سازمان در بدو امر با مخالفت
گسترده دفاتر مواجه شد ،ولی تشکیل جلسات گفتگو

و تبادل نظر با اعضاء و تکمیل توانایی های سامانه
به نحوی صورت گرفته که اکنون با حداقل انتقادات
به نحو مطلوب در حال فعالیت است .مدیریت نقشه
طی مدت  6ماه از طریق این سامانه گواهی است
بر کارایی آن .در زمینه ارجاع نظارت نیز تغییرات
نسبت به سالهای قبل گسترده بوده و این تغییرات
نیز موجب مخالفت هایی شد که سعی شد نقدهای
مکتوب که از طرف اعضاء وارد می شد یا در جلسات
حضوری در شهرستانها پاسخهای الزم به آنان داده
شود .کاهش متراژ کار ( تقریبا  23درصد و مبلغ
ریالی تقریبا  34درصد که درآمد مهندسان را تحت
تاثیر قرار داده نیز میتوانست مزید بر علت باشد .به
هر حال در قبال مجموعه این اقدامات ،قابل تصور
بود که مخالفتهایی در مجمع با اقدامات سازمان
صورت گیرد .ولی شان و کرامت جامعه مهندسی
نیز متقاب ً
ال این انتظار را ایجاد میکند که مخالفتها
و انتقادات در محیطی محترمانه صورت گیرد که
خوشبختانه همینطور هم شد.
تقدم بودجه بر بیالن یا بیالن بر بودجه؟!
از زبان یکی از منتقدین و بازرس سازمان نیز تقدم
بیالن بر بودجه مطرح شد که الزم می دانم نکاتی

را به عرض برسانم  .میدانیم که فاصله زمانی این
دو بیش از  2سال است .چرا که بیالن سال  95و
بودجه سال  97بررسی می شود.
بیالن سال  95بیش از  5ماه در اختیار بازرسان
سازمان بوده  ،بنده همواره به بازرسان عرض کرده
ام به جای اینکه عملکرد یکساله سازمان توسط
بازرسان در یک مرحله بررسی شود ،آیا بهتر نیست
که ماه به ماه این عملکرد بررسی شود و در صورتی
که اشکالتی وجود داشته باشد در همان ماه مطرح
شود تا در ماه های بعد تکرار نشود؟
پس بیالنی که در مجمع مطرح میشود توسط هیات
مدیره تایید شده ،سپس توسط یک کارشناس منتخب
بازرسان بررسی شده و در اختیار بازرسان قرار گرفته
و نهایت ًا در مجمع مطرح میشود و طبیعت ًا مواردی از
ضوابط و مقررات که در جهت بهبود عملکرد مالی
مورد تذکر بازرسان میباشد نیز توسط هیات مدیره در
دستور کار قرار میگیرد .اما بودجه ،برنامه مالی سال
آینده سازمان است که به نظر میرسد ،اهمیت آن
از حیث اولویت از بیالن باالتر است و اگر بودجه
تصویب نشود برنامه های سازمان دچار اختالل می
شود .ضمن اینکه در قوانین و مقررات نیز تاخر و
تقدمی برای هیچکدام ذکر نشده است.

توضیحی در مورد دستور کار سوم
(تعیین تکلیف زمین سازمان)
زمین سازمان در منطقه ساحل جفره که در سال
های قبل خریداری شده و مساحت آن  1235متر
مربع است ،جهت خروج از بالتکلیفی موجود ،توسط
هیات مدیره به مجمع ارائه شد و انتظار میرفت
مجمع در خصوص این زمین تعیین تکلیف نماید .به
باور ما ،این زمین دارای پتانسیل زیادی است که باید
در جهت خدمت به اعضاء مورد استفاده قرار گیرد،
زیرا فضای اداری موجود با وجود چابک سازی ها
و به کارگیری اتوماسیون اداری ،جوابگوی نیازهای
سازمان می باشد و در نتیجه امکان ساخت فضای
اداری در این زمین منتفی است  .نکته مهم  ،توجه به
ظرفیت این زمین است و مهمتر اینکه بتوان از این
ظرفیت به نفع اعضاء سازمان استفاده نمود.
در همین رابطه گزینه های مختلفی در فرم ها قرار
گرفت که انتظار می رود ،اعضاء محترم سازمان با
تامل و مشارکت بیشتر و در جهت انتفاع اعضاء و
خانواده های آنها بویژه در زمینه خدمات رفاهی و
ورزشی و موارد مشابه  ،هیئت مدیره را در جهت
تبدیل به احسن این زمین یاری نمایند.

مهندس زائری ،عضو کمیته ژئوتکنیک سازمان:

بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت باربری پی های سطحی
 -1مقدمه

تعیین ظرفیت باربری مجاز و ایمن پی ،یکی از مهمترین مراحل
تحلیل و طراحی فونداسیون یک سازه می باشد .محققان مختلف
روش های متفاوتی را جهت برآورد ظرفیت باربری پی های سطحی
در برابر گسیختگی برشی ارایه داده اند .در کنار تعیین ظرفیت باربری
مجاز پی در برابر گسیختگی برشی می بایست به نشست ایجاد شده
در پی به دلیل تنش اعمال شده نیز توجه داشت ،زیرا نشست های
بیش از حد مجاز می توان کاربری سازه در دوره بهره برداری را با
اخالل مواجه کند .در حالیکه پی هنوز به حد گسیختگی برشی خاک
زیر آن نرسیده است .از این رو کنترل همزمان حد تنش مجاز پی در
برابر گسیختگی برشی و محدودیت نشست در همه پی های سطحی
از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

به افزایش ظرفیت باربری پی می شوند .لذا در یک ساختگاه با فرض
ثابت بودن همه شرایط ژئوتکنیکی افزایش عمق دفن و عرض پی
منجر به افزایش ظرفیت باربری می گردد.

 -3کنترل نشست

نشست پی ،شامل سه بخش نشست االستیک ،نشست تحکیم اولیه و
نشست تحکیم ثانویه می باشد .در این یادداشت با فرض وجود ساختگاه
دانه ای از بررسی تحکیم صرف نظر شده و تنها نشست آنی مورد توجه
قرار گرفته است .جهت محاسبه نشست آنی پی روابط گوناگونی توسط
محققان مختلف ارایه شده است که فصل مشترک همه آنها ،استفاده
مستقیم و یا غیر مستقیم از تئوری االستیسته می باشد .رابطه ( )2یکی
از این روابط پیشنهادی را نشان می دهد.
()2

جدول  :1پارمترهای ژئوتکنیک و مشخصات پی گسترده

محاسبات ظرفیت باربری مجاز (با اعمال ضریب اطمینان  )3بر اساس
بند ( 1-2-3-4-7مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) انجام شده است.
در شکل زیر نمودار تغییرات ظرفیت باربری مجاز بر اساس کنترل
گسیسختگی برشی و نشست ارائه شده است.

 -2ظرفیت باربری مجاز (در برابر گسیختگی برشی)

اکثریت روش های ارایه شده جهت برآورد ظرفیت باربری از
پارامترهای مقامت برشی خاک (چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی)،
ابعاد ،عمق دفن و شرایط ژئوتکنیکی زیر سطحی استفاده کرده که به
دلیل سهولت دسترسی به این پارامترها ،بهره گیری از آنها به صورت
گسترده ای در بین مهندسان رواج یافته است .در رابطه زیر ( ،)1فرم
کلی فرمول تعیین ظرفیت باربری پی نشان داده شده است.
()1

در رابطه باال  λcsو λqs ، λ γsضرایب شکل  λcd ،و λqd ،
 λγdضرایب وابسته به عمق و  Ncو  Nq ، Nγضرایب ظرفیت
باربری می باشند.
همان طور که در رابطه باال مشاهده می شود افزایش پارامترهای
مقاومت برشی ،عمق دفن ،وزن مخصوص و عرض پی همگی منجر

در رابطه با  Bعرض پی q ،تنش وارده Es ،مدول االستیسته خاک،
 υنسبت پوآسون خاک Se ،نشست االستیک خاک γ ،وزن مخصوص
خاک Df ،عمق دفن پی و  αضریب وابسته به شکل و صلبیت پی
می باشد.
همانطور که در رابطه ( )2مشاهده می شود در صورت ثابت بودن
شرایط ژئوتکنیکی (مدول االستیسیته) و نشست مجاز پی ،با افزایش
عرض و عمق دفن پی به ترتیب منجر به کاهش و افزایش تنش
وارده مجاز می گردد.

 -4بررسی همزمان ظرفیت باربری مجاز و نشست
در یک ساختگاه ثابت
در این بخش با یک مثال به بررسی همزمان ظرفیت باربری و نشست
در یک پی سطحی گسترده پرداخته می شود .ویژگی های ساختگاه و
پی مورد نظر به قرار جدول زیر مورد نظر :

شکل  :1تغییرات ظرفیت باربری مجاز پی در برابر تغییرات
عرض پی

با توجه به نمودار باال ،مشاهده می شود که با افزایش عرض پی ظرفیت
باربری مجاز در برابر گسیختگی خاک زیر پی افزایش یافته و همزمان با
فرض تنش مجاز قابل تحمل توسط پی جهت رسیدن به نشست ثابت
کاهش قابل مالحضه ای می کند .این مسئله نشان می-دهد که در
ساختمان های مسکونی متعارف که عرض پی معمو ًال زیاد می باشد ،عامل
تعیین کننده در تعیین ظرفیت باربری ایمن پی نشست می باشد و تئوری
های ظرفیت باربری در این شرایط عامل تعیین کننده نمی باشند .همچنین
با توجه به اینکه تعیین عرض دقیق پی در محاسبه ظرفیت باربری ایمن
پی بسیار مهم بوده ،می بایست این پارامتر بر اساس موارد مندرج در بند
( 3-5-3-2-7مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) تعیین شود.
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مسعود راویان ،عضو کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و پایش اخالق حرفه ای شورای مرکزی:

تاریخچه اخالق حرفه ای و قوانین مربوط به صنعت ساختمان در ایران
تاریخچه اخالق حرفه ای
و قوانین مربوط به صنعت
ساختمان ،به حدود 2700
سال قبل برمی گردد.
قانون حمورابی:
حمورابی نخستین امپراتور
سلسله بابل بوده که پس
از کناره گیری پدرش ،در
سال  1792تا  1750پیش از
میالد ،امپراتور بابل (یکی از
کشورهای باستانی بین النهرین) بود.
معروفترین بازمانده او ،قانون حمورابی است که بر روی یک
قرص سنگ ایستاده با حدود  2.40متر حک شده و در سال
 1901میالدی در ایران پیدا شد .این قانون را قدیمی ترین قانون
در زمینه اخالق حرفه ای در صنعت ساختمان می دانند .قانون
حمورابی شامل  282قانون بوده که توسط دانشمندان آن زمان
در  12روز نوشته شده است .در زیر قسمت هایی از این قانون در
ارتباط با ساخت و ساز (با ذکر شماره ماده قانونی آن) آمده است :
 -228اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن را به خوبی
به پایان برساند ،دستمزد او برای هر 35متر مربع  9گرم نقره
خواهد بود229 .ـ اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن را
خوب محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد ،آن
معمار محکوم به مرگ است230 .ـ اگر فرزندی از آن خانواده (بر
اثر فرو ریختن خانه) بمیرد ،فرزند آن معمار نیز باید کشته شود.
231ـ اگر برده صاحبخانه (بر اثر فرو ریختن خانه) کشته شود،
معمار باید برده ای به جای او به صاحب خانه بدهد232 .ـ اگر
بر اثر فرو ریختن خانه لوازم خانه نابود شود ،معمار باید در برابر
هر از میان رفته ای ،برای صاحب خانه اسباب خانه بخرد و چون
خانه را محکم نساخته که فرو ریخته ،با هزینه خودش باید خانه
دیگری (ولی محکم) برای آن خانواده بسازد233 .ـ اگر معماری

برای کسی خانه ای ساخت ولی پی آن را خوب نریخت و دیواری
از آن فرو ریخت ،معمار باید با هزینه خودش دیواری از نو بسازد.

فتوت نامه معماران و بنایان:

اوج معماری پس از اسالم  ،در دوران حکومت صفویه شکل
گرفت که در این دوران  ،معماران و بنایان زیادی  ،پا به عرصه
وجود نهادند .لذا ضرورت وجود قانونی که بر اساس آن ،آن ها
اصول اخالق حرفه ای را رعایت نمایند ،احساس می شدکه ما
آن را به نام "فتوت نامه معماران و بنایان" می شناسیم  .این
فتوت نامه بر مبنای  14اصل بنا نهاده شده که به اختصار در
ذیل عنوان می گردد:
اصل اول  :جهت گیری توحیدی در معماری و شهرسازی
اصل دوم  :نقش ذکر و ورد ( ذکر زبانی ) در معماری و شهرسازی
اصل سوم  :اقتدا بر پیشوایان توحیدی در معماری و شهرسازی
اصل چهارم  :اخالق و معنویت گرایی در معماری و شهرسازی
اصل پنجم  :فرهنگ کار مضاعف در معماری و شهرسازی
اصل ششم  :معماری به عنوان مسیر سلوک و جوانمردی
اصل هفتم  :اصل سودمندی اجتماعی
اصل هشتم  :کمک به فقرا و نیازمندان
اصل نهم  :انتخاب استاد و پیر وارسته توسط شاگرد
اصل دهم  :مسئولیت استاد در تربیت راستین شاگرد
اصل یازدهم  :وظیفه مندی شاگرد نسبت به استاد
اصل دوازدهم  :بقاء صناعت و سرمایه گذاری روی نخبگان و
حفظ اسرار شغلی
اصل سیزدهم  :برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح
اصل چهاردهم  :جدیت و نظم در کار تعلیم و تزکیه
در دوران معاصر ،شادروان دکتر مهدی قالیبافیان استاد رشته
مهندسی عمران ،مجدداً بحث اخالق حرفه ای را پیگیری نموده
و سالیان درازی از عمر خود را به اشاعه آن سپری کرد .ماحصل
آن ،سوگندنامه مهندسی است که سال های سال  ،نصب العین

مهندسان صنعت ساختمان قرار گرفت.

متن سوگند نامه مذکور بشرح ذیل است:

اگر فضیلت دانشمندان،کشف و تدوین قانون مندی های جهان
محیط بر انسان و جوامع انسانی است ،منزلت و وظیفه مهندسان،
به کارگرفتن این قانونمندی ها برای تغییر و بهبود شرایط زیست
و کار انسان ها و تالش مستمر برای حل مشکالت جوامع
انسانی می باشد و این تالش است که حرکت جوامع انسانی را
به سوی تعالی میسر می سازد.
باعنایت به این وظیفه سنگین ،حال این حرفه انسان محور را
برگزیدام ،درمقام یک مهندس ،آگاهانه سوگند یاد می کنم که
در هر قدم و اقدام زمین را که زادگاه و گورگاه انسان ها و ولی
نعمت آنها است ،فراموش نکرده وکاری انجام ندهم که ذره ای
از امکانات آن بیهوده مصرف شود و خدشه ای به محیط زیست
وارد شود.
 میهنم ،ایران را ،لحظه ای از خاطر دور نداشته و حراست ازفرهنگ ،منابع مادی و معنوی آن و کوشش برای تأمین آبادانی،
توسعه پایدار و سرافرازی آن را در همه ساحه ها ،سرلوحه کار
خود قرار دهم.
 شهروندان خود را دلیل وجود خویش و حرفه خویش دانسته،خود را کارگزار امین و مورد اعتماد آنان تلقی کرده و از منافع آنان
چون مردمک چشم مراقبت کنم و در هیچ شرایطی از موازین
شرف ،منزلت انسانی و اخالقی حرفه ای عدول ننمایم و منافع
جمع را بر منافع فردی خود مقدم بدارم.
 برای اینکه با وجدانی آگاه قادر به انجام این وظایف باشم،لحظه ای از آموختن و آموزش دادن فرو گذار نکنم.
باشد که با پایمردی و پایبندی به سوگند خویش بتوانم به عنوان
حرفه مندی وظیفه شناس ،احساس غرور کنم.
شایان ذکر است که این مطلب در شماره های بعدی ادامه خواهد
داشت.

گروه تخصصی سازه سازمان :

سخنی با طراحان محترم سازه و کنترل کنندگان گرامی
با توجه به تغییر رویکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در
شیوه کنترل نقشه ها و راه اندازی سامانه کنترل نقشه ،هیأت رئیسه گروه
تخصصی سازه نیز حسب نیاز و الزامات این تغییر ساختار نسبت به ترمیم
و افزایش تعداد نفرات کمیسیون کنترل نقشه اقدام نمود .در این رهگذر،
نفرات جدید طی برگزاری جلسه هماهنگی و بعض ًا برقراری تماس های
مستقیم نسبت به کم و کیف کار و انتظارات سازمان مطلع گردیدند .به
تدریج و در پی هم افزایی و به اشتراک گذاری دانش فنی ،سطح کیفی
بررسی نقشه های سازه از رشد چشمگیری برخوردار گردیده و بر اساس
دغدغه های فنی جاری کنترل کنندگان و طراحان به جرأت می توان
گفت که استاندارد طراحی و کنترل نقشه سازه در کل استان به ترازی به
مراتب قابل قبول تر نسبت به گذشته ارتقاء یافته است .هیأت رئیسه گروه
تخصصی سازه بر خود واجب می داند از زحمات کنترل کنندگان و سعه
صدر دفاتر مهندسی و طراحان گرامی صمیمانه قدردانی نماید و حسب
وظیفه تمام تالش خود را در جهت توسعه این زیرساخت ،رفع نقائص
و ارتقاء سیستم به کار بندد .آنچه در ادامه به حضور اعضاء محترم گروه
تخصصی سازه تقدیم می گردد ،خالصه ای از اهم موارد قابل اعتناء و
مصوب هیأت رئیسه گروه تخصصی بوده و امید است رعایت نکات ذیل از
سوی همکاران گرانقدر موجب اعتالی هر چه بیشتر چرخه کنترل نقشه و
ارتقاء کیفی و کمی خدمات مهندسی در این زمینه گردد.
 -1با توجه به نارسایی های اجرایی در عمل به مقررات ملی ساختمان
و عدم انجام شناسایی تحت االرضی جهت تعیین دقیق مشخصات
مکانیکی خاک و آثار قابل مالحظه این پارامترهای در نتایج طراحی و
ایمنی سازه ها ،شایسته است همکاران طراح سازه نسبت به مسئولیتی که
در قبال صرف نظر از انجام مطالعات ژئوتکنیک بر عهده می گیرند عنایت

داشته و با دقت نظر نسبت به انتخاب پارامترهای مورد نظر اقدام فرمایند.
به منظور ایجاد وحدت رویه و همسان سازی دقت نظر و وسواس کنترل
کنندگان محترم سازه در بررسی نقشه های سازه ،مقرر گردید طراحان
محترم سازه در صورت فقدان آزمایش ژئوتکنیک ویژه ساختگاه ،مبانی
و مستندات فرضیات انجام شده جهت پارامترهای خاک را در دفترچه
محاسبات سازه ذکر نموده و با قضاوت صحیح و مستدل مهندسی نسبت
به توجیه مقادیر انتخابی پارامترهای خاک در طراحی پی اقدام فرمایند.
همچنین به سبب اهمیت موضوع و آثار غیر قابل جبرانی که انتخاب
نادرست و دست باالی این پارامترها در ایمنی طرح در پی خواهد داشت،
استفاده از مقادیر فراتر از  0/3کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب جهت ضریب
عکس العمل بستر و  1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع جهت مقاومت خاک در
طراحی پی ،صرف ًا در قبال ارائه نتایج آزمایش ژئوتکنیک ویژه پالک مورد
نظر قابل پذیرش خواهد بود.
 -2یک طرح بهینه و ایمن سازه ای طی رعایت دقیق مباحث مقررات
ملی ساختمان (و آیین نامه های هم ارز) در کنار اعمال سلیقه/تجربه
طراح حاصل می گردد .لذا سلیقه طراح تا آنجا که به لحاظ محاسباتی
قابل دفاع بوده و در تعارض با مقررات نباشد و موجب اتالف منابع یا
بروز مشکالت اجرایی غیرقابل رفع نگردد ،محترم شمرده شده و از
کنترل کنندگان محترم نیز درخواست گردیده است طي فرآيند كنترل
نقشه از درج "ايرادات كيفي ،توصيه اي و فراتر از الزامات آيين نامه اي
" در مدارك بررسي نقشه خودداري فرموده و صرف ًا به كنترل نص
صريح مقررات آيين نامه اي (ترجيح ًا با درج شماره بند مربوطه) و
موارد ابالغی گروه تخصصی سازه اقدام نموده و نسبت به درخواست
رفع اشكاالت محاسباتي/مدل-سازي/ترسيمي (با اشاره دقيق به

نمونه عبارت محاسباتي ،آدرس سازه اي/نقشه اي و  )...اكتفا فرمايند.
 -3مطابق توصیه اکید آیین نامه های طراحی ،مدل رفتاری و محاسباتی
سازه باید مبتنی بر روابط مکانیک سازه ها و با در نظر گرفتن سازگاری
بین اجزاء سازه و فرضیات ساده کننده قابل قبول و نزدیک به واقعیت
صورت پذیرد ،به گونه ای که رفتار حاصل از مدل سازه ای بیشترین
انطباق ممکن را با رفتار واقعی سازه داشته باشد .از اینرو شایسته است
طراحان محترم در تهیه مدل های سازه ای و استفاده از نرم افزارهای
محاسباتی ،از فرضیات منطبق بر اصول مکانیک سازه و قابل دفاع از
حیث رفتار سازه ای استفاده نموده و در صورت نیاز به اعمال هرگونه
تغییرات در سختی ،پیوستگی ،خواص مقاومتی اعضاء و اساس ًا لحاظ
هرگونه فرضیات تأثیرگذار در نتایج تحلیل و طراحی سازه ،باید دالئل
و استدالل های الزم در دفترچه محاسباتی درج گردد.
 -4بر اساس معیارهایی همچون کمترین زمان و تعداد امتناع از پذیرش
نقشه ،کمترین زمان پاسخگویی ،بیشترین تعداد کارهای ارجاعی و ...
نسبت به پایش کمی و کیفی عملکرد همکاران محترم کمیسیون بررسی
نقشه در دوره بهره برداری از سامانه کنترل نقشه اقدام و ضمن سپاس از
همکاری و همراهی شایسته تمامی همکاران گرانقدر در این کمیسیون،
آقایان مهندس مهدی حسینی ،مهندس سید صادق علوی و مهندس
مرتضی عباسپور حائز باالترین امتیاز گردیده و جهت تقدیر در روز مجمع
عمومی به هیأت مدیره سازمان معرفی گردیدند.
در پایان این گفتار و در آستانه سال نو ،هیأت رئیسه گروه تخصصی سازه
صمیمانه ترین تبریکات و شادباش ها را خدمت اعضاء محترم سازمان و
خانواده گرامی ایشان تقدیم داشته و برای همه عزیزان بهترین ها را در
سال  1397آرزو می نماید.

4
کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
 تعداد بازديدها به تفكيك گروه ساختماني -تعداد پالك  -متراژ هر دوره بصورت جداگانه وجمع بندي كلي
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( 1525275متر مربع)

طی مراسمی که همزمان با روز مهندس و در نخستین جشنواره نشان تعالی  HSEبا حضور وزیر راه و
شهرسازی برگزار گردید ،از اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر به عنوان استان برتر در جهت رعایت
مقررات ملی ساختمان تقدیر شد.
مهندس فرزاد رستمي مدير كل راه و شهرسازي استان در این خصوص اظهار داشت :اين افتخار ،نتيجه
ارزيابي دفتر مقررات ملي و ساختمان وزارت راه و شهرسازي بر اساس شاخص هاي تدوين شده جهت شرح
وظايف اداره كل و نظارت عاليه ماده  35قانون نظام مهندسي ،در جهت رعايت مقررات ملي و ارزيابي نشان
تعالي  HSEبدست آمده است.
وی افزود :نشان تعالی  HSEبراساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمانهای متقاضی در رابطه با اجرای فعالیت
ها بر اساس  HSEو با توجه به معیارهای 4گانه مدل اعطا می شود .این نشان شامل سطوحی است که
برای تعیین آنها ارزیابی همه جانبه و کاملی از فعالیتهای عملیاتی سازمان در ارتباط با فعالیت های تولید و
ارائه خدمات آن مطابق اصول  ،HSEو مطابقت با نیازمندیهای مشتریان و سایر ذینفعان جامعه در رابطه
با مسائل  HSEانجام میشود .در طراحی مدل نشان تعالی  HSEبه مفاهیم ،اصول و مبانی تعالی و
کاربردی  HSEتوجه خاص مبذول شده است
مهندس رستمی عنوان نمود :به عنوان یک اصل پذیرفته شده ،ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ،زمینه ساز
جلب رضایت مشتریان ،کارکنان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت پذیری
و دستیابی به موفقیت پایدار و اساس ًا در زمره مسائل زیربنایی کشور است .بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید
خود را با سازو کارهای رقابت پذیری در حال و آینده تجهیز نماییم و اصول نوین مدیریت  HSEو قواعد
حضور در بازارهای داخلی و جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم .مهم ترین این اصول رعایت  HSEدر
تمامی ابعاد آن ،اجرا و استقرار ابزارها و سیستم های مدیریت  ،HSEالگوبرداری و استفاده از روش های
سنجش و اندازه گیری عملکرد  HSEاست.
مهندس رستمی اضافه نمود :اقدامات اداره كل در اين حوزه نيز شامل تشكيل كميته ارزياب در سطح اداره كل
و استان با حضور نمايندگان دستگاه هاي مرتبط با صنعت ساختمان و قبولي  6كارشناس از حوزه اداره نظام
وكميته نظارت عاليه اداره كل در آزمون ارزيابان كه بصورت كشوري برگزار گرديد ،در هر سه محور ايمني.
بهداشت و محيط زيست و شروع به ارزيابي  4شركت و تعميم آن به ساير شركتها با برگزاري كالسهاي
آموزشي و توجيهي می باشد.
مدیرکل اداره راه و شهرسازی در پایان به خالصه اقدامات صورت گرفته توسط کمیته نظارت عالیه اشاره نمود:
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 -روند شكل گيري نظارت عاليه موضوع ماده  35قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:

 -تعداد پروژه هاي معرفي شده به شوراي انتظامي به تفكيك هر دوره

با توجه به اينكه تدوين ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ،به خودي خود متضمن ارتقاء كيفيت
ساختمان ها نيستند ،بلكه در كنار آن وضع و اجراي ضوابط كنترلي همچون نظارت عاليه بر ساخت وسازها
و كنترل عوامل اجرايي و بررسي عملكرد دستگاه هاي مربوطه ،ضمانت هاي اجراي مقررات وضع شده را
فراهم مي آورند ،به استناد ماده  35قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي
مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و اجراي ساختمان ها و طرح هاي
شهرسازي و عمران شهري بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي باشد و بمنظور اعمال نظارت ،كليه اشخاص
و مراجع ياد شده در ماده  34قانون مذكور موظف به همكاري مي باشند ،لذا اين اداره كل ،در راستاي اجراي
نظارت عاليه ساخت و سازها با تجربه اي كه در سال  87از نظارت در قالب شركت هاي كنترل و بازرسي
داشت از سال  91با ابالغ اولين دستورالعمل شماره  50673/400/9مورخ  91/08/15نظارت خود را بصورت
گسترده در قالب گروه هاي نظارتي در شش دوره اعمال نمود .در حال حاضر نيز دوره هفتم را با  16نفر
شروع نموده است كه طبق جداول آماري به شرح ذيل در هر دوره بطور ميانگين حدود  20درصد از ساخت و
سازهاي جديد شهري بازديد بعمل آمده و طبق چك ليست هايي كه برگرفته از كليه مفاهيم و موارد اصلي
مباحث مقررات ملي ساختمان مي باشد ،كنترل و طبق نرم افزار تهيه شده جهت هر پالك از زمان صدور
دستور نقشه تا بهره برداري تحليل صورت گرفته است و شاهد ارتقاء  12درصدي نسبت به شروع دوره در
اين خصوص بوده ايم.

تعداد دستور توقف عمليات صادره به شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختمان در استان
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حقوقی
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که
زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض
را فراهم می آورد ،در حالی توسط وزیر محترم راه و
شهرسازی صادر و ابالغ گردید که مفاد آن ،نه تنها
با اصول و قواعد حقوقی تناسب ندارد ،بلکه با صدر
آن نیز که هدف دیگری را در نظر داشته ،در تضاد
و تناقض است .در این دستورالعمل کلیه دارندگان
پروانه اشتغال به کار در هر رشته ،اعم از اصلی و یا
مرتبط و در هر پایه که همزمان ،تحت هر عنوان در
دستگاه ها و نهادهایی که طی لیستی مطابق قانون
مدیریت خدمات کشوری ،هر گونه رابطه استخدامی
دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاههاست ،تا
زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست ،نباید از
پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صالحیت های
مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن
استفاده نمایند.
در نگاه اول آنچه که زمینه صدور و تقویت آن را
فراهم نموده ،مقابله با منافع متعارض است که به
شرح بیان شده در دستورالعمل ،به آن اشاره شده
است .در بررسی اینکه دستورالعمل این هدف مهم را
دنبال کرده یا از اصل موضوع و هدف باز ماتده است،
ضرورت دارد تعارض منافع را تشریح نموده و بدنبال
آن قواعد حاکم بر موضوع را جستجو و در نهایت آن
را با دستورالعمل مورد مطابقت قرار دهیم.

تعارض منافع در ارایه خدمات مهندسی

مسلم ماندگار ،مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری
تعارض از یک نظر به معنای ناسازگاری جدی بین
دو یا چند نظر ،اصل و یا منفعت است .تعارض منافع
نیز از نگاهی به شرایطی اطالق می-شود که در آن،
یک فرد یا سازمان ،با منافع مختلف و متعارضی ،از
قبیل منافع مالی ،احساسی ،خانوادگی ،حزبی و ملی،
در وضعیتی که هر یک از آن منافع ،می توانند تصمیم
صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد کند .در کشورهای
مختلف یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی لزوم
رعایت منافع عمومی است و به همین منظور با هدف
ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری ،سعی
بعمل آمده تا مقامات و مسئوالن در انجام وظایف
خود ،از تأثیر منافع شخصی خود بر منافع عمومی
پیشگیری نمایند تا بدین وسیله زمینه پیشگیری از
تعارض منافع فراهم گردد .در نظام حقوقی ایران،
قواعد حاکم بر دادرسی از بدو امر به موضوع تعارض
منافع نظر داشته و در این راستا قواعدی را
برای این هدف پیش بینی نموده است.
بطور پراکنده این مهم در قوانین
مختلف دیگر نیز مورد نظر واقع
شده است .لکن از یک ساختار
و قاعده منسجمی برخوردار
نمی باشد و این ضرورت
موجب شد تا اخیراً پیش
نویس الیحه مدیریت

تعارض منافع در خدمات عمومی توسط دولت تنظیم
شود .بدیهی است که در نبود یک ساختار منسجم
و مدون در این زمینه ،باید شاهد بروز و ظهور
تصمیماتی از این دست باشیم .نمونه اخیر هر چند
با هدف جلوگیری از تعارض منافع است ،اما فراتر
از موضوع و هدف اصلی آن ،تبعات آن موجب
محرومیت بخش قابل توجهی از جامعه مهندسی
کشور از حقوق مکتسبه گردیده است .مستفاد از
اصل  73قانون اساسی ،تفسیر قوانین و مقررات با
مرجع وضع کننده آن است .لذا هر گونه تفسیر قانون
و بسط و گسترش دامنه مفاد قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان نیز همانند سایر مصوبات مجلس
شورای اسالمی ،صرف ًا باید توسط مجلس و در قالب
تفسیر یا وضع قانون جدید صورت پذیرد .به فرض
نادیده گرفتن موضوع فوق و به فرض وجود اختیار
برای وزیر محترم راه و شهرسازی جهت صدور
دستورالعمل از حیث صالحیت مندرج در اصل 138
قانون اساسی ،صدور چنین بخشنامه ای خالف قانون
و محل ایراد است .چرا که اصل مورد اشاره صراحت ًا
صدور دستورالعمل و بخشنامه را در صورتی که با
متن و روح قوانین مخالف نباشد تجویز نموده است.
در حالیکه بخشنامه مذکور خالف متن و روح بند (د)
ماده  32قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
از طرفی به موجب بند (ش) ماده  91آیین نامه قانون

نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،موارد ممنوعیت
اعضاء در ارایه خدمات مهندسی تعیین گردیده و
به موجب آن تصریح شده است تنها کسانی که در
یک پروژه ،مسوولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور
مربوط به آن پروژه را در شهرداری ها و سازمان های
دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند
از ارایه خدمات مهندسی ممنوع هستند .بنابراین با
وصف صراحت آیین نامه ،معلوم نیست کدام مورد در
خصوص موضوع به سکوت یا به ابهام در نحوه اجرا
مواجه است که مستند به ماده  123آیین نامه ،وزیر
محترم مبادرت به تنظیم و صدور چنین دستورالعملی
نموده است .در حالیکه هم به موجب ماده  32قانون
و هم ماده  91آیین نامه ،تنها کسانی از ارایه خدمات
مهندسی نهی شده اند که همزمان با داشتن مسئولیت
بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل آن در
یک پروژه ،خواهان ارایه خدمات مهندسی برای آن
پروژه باشند .در موضوعات مورد اشاره در قانون و آیین
نامه با هدف جلوگیری از تعارض منافع ،قانونگذار با
دقت به موضوع ،اصول و قواعد را به درستی مورد نظر
قرار داده است .اما در دستورالعمل اخیر ،او ًال تفسیری
خالف اصل  73و  138قانون اساسی مشاهده می
شود .ثانی ًا ابهامی که ضرورت استناد و تمسک به ماده
 123آیین نامه را در بر داشته باشد مشاهده نمی شود.
ثالث ًا در همه موضوعات مورد اشاره در دستورالعمل،
دارندگان پروانه اشتغال لزوما با تعارض منافع روبرو
نیستند .وانگهی بر فرض اینکه دارنده پروانه اشتغال با
چنین موضوعی روبرو شود ،در ماده  32قانون و 123
آیین نامه ،تکلیف موضوع روشن شده است که در آن
صورت ،صرف ًا ارایه خدمات مهندسی مربوط به آن
پروژه ممنوع اعالم گردیده است .فلذا با وصف نتایج
عملی اجرای چنین دستورالعملی با شرایط مندرج در
آن ،عده کثیری از متخصصین در حوزه ساخت و ساز
از حقوق مکتسبه و قانونی خود محروم شده اند که
امید است با نگاهی به آثار و پیامدهای آن و با تغییر
رویکرد ،جامعه بیش از این ،از ظرفیت و توان علمی و
فنی این متخصصین محروم نشود.

6
برگزاری پیاده روی خانوادگی به مناسبت بزرگداشت مقام مهندس به همراه گزارش تصویری
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر،
پیاده روی خانوادگی به مناسبت بزرگداشت مقام مهندس به منظور
تقویت روحیه نشاط و سرزندگی در خانواده جامعه مهندسین با شعار
حرکت به سمت ارتقاء ایمنی و بهبود کیفی ساخت و سازهای شهری ،با
رعایت مقررات ملی ساختمان برگزار شد.
در این مراسم که در تاریخ  ٤اسفندماه سال جاری برگزار گردید ،خانواده
مهندسین مسافتی را از میدان رئیسعلی دلواری تا پارک شورا پیاده روی
کردند و پس از صرف صبحانه ،مهندس احمد زارعی رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان بوشهر به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی ابتدا ضمن عرض تبریک به مناسبت روز مهندس هدف از برگزاری
این مراسم را دور هم جمع شدن اعضای سازمان ،تقویت ارتباط بین
سازمان نظام مهندسی و مردم شریف استان ،اعتمادسازی مردمی و
ارتقای جایگاه سازمان نظام مهندسی که واقعا نقش و مسئولیت ویژه

ای در ساخت و ساز استان دارد ،دانست.
وي همچنين از افزايش  ٣٥درصدي شركت كنندگان و استقبال خوب
آنان در اين پياده روي خبر داد و دليل آنرا اهميت و ارزشي كه خانواده
هاي مهندسين براي جايگاه مقام مهندس در نظر دارند ،برشمرد.
رئيس سازمان برگزاري چنين مراسماتي را موجب نشاط ،صميميت و
همدلي هرچه بيشتر خانواده هاي جامعه مهندسين دانست.
وي افزود :بدون شك جامعه مهندسين بيشترين و مهمترين نقش را در
نظام اجرايي كشور داشته است .اين تشكل ،بزرگترين تشكل حرفه اي
كشور است و آثار خوب عمراني را كه در اين كشور شاهد هستيم  ،حاصل
تالش ها و تفكرات مهندسي است و بدون شك همياري خانواده هاي
مهندسين مي تواند تأثيرات مطلوب تري را در اين همياري بر جامعه بگذارد.
وي در پايان ضمن پاسداشت ياد و خاطره هموطنان عزيزمان در
سانحه هوايي اخير ،اظهار داشت :دنا  ،كه همواره نماد سربلندي و

مقاومت قوم غيور لر بوده است ،اينكه براي ما با خاطره تلخي همراه
شده است .اما نبايد فراموش كرد كه سوانح ديگري مثل سوانح جاده
اي نيز همه روزه در كشور در حال وقوع است كه بايد براي جلوگيري
از اينگونه حوادث رانندگي ،ريشه اي تر به فرهنگ رانندگي پرداخت تا
كمتر شاهد چنين مصائبي باشيم.
وی افزود به نظر بنده بزرگترین خدمت به جامعه و کشور این است که هر
کسی در هر جایگاه و مسئولیتی قرار دارد کارش را به درستی انجام دهد.
وی در پایان آرزو کرد :روز مهندس همواره در تاریخ سازمان نظام
مهندسی به عنوان روزی خاطره انگیز ،ماندگار شود.
در آخرین بخش این مراسم ،قرعه کشی جوایز انجام شد که به قید
قرعه جوایزی از قبیل تعدای نيم سکه بهار آزادی ،تبلت ،متر لیزری،
بن خرید کاالی ورزشی به ارزش  ۲۰۰هزار تومان به برخی از شرکت
کنندگان اهدا گردید.

7
برگزاری مجمع عمومی سازمان با دستور جلسه های

بودجه سال  ،۹۷بیالن مالی  ۹۵و تصمیم گیری در خصوص زمین سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر ،مجمع عمومی سازمان با دستور جلسه
های بودجه سال  ،۹۷بیالن مالی  ۹۵و تصمیم گیری در
خصوص زمین سازمان در تاریخ  ۱۴اسفندماه سال جاری
در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم  ،مهندس احمد زارعی رئیس سازمان
ضمن خوشامدگویی به مهندسین و تبریک مناسبت های
روز مهندس ،روز بوشهر و روز زن به ارائه عملکرد سازمان
در سال  ۹۶پرداخت.
وی سال  ۹۶را برای سازمانهای نظام مهندسی سالی پر
تالطم وتوام با سختی های زیاد دانست و اظهار امیدواری
نمود که این سختی ها هم برای ملت ایران و هم برای
جامعه مهندسی کشور ،مقدمه ای برای بهبود شرایط
درسال  ۹۷باشد.
وی دو موضوع رکود ساخت و ساز و عدم همکاری برخی از شهرداری ها را از
مشکالت اخیر عنوان کرد و در افزود :مسئله رکود ساخت و ساز ،یک مسئله
سراسری است و با تأکید بر اینکه صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت
پیشران محسوب می شود  ،می توان گفت پیامد رونق آن ،رونق بخش های
زیادی از اقتصاد است و رکود آن هم به همین صورت.
وی خاطرنشان کرد :بررسی ها نشان می دهد که حدودا  ۴۰تا  ۵۰درصد
ساخت وسازهای شهری تحت پوشش نظام مهندسی نیستند که هیئت مدیره
برای حل این موضوع تالش های زیادی نمود.
مهندس زارعی ،طرح موضوع در شورای فنی استان و اخذ مصوبه مبنی بر
پیگیری توسط دفتر فنی وارائه گزارش به شورای فنی ،جلسه با شهرداری ها
وشوراها ،جلسه با استانداری ،پیگیری از طریق دادستانی را از جمله پیگیری
های انجام شده در این راستا بیان نمود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ،در خصوص آئین نامه
کنترل ساختمان گفت :آیین نامه کنترل ساختمان که از موضوعات روز جامعه
مهندسی است ،پس از چندین بار تغییر در شکل و محتوا آخرین بار در
فروردین سال  ۹۵به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و به لحاظ زاویهای که
سازمانهای نظام مهندسی و شورای مرکزی با آن داشتند طبیعی است که
در مقابل آن موضع گیری های گسترده ای شد .در شورای مرکزی کمیته
ای برای بررسی و انطباق آییننامه پیشنهادی با قوانین و مقررات تشکیل
شده که بنده هم در آن عضویت دارم و در آن به طور دقیق موضوع بررسی
شد و جدول مغایرت های آن با قوانین در اختیار شورای مرکزی قرار گرفت.
وی افزود :روح حاکم بر این آیین نامه این است که نظام ارجاع کار حذف
بشود و مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد و برای کنترل ساختمان از حیث
اجرای مقررات و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی هم بازرس انتخاب شود.
به باور ما در خوشبینانهترین حالت همه اینها می توانند ایده آل هایی باشند
که ممکن است الگوی آنها از کشورهای توسعه یافته گرفته شده باشد ولی در
کشور ما زیرساخت آن فراهم نیست .بویژه در شهرداری ها .همچنین بخش
زیادی از سازندگان هم خود مالکی نیستند ،بلکه بساز و بفروش هستند در
حال حاظر که ناظر توسط سازمان انتخاب می شود ،تخلفات خیلی گسترده
ای در ساخت و سازها توسط ناظران گزارش می شود .تصور بفرمایید اگر
توسط مالکان انتخاب شود چگونه می شود تخلفات را کنترل کرد به هر حال
موضع روشن سازمان سازمانهای نظام مهندسی این است که این آییننامه
با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارد و ثانی ًا در صورت رفع مغایرت با ساختار
فعلی شهرداری ها و سازندگان ،امکان اجرای آن وجود ندارد.
مهندس زارعی همچنین به بخشنامه های اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز
اشاره نمود و عنوان نمود :بخشنامه اول در مورد حذف کسر درصد حق
الزحمه هست که به باور ما این بخشنامه هم مغایر قانون بوده و دارای دو بعد
می باشد .بعد اول از لحاظ درآمد و هزینه ای است و بعد دوم از جنبه خدمات
مهندسی است .در دو جای قانون به صراحت در مورد نحوه تامین منابع درآمد
یا هزینه سازمانهای نظام مهندسی تعریف شده است.
رئیس سازمان در خصوص منابع درآمد وهزینه سازمان ها خاطرنشان کرد :در
ماده  ۳۷از چند منبعی که برای تأمین هزینه سازمانها ذکر شده ،یک منبع
آن کسر درصدی از حق الزحمه خدمات ارجاعی به مهندسان است .در بخشی
از بخشنامه  ،ما با آقای وزیر موافقیم که تعیین این درصد وظیفه وزارتخانه
نیست .یک روزی گفتند  ۵درصد حاال لغوش کرده اند .اینجا کامال حق با
وزیر است چون آن بخشنامه اساس ًا با ماده  ۳۷مغایرت داشته و تعیین این

درصد از اختیارات مجمع عمومی است که در بند دال ماده  ۹قانون تعیین شده
و در آنجا ذکر کرده که منابع درآمدی سازمان ها در مجمع عمومی تعیین می
شود .بنابراین خواهش بنده از همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و آینده
سازمان دارند این است که کمک کنند تا سازمان که خانه دوم مهندسان است
بتوانند سربلند باشد و به رشد خود ادامه دهد.
وی در خصوص بخشنامه وزیر در مورد شاغلین دستگاههای خاص گفت :اما
در مورد بخشنامه معروف به تضاد منافع موضوع یه مقداری پیچیده تر است.
هرچند که به باور ما در بند دال ماده  ، ۳۲کسانی که مشمول منع مداخله
در خدمات مهندسی هستند را ذکر کرده که شامل کسانیست که مسئولیت
بررسی وکنترل پروژه ای را برعهده دارند .،آقای وزیر اشاره اش به بند ۵

ماده  ۲مکرر آیین نامه اصالحی قانون نظام مهندسی
مصوبه  ۹۴است که بند  ۵چنین است ” اجتناب از تکفل
همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول
منافع متعارض را فراهم آورد”.
وی اضافه کرد :مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا
نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون
براساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی
ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل
های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه
وشهرسازی ابالغ می شود.
وی از پیگیری مجدانه این موضع خبر داد و گفت :این
موضوع از طرق مختلف در دست پیگیری است .از جمله
کمیسیون عمران مجلس  ،دیوان عدالت اداری و ..که امیدوارم بزودی تکلیف
آن روشن شود .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  ،نظریه مورخه ۱۲/ ۱۲
 ۹۶/درمورد تفکیک نظارت وبازرسی را از عصاره همان آیین نامه دانست
و در ادامه به بیان عملکرد ساختمان در بخش های مختلف و ارائه آمار و
نمودارهای بخش های مختلف پرداخت.
در ادامه دکتر محمدرضا ماهینی ،نائب ئیس اول سازمان گزارشی از توسعه
زیرساخت های الکترونیک در سازمان ارائه نمود .وی این اتفاق را جهشی
مثبت در راستای اعتالی سازمان دانست و مواردی را از قبیل کنترل ظرفیت
و صالحیت اعضاء ،ایجاد وحدت رویه در توزیع کار ،ارتقاء انضباط مالی
سازمان ،ایجاد بستر شفافیت و پاسخگویی ،ثبت سوابق اعالم تمایل و
پذیرش/امتناع ،مدیریت توزیع خدمات رفاهی و ثبت و مدیریت سوابق
عضویتی را از جمله نکات مفید نماسان دانست.
دکتر ماهینی همچنین مواردی را از قبیل ایجاد سهولت در چرخه کار بررسی
نقشه ،ایجاد بایگانی الکترونیک نقشه ها (مستند سازی) ،استفاده از ظرفیت
نیروی انسانی کل استان در بخش بررسی نقشه ،ایجاد وحدت رویه در بررسی
نقشه های کل استان و ارتقاء کیفی ،حل معضالت دفاتر نمایندگی در زمینه
کمبود نفرات کنترل کننده نقشه ،حذف رفت و آمدها و مراجعات حضوری به
سازمان (کاهش مصرف انرژی) ،تعریف اهرم های نظارتی/ارزشیابی و کاهش
زمینه های سوء استفاده و کاهش مصرف کاغذ (مدیریت سبز) را از نکات مهم
در سامانه کنترل نقشه دانست.
وی افزود  :ورود با نقش نظارتی مربوطه ،مشاهده فهرست ساختمان های
تحت نظارت ،مشاهده سابقه گزارش های نظارتی هر ساختمان ،دسترسی به
اطالعات ساختمان ،مشاهده گزارش های تأیید شده همه رشته ها و ارسال
گزارش نظارتی مصور را از امکانات سامانه کنترل نظارت بیان کرد و عنوان
نمود :دریافت مستمر گزارش های پیشرفت پروژه (مستند سازی) ،سهولت
در ایجاد هماهنگی میان ناظرین رشته های مختلف (ناظر هماهنگ کننده)،
مشاهده ایرادات در حین اجرا و پیشگیری از پیشرفت کار معیوب ،سرکشی
هدفمند کنترل کننده در مقاطع کاری مناسب ،بهبود بهداشت روانی جامعه
نظارتی و جایگزینی شیوه جستجوی تخلف با روش مشورتی ،گزارشگیری از
کلیه پروژه های استان و آسیب شناسی شیوه های نظارتی و کنترلی ،کاستن
هزینه های مالی و حیثیتی سازمان ،ثبت سوابق نظار و ارزشیابی کیفیت
نظارت و پرداخت حق الزحمه نظارتی بر اساس پیشرفت واقعی پروژه از مزیت
های این سامانه می باشد.
در ادامه این مراسم ،با ارائه بودجه سال  ۹۷سازمان توسط مهندس غریب
زاده خزانه دار و رأی گیری توسط اعضاء حاضر در مجمع ،بودجه مذکور با
مبلغ  51,137.431,858ریال با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.
سپس مهندس موسوی زاده نماینده بازرسین ،به ارائه عملکرد بازرسین
پرداخت و بعد از رأی گیری توسط اعضاء حاضر در سالن ،بیالن مالی سال
 ۹۵نیز با قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.
در ادامه ،با رأی مجمع عمومی ،تصمیم گیری در خصوص زمین سازمان به
مجمع عمومی بعد موکول شد.
در پایان از نفرات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسین سال  ،۹۵منتخبین
گروه های تخصصی و تعدادی از کارمندان سازمان تقدیر شد .و جوایزی نیز
به برندگان مسابقه عکاسی در پیاده روی به مناسبت روز مهندس اهدا گردید.
گفتنی است مجمع فوق در نوبت اول که در تاریخ  ۳۰بهمن ماه برگزار شده
بود به حدنصاب الزم نرسیده و به  ۱۴اسفند موکول گردیده بود.

8
فن آوری های نوین ساختمانی
گردآورنده :مهندس سید محمد حسین زاده  -عضو کمیته ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی ساختمان و اخالق حرفه ای

شیل منبسط شده:

محموله ها باید در فواصل زمانی مقرر شده توسط خریدار ،تعیین شود.
مدول نرمی سنگدانه های سبک در هر محموله نباید بیش از  7درصد از
نمونه هایی که برای آزمون های تعیین کیفیت ارائه شده ،تفاوت داشته باشد
مگر آنکه برای تولید بتن در موارد خاص استفاده شود.

بلوکهای چوب سیمانی:

شیل منبسط شده  ،یک نوع سبکدانه می باشد که ماده اولیه آن سنگ شیل
است که یک نوع سنگ رسی است .این محصول ،مشابه لیکا می باشد با
این تفاوت که دانه های لیکا از خاک رس تهیه می شوند .شیل منبسط شده
در آلمان به لیاپور ،در انگلستان به آگلیت  ،در روسیه به کرامزیت و در آمریکا
به هایدیت معروف است .از این محصول می توان به عنوان سبکدانه در بتن
و بلوک سیمانی استفاده نمود .این محصول با استفاده از عملیات حرارتی در
یک کوره گردان و حرارت دادن مواد اولیه تا دمای  1200درجه سانتیگراد
به مدت  5تا  10دقیقه تولید می شود .این محصول دارای دانه بندی  0تا
 20میلیمتر و چگالی انبوهی بین  500تا  800کیلوگرم بر مترمکعب است.
قشر خارجی آن دارای بافت شیشه ای و رنگ اخرایی تا قهوه ای بوده که
وجود یک بافت اسفنجی متخلخل در داخل دانه تا حدود  70درصد فضای
کل ،ایجاد خواص ویژه ای را از جمله :وزن کم ،رسانایی حرارتی پائین و
 ...را نموده است.
این محصول در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته
و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

سیستم جوشکاری سر به سر میلگرد با گاز استیلن
(جوشکاری فورجینگ : ) Forge welding

الزامات شیل منبسط شده:

استفاده از این محصول به عنوان سبکدانه در بتن و بلوک سیمانی به شرط
رعایت کلیه الزامات زیر بالمانع است.
 -1رعایت استاندارد ملی ایران به شماره  7657الزامی است.
 -2از لحاظ ویژگی های شیمیایی ،مواد زیان آور موجود در سنگدانه های
سبک باید در حد مجاز به شرح زیر باشند:
* ناخالصی های آلی :ناخالصی های آلی سنگدانه های سبک که از طریق
آزمون تعیین می شود .طبق روش استاندارد ملی ایران به شماره ،4979
نباید رنگی تیره تر از استاندارد ایجاد کند ،مگر آنکه ثابت شود که تغییر
رنگ پس از آزمون به دلیل موجود مقادیر کمی از موادی است که برای
بتن زیان آور نیست.
* لکه گذاری :لکه ایجاد شده توسط یک سنگدانه سبک با شاخص 60
یا بیشتر به واسطه وجود مقداری آهن (بر حسب  ،)Fe2O3که با تجزیه
شیمیایی اندازه گیری شمی شود (روش  )641-ASTM Cباید معادل یا
بیشتر از  1/5میلی گرم در  200گرم نمونه باشد.
* افت ناشی از سرخ شدن :افت ناشی از سرخ شدن سنگدانه های سبک
به دست آمده از فرآورده های جانبی سوخت زغال سنگ یا کک (استاندارد
ملی ایران به شماره  ، )1692نباید بیشتر از  12درصد و افت سرخ شدن
سایر سنگدانه های سبک نباید بیشتر از  5درصد باشد.
 -3از لحاظ ویژگی های فیزیکی ،سنگدانه های سبک تحت آزمون باید
مطابق الزامات زیر باشند:
* کلوخه های رسی و ذرات خرد شونده :مقدار کلوخه های رسمی نباید
بیشتر از  2درصد وزن نمونه خشک باشد.
* دانه بندی :الزام خاصی برای دانه بندی پیشنهاد نمی شود و دانه بندی
می تواند براساس درخواست متقاضی تولید شود .در پیوست الف استاندارد
ملی ایران به شماره  7657به عنوان راهنما ،دانه بندی سنگدانه سبک ارائه
شده است.
* یکنواختی دانه بندی :برای اطمینان از یکنواختی در دانه بندی محموله
های متوالی سنگدانه سبک ،مدول نرمی نمونه های برداشت شده از

استاندارد  7892ISO-88انجام شود.
 -5حداکث ر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیر باربر ۲/۳ ،متر است.
 -6در این محصول ضروری است تا مشخصات ،الزامات و جزییات اجرایی
مندرج در تأییدیه فنی اروپایی  0023/08 ETAرعایت شود.
 -7رعایت مبحث  ۳مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت
ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزمات نشریه شماره  ۴۴۴مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل
حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان ،کاربری و وظیفه عملکردی اجزا
ساختمان الزامی است.
 -8صدابندی هوابرد جداکنندههای بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی
ساختمان باید مطابق مبحث  ۱۸مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان عایق
بندی و تنظیم صدا تأمین شود.
 -9الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث  ۱۹مقررات ملی ساختمان
ایران با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت شود.
 -10تمامی مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازهای از حیث
دوام ،زیست محیطی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران یا آیین
نامههای ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گفته شوند.

این بلوکها سبک و از جنس سیمان با برداههای چوب هستند که استفاده
از پانلهای حاصل از این بلوکها به عنوان جداکنندههای داخلی و خارجی
ساختمانها به شرط رعایت تمامی الزامات تدوین شده در مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن مجاز است.
این بلوکها شکلی شبیه مستطیل داشته و دارای سوراخهایی در دو
امتداد هستند که بعد از قرارگیری بلوکها بر روی یکدیگر و قرار دادن
آرماتورهای مورد نیاز در داخل سوراخهای آنها ،بتن ریزی انجام میشود.
تعبیه سوراخهای عمودی و افقی در این بلوکها باعث میشود که بعد از
بتن ریزی و سفت شدن بتن ،پانلهای حاصله به صورت یکپارچه درآمده
و به راحتی قادر به تحمل انواع بارهای مانند ضربه ،باد ،زلزله و … باشند.
برای صرفه جویی در مصرف انرژی،در بلوکهای قرار گرفته در جداکننده
های پوسته خارجی ساختمان ،میتوان مواد عایق حرارتی مانند پلی استایرن
منبسط شونده کندسوز یا خودخاموش شو ،قبل از بتن ریزی قرار داد.

الزامات بلوکهای چوب سیمانی:

استفاده از پانلهای حاصل از این بلوکها به عنوان جداکنندههای داخلی و
خارجی ساختمانها به شرط رعایت تمامی الزامات زیر بالمانع است:
 -1اتصال دیوارهای غیر باربر حاصله به سیستم سازهای باید مطابق
استاندارد  ۲۸۰۰ایران به نحوی باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر
بارهای وارده از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.
 -2کنترل پایداری دیوارهای غیر باربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم
دیوار ،مطابق استاندارد  ۲۸۰۰ایران انجام شود.
 -3کنترل پایداری دیوار های غیر باربر خارجی حاصله در مقابل بار باد
مطابق مبحث  ۶مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان بارهای وارد بر
ساختمان انجام شود.
 -4کنترل پایداری دیوارهای غیر باربر در مقابل نیروهای ضربهای مطابق

دستگاه اتصال سر به سر میلگرد موجب حذف وصله پوششی در سازههای
بتن آرمه میشود .مزایای این روش اتصال شامل موارد زیر است:
 -1صرفه جویی  ۲۰تا  ۳۰درصدی در مصرف میلگرد با حذف بر روی هم
قراردادن میلگردها( )Overlapو حذف پرتها ؛
 -2کاهش نیروی انسانی با توجه به کاهش مصرف؛
 -3کاهش کلیه هزینهها از جمله حملونقل با توجه به کاهش مصرف؛
 -4تصال میلگردهای غیرقابل مصرف به همدیگر و استفاده مجدد از آنها ؛
 -5کاهش وزن اصلی سازه و متناسب با آن کاهش نیروهای ثقلی جانبی و
در نتیجه باال رفتن مقاومت سازه در مقابل زلزله؛
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 -6کاهش اشتباهات انسانی (جوشکارها معمو ًال برای کاهش مصرف
میلگردها از طول روی هم قراردادن آنها کم میکنند که این عمل
سبب کاهش مقاومت میلگردها در نقاط اتصال (جوش) و در نتیجه
کاهش مقاومت سازه میشود) همچنین تنها راه حل برای اصالح کوتاه
آمدن میلگردها به دلیل خطای آرماتوربند یا تصمیم به افزایش طبقه یا
ادامه پروژه این تکنولوژی میباشد؛
 -7امکان لرزه بهتر در هنگام بتن ریزی ،با توجه به کاهش حجم
اضافی میلگردها در نقاط اتصال؛
 -8افزایش قابل توجه درگیری بتن با میلگردها با توجه به کاهش
حجم اضافی میلگردها در نقاط اتصال؛
 -9افزایش مقاومت در نقطه اتصال ،بهطوری که مقاومت در این نقطه
به خاطر افزایش حجم میلگرد ،بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد
میباشد.
با این روش اتصال ،در امتداد هم قرار گرفتن آرماتورها و در نتیجه
انتقال مستقیم و بی واسطه نیرو در فاز فوالدی مقاطع بتن آرمه فراهم
میشود .در وصله پوششی عامل ایجاد پایدار وصله بتن است و در
صورت صدمه دیدن یا عدم تراکم مناسب بتن در محل وصله ،وصله
پوششی عملکرد مناسبی نخواهد داشت ،ولی در این روش عملکرد
اتصال به بتن بستگی ندارد.
امکان استفاده از این روش اتصال در هر جای سازه وجود دارد در
حالیکه وصلههای پوششی مطابق آیین نامههای طراحی بتن مسلح
دارای محدودیت استفاده در محلهای بحرانی سازه هستند .مطابق
آیین نامههای طراحی بتن مسلح با افزایش قطر میلگرد ،استفاده از
وصله پوششی دارای محدودیت است .این سیستم در مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن بررسی شده و کاربرد آن مطابق استانداردهای معتبر
مربوطه مورد تأیید است.

الزامات سیستم جوشکاری سر به سر میلگرد با گاز
استیلن:

 -1مجری طرح الزم است بر مبنای استانداردهای بین المللی جوش
نسبت به تهیه و تدوین ( WPSدستورالعمل جوشکاری) و PQ
(الزامات نظارت و بازرسی و کنترل کیفیت جوش) این روش اقدام
نموده و به کارفرما یا مراکز مرتبط ،تأییدیه فنی ارائه نماید.
 -2انجام فرآیند جوشکاری یک کار کام ً
ال تخصصی بوده و الزم است

توسط افراد آموزش دیده و دارای حداقل گواهینامه مهارت جوشکاری
سطح یک یا جوشکاری اکسی استیلن از مراکز آموزش فنی و حرفه
ای وزرات کار و امور اجتماعی یا از سایر مرکز آموزشی معتبر باشد.
 -3استفاده از تجهیزات برشکاری ،جوشکاری و روشهای انجام جوش
در صورتی که با سایر استانداردها و مقررات ملی ساختمان ایران از
قبیل مبحث  ۹یا استانداردهای بین المللی از قبیل  AWSو IIW
مغایرتی نداشته باشد ،بالمانع است.
 -4در این روش به دلیل افزایش قطر میلگرد در محل جوشکاری
ضخامت پوشش بتن در بتنهای در معرض خوردگی بر اساس آیین
نامه بتن ایران از روی گرده جوش محسوب خواهد شد.
 -5کارفرما بر مبنای استانداردهای جوشکاری و تحت نظر مهندس
ناظر نسبت به تأیید یا رد مدارک ذکر شده اقدام نموده و مراتب را به
صورت کتبی به مجری اطالع خواهد داد.
 -6انجام عملیات جوشکاری با این روش در شرایط مختلف قرارگیری
میلگرد ،از قبیل حالت عمودی ،افقی و مورب قابل انجام است.
 -7هم محور بودن میلگردها در موقع اتصال و جوشکاری الزامی است.
 -8قطر میلگرد های طرفین اتصال باید یکسان باشد.
 -9این روش جوشکاری میتواند برای هر نوع میلگرد با هر سطح
مقطع انجام شود.
 -10در این روش عوامل ایجاد اتصال بین دو میلگرد ،ناشی از فشار و
حرارت حاصل از اشتعال گاز استیلن است.

 -11نحوه حرارت دهی سطح بیرونی میلگرد باید به صورت همگن و
یکنواخت انجام شود.
 -12سطح مقطع هر دو میلگرد در موقع عملیات جوشکاری باید دارای
سطحی تمیز و عاری از هر گونه آلودگی باشد.
 -13برای ایجاد اتصال مناسب برای مقاطع مختلف میلگرد از  ۱۰تا
 ۱۰۰بار فشار باید توسط دستگاه پرس مخصوص اعمال شود.
 -14دمای محل جوشکاری  ۱۲۰۰تا  ۱۳۰۰درجه سانتیگراد می باشد.
 -15سطح مقطع میلگرد باید کام ً
ال به صورت عمود بر محور میلگرد
انجام شده و یا به عبارت دیگر زاویه پخ آن صفر باشد.
 -16سطح مقطع برش خورده میلگرد باید صاف و صیقلی باشد .برای
نیل به این اهداف توصیه میشود از دستگاه برش مخصوص با فرز
الماسه با تجهیزات الزم استفاده شود.
 -17بعد از عملیات جوشکاری در شرایط معمول دمایی ،حداقل ۱۵
دقیقه و در مناطق گرمسیر حداقل  ۲۰دقیقه از وارد نمودن تنشهای
حرارتی به محل جوشکاری از قبیل پاشیدن آب و … پرهیز شود.
 -18آزمونهای قبل از اجرا )NDT( ،تستهای غیر مخرب جوش)
از قبیل آلتراسونیک( PT ،تست مایع نفوذ) انجام شود.
 -19الزم است بازرسی چشمی ( )VTقبل و بعد از اجرا ،مطابق
دستورالعمل زیر انجام شود:
• ابعاد مقطع جوش باید در محور طولی میلگرد ،معادل  ۴/۱قطر
میلگرد بوده و در محور عرضی معادل  ۱/۱قطر میلگرد باشد.

پيام هيات مديره سازمان به مناسبت نوروز باستاني
به نام خداوندی که بدیع است و هر روز و هر لحظه
خلقتی نو و نوروزی جدید می آفریند .بهار ،نگاهی نو
به زندگانی ،آغازی بر شکوفایی و بالیدن و بر اوج
رسیدن است .سال نو ،همیشه نوید بخش افکار
نو،کردار نو و تصمیم های نو برای آینده بوده ،آینده ای
که همه امیدواریم در پرتو الطاف عالم آرای هستی ،با
هم اندیشی در راه توسعه و آبادانی و با همت جامعه
مهندسی ،پویایی ،رشد و تعالی را برای همگان به
همراه داشته باشد.
کمیته ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی
ساختمان و اخالق حرفهای در راستای تحقق
اهداف عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان،
و به منظور اشاعه شعار «رعایت مقررات ملی
ساختمان الزامی است» ،با استفاده از کلیه
مکانیزم ها و پتانسیل های موجود ،در جهت
ترویج مقررات ملی ساختمان ،اقدامات الزم را
دنبال می کند.
کمیته ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی
ساختمان و اخالق حرفهای ،با بهره گیری از
مقررات ،در صدد است روشهای جدید آموزشی
در بحث مقررات ملی و کنترل ساختمان را در

تقویم سال ،بار دیگر گشوده
امروز ،دفتر عمر ما و
ِ
می شود تا در برگ برگ این کتاب ،با ایمان و عمل
نیکوی خویش ،نقش های جاویدان بزنیم .نقش هایی
که ما را در مسیر رستگاری و رضایت حضرت دوست
قرار می دهد.
بدینوسیله عید بهاران ،نوروز و سال نو را تبریک عرض
می نماییم .بدون شک ،آینده ما مرهون تصمیم ها،
اراده ها ،برنامه ریزی ها و هوشیاری هایمان است.
لذا امید می رود در سال جدید ،مسؤلین ،مهندسین و

مردم شریف استان بوشهر هم دل و همراه با یکدیگر
در مسیر توسعه و آبادانی منطقه گام بردارند و آغاز
بهار ،برای همه عزیزان به ویژه کارکنان و مهندسین
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
با تحولی مثبت و تولدی دیگر در شکوفایی تراوشات
فکری همراه باشد و آرزومندیم پرتو این تحول با
پرتوهای آفتاب دلچسب جنوب هماهنگ گردد و
سالی پربار در پیش داشته باشید.
ومن اهلل توفیق.

عملکرد کمیته ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات
ملی ساختمان و اخالق حرفهای
( بهمن و اسفند )
حوزه های درون سازمانی و برون سازمانی اعمال نماید.
خالصه عملکرد این کمیته در راستای نیل به
اهداف عالیه سازمان به شرح ذیل اعالم میگردد:
* برگزاری جلسه با ریاست سازمان ،جناب آقای

مهندس زارعی بعد از اتمام نمایشگاه صنعت
ساختمان ،بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته ترویج
در راستای برگزاری نمایشگاه و ابراز رضایت
ریاست سازمان از این عملکرد.

* برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت
تهیه سررسید و تقویم رومیزی سال  97و تنظیم
شعارهای تخصصی و فنی جهت درج در پانویس
سر رسید؛
* برنامه ریزی و جلسه با گروه ساخت انیمیشن
جهت طراحی و معرفی کاراکترهای اصلی
انیمیشن سازمان در تقویم رومیزی سال  97و
تهیه انیمیشن روز مهندس؛
* پیشنهاد اقدامات و برنامه های  5اسفند ماه
به مناسبت روز مهندس توسط کمیته ترویج به
هیأت مدیره؛
* همکاری با روابط عمومی جهت تهیه خبرنامه؛
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برگزاری جلسه شماره  ۲۲۴شورای مرکزی با حضورمقام عالی وزارت راه و شهرسازی
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ساختمان ،جلسه  224شورای مرکزی با حضور مقام عالی وزارت در
محل شورای مرکزی تشکیل شد.
مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از تبریک روز
مهندسی و خیر مقدم اظهار داشت :سابقه حضور دکتر آخوندی در سازمان
نظام مهندسی ساختمان از کلیه حاضران بیشتر است .هم اندیشی سنت
حسنه است و جلسه امروز اعالم نقطه نظرات است .
مهندس رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی وظیفه عمومی دارد
و در واقع حفظ منافع بهره بردار را به نیابت از تشکیالت عمومی و با
استفاده از امکانات و مهندسان بر عهده دارد،گفت :سطح مداخله وزارت راه
و شهرسازی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تنزل یافته به نحوی
که در مسائل جزئی اداری وارد شده است .همانطوریکه شاهد هستیم،
وزارتخانه در مسائل داخلی هیئت مدیره سازمان ها هم ورود میکند.
وی افزود :توقع ما این است که در فضای مشترک ،مسائل فیمابین
وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح شود.
در بحث تلویزیونی توسط وزیر محترم  ۱۵۰۰میلیارد تومان گردش مالی
مطرح شد که به نظر می رسد مفهوم داراییهای سازمانهای نظام
مهندسی  ۳۱استان کشور شامل ساختمانها و تجهیزات که از ابتدای
تأسیس تاکنون حاصل آمده است .با داراییهای نقدی سازمان اشتباه
گرفته شده است و با اینکه عدد درست نیست ولی اگر به  ۳۱استان
تقسیم گردد سهم ناچیزی است.
در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت:
سازمان نظام مهندسی ساختمان دو منبع درآمد دارد ،یکی دریافت حق
عضویت و دیگری درصدی از حق الزحمه مهندسان و وظیف ه ای که قانون
نظام مهندسی ساختمان بر عهده ما نهاده است ،یکی نظارت بر حسن
انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و
فعالیت ها و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصالح و دیگری
تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و
کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ی
ارجاع مناسب کارها به صاحبان صالحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص
فاقد صالحیت در امور فنی می باشد و هیچ آیین نامه ای نمی تواند قانون
را نقض نماید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه اظهار داشت :در
حالیکه انبوه سازان طبق مقررات می توانند پیمانکار و مجری خود
باشند ،اگر بتوانند ناظر را نیز خود انتخاب نمایند ،پس منافع بهرهبردار
به کجا میرود؟ این مصداق روشن تعارض منافع می باشد .انتظار ندارم
وزارت راه و شهرسازی ،اعضا هیأت مدیره و اعضاء سازمانهای نظام
مهندسی را در مقابل هم قرار دهم .اعضای هیئت مدیره سازمان های
نظام مهندسی ساختمان در طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده و
اعضاء میتوانند در هر دوره معین هیأت مدیره موردنظر خود را برای
اداره سازمان انتخاب نمایند.

مهندس رجبی در ادامه بیان کرد برخی در تالش هستند تا ما را به عنوان
سازمانی پولدار و پردرآمد معرفی کنند .ظاهراً ذائقه مسئوالن در کشور
به داشتن سازمانهای ورشکسته عادت کرده است .وقتی سازمان نظام
مهندسی سازمانی است که درآمد دارد و خدمات خوبی ارائه می دهد و
یک ریال هم از دولت و بودجه عمومی نمی گیرد ،آیا باعث ناراحتی است
یا اینکه وجود چنین سازمان هایی باعث افتخار است.
دکتر آخوندی در این جلسه اعالم داشت :آیین نامه کنترل ساختمان
در پنجم اسفندماه سال  ۹۴ابالغ شده است که در آن به صراحت ادامه
فعالیت دارندگان پروانه اشتغال به کار در حوزه ساختمان صادر شده با
تکفل همزمان اموری که باعث قبول منافع متعارض میشود ،ممنوع

اعالم شده است .امروز که در این جلسه هستم دو سال از ابالغ آیین نامه
گذشته است و وظیفه داشتم در اجرای این بند آیین نامه ورود پیدا کنم.
وی در رابطه با اصالح آیین نامه اعالم داشت پیش نویس آییننامه،
شش ماه قبل از اینکه به هیئت وزیران ارائه شود ،در سایت قرار گرفت تا
هر مهندسی بتواند اظهار نظر نماید ،مبنای من مشارکت و همفکری در
جامعه فرهیخته مهندسی است.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی اظهار نمود :نظام مهندسی و کنترل
ساختمان عبارت است از مجموعه قانون مقررات آیین نامه ها استانداردها
و تشکل های مهندسی حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف
آن که موجبات رشد و اعتالی مهندسی در کشور است تشکیل شده است
و نباید صرف ًا به توزیع کار به مهندسان منجر شود نیاز است ،مهندسان
برجسته تر با دانش فنی جدید آموزش دیده شوند و آموزش تنها موردی
است که در قانون از سازمان نظام مهندسی خواسته شده اقدام مؤثر
انجام دهد در بقیه موارد از همکاری با مشارکت سازمان نظام مهندسی
ساختمان نام برده شده است.
وی اضافه نمود که نیاز است سازمان نظام مهندسی ساختمان رزومه
برجسته ای در حوزه آموزش از خود ارائه دهد .همانطوریکه بزرگترین
گزارش ها در سازمانهای نظام مهندسی دنیا در رابطه با آموزش است .
وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود :مهندس باید خلق ارزش افزوده نماید
و تحمیل مهندس به کارفرما از طریق نظام ارجاع با طبیعت و حقوق
آدمی مغایرت دارد و در آیین نامه کنترل ساختمان هر کسی میتواند
مهندس خود را انتخاب نماید و هزینه آن را بپردازد همچنین تذکر داد
قیمتگذاری یک مبناست همانطوری که در قانون آمده مبنای قیمت
گذاری ،پس باید اجازه داد کارفرما و مهندس کارشان را انجام دهند .
وی با تأکید به اینکه ناظر غیر از بازرس می باشد گفت نظارت بر حسن
انجام کار را ناظر برای مالک انجام می دهد و از لحاظ اشتغال زایی ،هم
اکنون برای مهندسان دوشغل ایجاد می شود یکی ناظر و یکی بازرس.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت :همانطوری که از نام مهندسی
پیداست ،وظیفه مهندس نظم دادن به امور است و مالک در یک پروژه
صرف ًا باید با یک نفر طرف باشد نه با انبوهی از مهندسان .
در پایان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد ،کار در ایران باید توسط
مهندس انجام شود همانطوریکه پزشکی توسط پزشک و وکالت توسط
وکیل انجام میشود .وی تأکید کرد :سازمان نظام مهندسی ساختمان
وظیفه ارجاع ماده  ۲۷را دارد .همچنین گفت :موارد مبحث دوم در
اختیار وزیر است و هیچ کدام قانون نیست و با تأکید بر رعایت اصول
اخالق مهندسی متذکر شد کنترل ساختمان به عهده شهرداری است و
شهرداری باید پاسخگو باشد .
در پایان جلسه مهندس کوسه غراوی عضو شورای مرکزی پیشنهاد
تشکیل کمیته مشترک با وزارتخانه جهت نتیجه گیری مطالب مطرح
شده را ارائه نمود.
منبع  :سایت شورای مرکزی
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یادداشت فنی  -کمیته نظارت

ایرادات رایج

در اجرای سقفهای
تیرچه بلوک
(قسمت اول)
-1کنترل های الزم در ساخت و اجرای تیرچه ها:

جدول مشخصات تیرچه های سقف معموال در نقشه های اجرایی سازه وجود
دارد .در غیر این صورت مهندس ناظر می بایست از مالک بخواهد که این
جدول را تهیه و پس از تأیید مراجع ذی صالح  ،به نقشه ها ضمیمه گردد.
برای پیشگیری از وقوع ایرادات رایج در ساخت واجرای تیرچه های سقف ،
کنترل موارد زیر ضروری است:

 -1-1کنترل های قبل از باال بردن تیرچه ها

 -1-1-1کنترل طول تیرچه های مربوط به هر پانل
میلگردهای طولی تیرچه ها می بایست دست کم  12سانتیمتر در داخل
تیرهای تکیه گاهی ادامه یابند .بنابراین حداقل طول تیرچه برای یک
دهانه عبارتست از طول دهانه  24+سانتیمتر.
 -2-1-1کنترل میلگردهای باال  ،پایین و میلگردهای عرضی(زیگزاگ ها)

 -3-1-1حصول اطمینان از لخت بودن سر تیرچه ها

به منظور ایجاد یکپارچگی بین تیرچه ها و تیرهای تکیه گاهی ،الزم است
آن قسمت از پاشنه تیرچه که در تیرها قرار می گیرد عاری از بتن باشد(.
البته مطابق مفاد نشریه  82و بنا به مالحضات اجرایی حداکثر دو سانتی
متر از پاشنه بتنی تیرچه ها در داخل تیرهای تکیه گاهی قرار می گیرند).
توجه به این نکته ضروری است که می بایست به مالکان توصیه شود
که ابتدا و انتهای تیرچه ها را همگام با تولید تیرچه و قبل از گیرش
بتن پاشنه لخت کنند و این امر را به زمان اجرای سقف و تیرچه گذاری
موکول نکنند .زیرا شکستن پاشنه تیرچه باعث ایجاد ترک طولی در پاشنه
بتنی خواهد شد.

 -4-1-1ضخامت پاشنه بتنی

به منظور تامین پیوستگی میلگردهای کششی تیرچه ها با بتن پاشنه
و همچنین رعایت حداقل پوشش بتنی آرماتورها ،به شرط اینکه قطر
میلگردهای کششی از  16میلیمتر تجاوز نکند ،ضخامت تیرچه در حدود
 5/5سانتیمتر است .اگر چنانچه این ضخامت بیش از  5/5باشد می توان
از میلگردهای با قطر  18یا  20میلیمتر هم استفاده کرد.
 -5-1-1کنترل ارتفاع تیرچه ها مطابق نقشه ومشخصات.

صد طول دهانه مربوطه ادامه یابد.

 -2کنترل هایی که الزم است بر روی بلوکهای سقفی
انجام شود:
 -1-2هر چند بلوک های سیمانی و سفالی در سال های اخیر جای خود
را به یونولیت داده اند اما هنوز هم در برخی موارد از بلوک استفاده می
شود ،بنابراین الزم است قبل از باال بردن بلوک ها  ،بخشی از آنها با
مالت ماسه سیمان مسدود شوند تا هنگام بتن ریزی از فرو رفتن بتن به
داخل ردیفهایی که در مجاورت تیرها وکالف های میانی قرار میگیرند
جلوگیری شود.
مسدود کردن ته بلوک ها با گچ ویا پالستیک دارای اشکال است.

 -3یونولیتهای سقفی:

تصویر شماره  –2مشخصات صحیح میلگردهای لنگر منفی تیرچه ها
در شرایط مختلف

 -1-3کنترل تراکم
حداقل وزن مخصوص یونولیت های سقفی  13کیلوگرم بر متر مکعب می باشد
 -2-3الزم است یونولیت ها از نوع کند سوز باشند.

 -4کالف میانی:

به منظور توزیع بارهای زنده و نقطه ای احتمالی و همچنین کنترل بال
فشاری تیرچه ها ،کالف میانی اجرا می شود.
 -1-4تعداد کالف های میانی به طول تیرچه و میزان بار زنده بستگی
دارد و در پالن های سقف طبقات نشان داده شده است.
 -2-4کنترل عرض کالفها:
یکی از ایرادات رایج در اجرای کالفها مربوط به عرض آنها می باشد .
عرض این کالفها برابر با عرض پاشنه تیرچه است.
 -3-4سطح مقطع میلگردهای باال و پایین کالف میانی می بایست برابر
با نصف سطح مقطع میلگردهای کششی تیرچه همان دهانه باشد.
 -4-4الزم است میلگردهای باال وپایین کالف با سنجاقک هایی به هم
مرتبط گردند.

تصویر شماره  – 3لخت کردن سر تیرچه بالفاصله بعد از ریختن بتن
پاشنه(روش اصولی)

 -2-1کنترل های بعد از تیرچه گذاری:

 -1-2-1کنترل جهت تیرچه ها بر اساس نقشه
 -2-2-1میلگردهای کششی تیرچه ها می بایست دست کم 12
سانتیمتر در تکیه گاه ها ادامه یافته باشند.
 -3-2-1میلگردهای منفی تیرچه ها برابر نقشه اجرا شده باشند.
ابتدای این میلگردها دست کم به اندازه  15سانتیمتر در وجه دورتر تیر
تکیه گاهی خم شده وسپس از بر دیگر تیر تکیه گاهی به اندازه  20در

تصویر شماره  –1پاشنه بتنی تیرچه در داخل تیر تکیه گاه ادامه یافته در
حالی که می بایست لخت شود

تصویر شماره  -4جزییات کالف عرضی 2 :عدد میلگرد  14در ناحیه
کششی

صاحب امتياز :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر
سردبير :احمد زارعي
مدير روابط عمومي :الهه كاكي زاده
آدرس :بوشهر -خیابان امام خمینی-خیابان توحید -پالک ۹۳
تلفن)۰۷۷( ۳۳۳۳۴۰۹۰ :

دورنگار)۰۷۷( ۳۳۳۴۲۶۰۳ :

کدپستی۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱ :

سامانه پیامکی۵۰۰۰۲۸۰۰۰:

ایمیل سازمانbooshehr_nezam@yahoo.com :

نکاتی در رعایت ایمنی
چاه ارت باید مطابق نقشهها و توسط مجری ذیصالح اجرا گردد و به نکات زیر توجه شود :

* در حالتی که دکل روی ساختمان قرار داشته باشد ،سیم میله برقگیر نبایستی از داخل ساختمان برده شده و
باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همین طور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی
ساختمان باید عایق دار باشد.
* در پای دکل توسط بست  ،سیم میله برقگیر به یکی از پایههای دکل خیلی محکم متصل شود و تا باالی
دکل به میله برقگیر متصل گردد .الزم به ذکر است مسیر میله برقگیر از کابلهایی که به آنتنها می روند،
باید جدا باشد.
پخت قیر و آسفالت در کارگاههای ساختمانی باید با رعایت موارد زیر انجام شود :

و محل اتصال آن به مخزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد .
* ظروف محتوی قیر داغ  ،نباید در محوطه بسته نگهداری شود  ،مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل
تهویه به طور کامل و کافی انجام گیرد .
*کارگرانی که به گرم کردن قیر  ،پخت  ،حمل و پخش قیر اشتغال دارند باید به دستکش و ساعت بند حفاظتی
مجهز باشند .
* باال بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است .
*برای گرم کردن بشکههای محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف
ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهای زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید .
ال باز باشد ،بعالوه درپوش کام ً
* هنگام حرارت دادن بشکه قیر ،باید درب آن کام ً
ال مناسب و محفوظ و دستهداری
باید در دسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن و شعله کشیدن قیر بتوان فوراً با قرار دادن آن ،نسبت به خفه
کردن آتش اقدام نمود .
* سطلهای مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ ،عالوه بر دسته اصلی ،باید دارای دسته کوچکی در قسمت
تحتانی باشند تا عمل تخلیه آنها به راحتی انجام شود .
* کارگران پخت قیر و آسفالت پس از پایان کار ،مجاز به پاکسازی لباسی که بر تن دارند با مواد قابل اشتعال
از قبیل بنزین نمی باشند .در اینگونه موارد باید ابتدا لباس خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به
نظافت و پاکسازی آن با مواد بیخطر مناسب اقدام نمایند.

شورای انتظامی  -تذکرات
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مجازات انتظامی درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن  ،تصویر
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یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون حرفه ای
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در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی

600
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آمار مربوط به تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه

* بشکه و دیگهای پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند  ،به طوری که در
حین کار هیچ خطری متوجه افراد نشود .
* دیگهای پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضای باز قرار داده شوند  .قرار
دادن آنها در معابر عمومی ممنوع میباشد ،مگر با رعایت کلیه موارد ایمنی  ،بهداشت کار و محیطزیست و
کسب اجازه از مرجع رسمی ساختمان .
* در موقع کار با دیگهای پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد .
* شیلنگ مشعلهایی که جهت پخت قیر و آسفالت و نصب ایزوگام به کار می رود باید مورد بازدید قرارگرفته

مطابق با بند  2از بخش ب ماده  90و  91اصالحیه مورخ  94/12/05آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل
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ساختمان ،مجازات انتظامی درج یا نشر یا نقل قول هر گونه متن ،تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون
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حرفه ای در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج می باشد .

200

 -محکومیت درجه دو :توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان؛
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939

سازه

690
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475

مکانیک

399

مجموع
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 -محکومیت درجه

سه :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط

پروانه اشتغال به مدت محرومیت؛
 محکومیت درجه چهار :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبطپروانه اشتغال به مدت محرومیت؛

 -محکومیت درجه

پنج :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط

پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

