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مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان:

موانع اجرایی شیوه نامه ابالغی وزارت راه وشهرسازی درمورد لغوارجاع نظارت

که  دارند  اطالع  سازمان  محترم  اعضای 
پس از ابالغ بخشنامه های اخیر وزارت راه 
وشهرسازی که آخرین آن شیوه نامه ابالغی 
تبصره2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 
ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون 
ایجاد  هایی  بالتکلیفی  و  ابهامات  است؛ 
کرده است که در این نوشته به اختصار موانع 

اجرایی شیوه نامه مزبور  بیان می شود.
 شاه بیت اصلی این شیوه نامه حذف ارجاع 
نظارت توسط سازمان نظام مهندسی است؛ 
قانون  ماده 37  ماده 15و  بند 8  آنکه  وحال 
و  ناظر  بین  روابط  تنظیم  بر  مهندسی  نظام 
کارفرما و همچنین ارجاع توسط سازمان تاکید 
شده است با این وجود و برای پرهیز از ایجاد 
شاخ و برگ در این نوشتار صرفا اصل ماده 
نظام  قانون   33 ماده  اجرایی  نامه  آیین   24

مهندسی که شیوه نامه مورد بحث ) با هدف 
لغو ارجاع نظارت توسط سازمان( درباره آن 
صادر شده است مورد بررسی قرار می دهیم:

عین ماده 24 آیین نامه عبارت است از:
پروانه  صدور  هنگام  به  ناظر؛   "
نظام  سازمان  توسط  ساختمان 
انتخاب  استان  ساختمان  مهندسی 
به مالک و مراجع صدور پروانه  شده و 

ساختمان معرفی می گردد. "
با  و  ابهام  هرگونه  بدون  ماده  این   -1
سازمان  وظیفه  را  نظارت  ارجاع  شفافیت 
تا  بنابراین  است  کرده  بیان  مهندسی  نظام 
تغییر  یا  لغو  دولت  توسط  ماده  این  زمانیکه 
سازمان  برعهده  نظارت  ارجاع  وظیفه  نکند 

نظام مهندسی است.
تاریخ   94099709030 شماره  دادنامه   -2
الزم  بر  که  اداری  عدالت  دیوان   94/3/30
االتباع بودن ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 
انتخاب  بر  )مبنی  مهندسی  نظام  قانون   33
ناظر توسط سازمان نظام مهندسی و معرفی 
به مالک ( تاکید شده است نیز سندی است 

موید همین موضوع.
3- معتقدیم که اجرای قانون وظیفه همگانی 
است؛ فلسفه تشکیل علنی جلسات مجلس 
از  روز پس  قوانین، 15  بودن  االجرا  و الزم 

انتشار در سراسر کشور نیز مبین و موکد بر 
مدیره  هیئت  بنابراین  است؛  موضوع  همین 
سازمان که طبق بند 7 ماده 15 قانون وظیفه 
دفاع از حقوق اجتماعی اعضا را برعهده دارد 

به وظیفه قانونی خود  عمل کرده است.
توسط  نامه  شیوه  این  ابالغ  از  پس   -4
کشور  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
استانداران؛  به  ای  بخشنامه  طی  نیز 
قانونی  مغایرتهای  بدلیل  را  ها  شهرداری 
متعاقب  است،  داشته  برحذر  آن  اجرای  از 
مهندسی  نظام  سازمان  نیز  استانداری  آن 
و شهرداری ها را از اجرای شیوه نامه منع 
این  اجرای  بدیهی  نتیجه  است،  نموده 
بخشنامه ها سردرگمی مردم و سرگردانی 

ادارات است. و بالتکلیفی آنها بین 
 5- طبق قانون، وظیفه ابالغ بخشنامه های 
وزارت راه وشهرسازی بر عهده سازمان نظام 

مهندسی ساختمان کشور می باشد. 
این سازمان که در سلسله مراتب اداری مرجع 
باالتر سازمانهای نظام مهندسی استانهاست 
نیز عدم اجرای شیوه نامه را ابالغ نموده است.

در  ذیصالح  مجریان  نشدن  اجرایی   -6
استان بوشهر علیرغم درخواست این سازمان 
)توضیح اینکه یکی از اجزای اجرایی شدن 
ذیصالح  مجری  وجود   24 ماده  نامه  شیوه 

است(
7 - تاثیر شگرف اجرای شیوه نامه بر فعالیت 
کارکنان  از  زیادی  تعداد  بیکاری  و  سازمان 

سازمان.
اعضای محترم سازمان مالحظه می کنند که 
ساختهای  زیر  ایجاد  و  تالش  سالها  از  پس 
مناسب که همگی براساس قوانین و مقررات 
مهندسی  نظام  سازمان  است،  گرفته  صورت 
به مرحله ای از بلوغ و ثبات رسیده است که 
نتیجه آن تاثیرات اساسی در اصالح و بهبود 
تطبیقی  بررسی  است،  ساز  و  ساخت  نظام 
تلفات انسانی و تخریبهای ناشی از زلزله هایی 
که قبل از از اجرای قانون نظام مهندسی و در 
طول دوران اجرای قانون ایجاد شده به خوبی 
گواه موفقیت سازمان های نظام مهندسی در 
های  سازمان  که  چند  هر  است،  زمینه  این 
نظام مهندسی نیازمند اصالحات اساسی )البته 
نظام  و سازمان  قانون( هستند  در چهارچوب 
راستا  همین  در  نیز  بوشهر  استان  مهندسی 
تالشهای زیادی نموده است ولی امید می رود 
دوران سخت و بالتکلیفی که در آن به سر می 
بریم زمینه ساز رشد و شکوفایی و استقالل 
هرچه بیشتر سازمان نظام مهندسی گردد، گرچه 
ممکن است در این مسیر سخت و پرتالطم 

هزینه هایی نیز بر ما تحمیل گردد.

در شماره قبل خبرنامه، به بررسی 
اخالقی  نامه  آیین  معرفی چند  و 
آمریکا  در  مهندسی  حرفه ی  در 
وجود  لزوم  در حقیقت،  پرداختیم. 
در  آمریکا  در  اخالقی  نامه  آیین 
اوایل قرن بیستم میالدی، به علت 
وقوع مجموعه ای از شکست های 
مهندسی  های  ساختار  در  مهم 
این  در  کامل،  طور  به  آمریکا، 
از جمله  جامعه احساس می شد. 
رودخانه  آهن  راه  مانند سانحه  تلخی   وقایع  به  توان  آنها می 
 Tay پل  خرابی  سال 1876،  در  )آشتابوال(   Ashtabula
در سال 1879 میالدی، سقوط پل Quebec در سال 1907 
میالدی و چندین فاجعه دیگر اشاره نمود. این حوادث تلخ، تاثیر 
حرفه  و  گذاشت  آمریکا  زمان  آن  مهندسی  جامعه  بر  عمیقی 
مهندسی را مجبور به تفکر برای مقابله با کاستی ها در عملکرد 
فنی ساخت و ساز و همچنین ایجاد استانداردهای اخالقی جهت 
جلوگیری از نقصان در ارزشهای انسانی نمود. جامعه مهندسی 
آمریکا را میتوان به عنوان پیشکسوت بازیابی اخالق حرفه ای 

مدرن در این حرفه قلمداد کرد.
پس از اتمام جنگ جهانی دوم و پذیرفته شدن آیین نامه اخالقی 
ECPD توسط هر 8 سازمان اصلی مهندسی در آمریکا و ایجاد 
وحدت رویه در میان کلیه مهندسان آمریکایی، دیگر کشورهای 
توسعه یافته نظیر کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و هلند 
نیز به طور مجزا و بدون ارتباط نزدیک با یکدیگر، برای جامعه 
مهندسی خود، آیین نامه هایی بر مبنای اصول اخالقی تدوین 
نمودند که تشابه آنها به یکدیگر، نشان از یکسان بودن اصول 
اخالقی فرای جغرافیا و مرز و بوم در جهان امروزی است. الزم 
به ذکر است که عالوه بر آمریکا، کشور هلند نیز در این زمینه 
پیشتاز بوده که امیدوارم در آینده نزدیک، فرصتی پیش آید که به 

صورت جداگانه و مفصل، به بررسی اخالق حرفه ای و مهندسی 
در این کشور بپردازیم. در ادامه، به مقایسه اصول کلی اخالقی در 

جامعه مهندسان آمریکا ،استرالیا و انگلیس می پردازیم :

الف - انجمن مهندسان راه و ساختمان آمریکا : معتقد 
است مهندس باید همواره اصول اخالق حرفه ای زیر را سرلوحه 

فعالیت های خود قرار دهد :
•  از دانش و مهارت خود برای ارتقای رفاه بشر و محیط زیست 

استفاده نماید.
به  وفادار  مردم،  به  خدمت  انگیزه  با  و  طرف  بی  صادق،    •

کارفرمایان و مشتریان خود باشد.
•  برای افزایش شایستگی و منزلت حرفه ی مهندسی تالش نماید.

•  از قواعد و انضباط جوامع حرفه ای و فنی با رعایت بهداشت، ایمنی 
و سالمت حمایت نماید و مردم را در درجه اول اهمیت قرار دهد.

•  مهندس باید فقط  در زمینه ی صالحیت خود خدمت ارائه نماید.
•  مهندس باید گزارش های عمومی را به شیوه واقعی و صادقانه 

ارائه کند.
•  مهندس باید وفادار و امانتدار باشد و از تضاد منافع اجتناب کند.

•  مهندس باید اعتبار حرفه ای خویش را بر اساس خدمات ارائه 
شده خود بنا نهاده و از رقابت ناجوانمردانه با دیگران بپرهیزد.

•  مهندس باید به نحوی عمل کند که سبب تقویت و ارتقای 
شان حرفه ی مهندسی شده و در برابر رفتارهای ناپسندی چون 

رشوه ،کاله برداری و فساد مبارزه نماید.

است مهندس  معتقد    : انجمن مهندسان استرالیا  ب- 
باید همواره اصول اخالق حرفه ای زیر را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار دهد :
درستی،  صداقت،  با  همواره  مهندسی،  کار  دوره  طول  در    •

شایستگی و لیاقت عمل نماید.
•  در جهت ارتقاء توسعه پایدار حرکت نماید.

•  جامعه ی مهندسان باید بر اساس یک وجدان آگاه عمل کند.

•  به شان تمام افراد احترام بگذارد.
•  از شهرت، اعتبار و قابلیت مهندسی حمایت نماید.

منابع هستند  دارای  افرادی که  با جامعه و سایر  •  مسئوالنه 
تعامل کند.

•  رشته ی مهندسی را برای ترویج سالمتی ،ایمنی، رفاه جامعه 
و محیط زیست بکار بگیرد.

•  دانش ومهارت های الزم را فراگرفته و توسعه دهد.
•  در اعمال و رفتار متقلبانه و فاسد مشارکت ننماید.

•  با دیگران با حسن رفتار و بدون تعصب در مورد نژاد، مذهب، 
جنسیت، سن و یا معلولیت رفتار نماید. 

پ - آکادمی سلطنتی مهندسی انگلیس : معتقد  است 
مهندس باید همواره اصول اخالق حرفه ای زیر را سرلوحه خود 

قرار دهد :
•  اطمینان حاصل نماید که تمام کارها قانونی و موجه هستند.
•  سالمت و ایمنی دیگران را در درجه اول اهمیت قرار دهد. 

•  شرافتمندانه، مسئوالنه و قانونی عمل کند و اعتبار، جایگاه و 
شان این حرفه را حفظ کند.

مسائل  مورد  در  دهد  اجازه  یا  دهد  فریب  را  دیگران  نباید    •
مهندسی گمراه شوند.

•  برای هر کارفرما یا مشتری به شیوه ای قابل اعتماد و مطمئن 
کار انجام دهد.

•  دانش ومهارت خود را به روز نگه داشته و در توسعه آن به خود 
و دیگران کمک کند. 

•  باید از باالترین استاندارد رفتار حرفه ای، شفافیت، انصاف و 
صداقت برخوردار باشد.

•  از رشوه به هر نحو و نفوذ نامناسب پرهیز نماید.
•  هر گونه اثر نامطلوب بر جامعه یا محیط زیست را برای نسل 
خود و نسل های آینده به حداقل برساند. زیرا منابع طبیعی و 

انسانی موجود و در دسترس، محدود هستند.
•  همیشه با دقت و شایستگی عمل کند.

مهندس مسعود راویان، مسئول کمیته ترویج مقررات ملی، ضوابط شهرسازی و اخالق حرفه ای:

مقایسه اصول اخالقی حاکم بر آیین نامه های اخالق حرفه ای مهندسی آمریکا، انگلیس و استرالیا
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برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  بهایی  شیخ  بزرگداشت  و  معمار  روز  گرامیداشت  مراسم  بوشهر، 
گروه  میزباني  به  و  رئیس  حاج  کافه  در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 

تخصصی معماری برگزار شد.
شهر  شورای  رئیس  دهدار  دکتر  حضور  با  که  مراسم  این  ابتدای  در 
مدیره  هیئت  اعضای  بوشهر،  شهر  شورای  دوالبی عضو  دکتر  بوشهر، 
سازمان، اساتید معماری دانشگاه خلیج فارس و معماران عضو سازمان 
ضمن  سازمان  مدیره  هیئت  معمار  عضو  شیخی،  مهندس  شد،  برگزار 

تبریک روز ملی معمار ، به مدعوین و مهندسین خوشامد گفت.

وی بیمه مسئولیت حرفه ای را یکی از دغدغه های مهم جامعه معماری 
دغدغه  ای  حرفه  مسئولیت  بیمه  گفت:  و  دانست  پیش  های  سال  در 
جامعه مهندسین، علی الخصوص جامعه معماری به دلیل حساسیت امر 
از مهندسین بصورت  تعدادی  بود. بطوریکه حتی  این رشته  نظارت در 
انفرادی خود را بیمه کرده بودند. هیئت مدیره سازمان در سال گذشته 
با جدیت و پشتکار این موضوع را پیگیری کردند که خوشبختانه بسته 
این  در  مفیدی  بسیار  قرارداد  و  تهیه شد  راستا  این  در  کاملی  و  جامع 
راستا منعقد گردید که بر اساس این قرارداد، کلیه  قراردادهای نظارتی 
و طراحي مهندسین تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای قرار گرفته 

است.
مهندس شیخی در خصوص اتفاقاتی که اخیرا در حوزه نظام مهندسی 
رخ داده، اظهار داشت: بخشنامه هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی 
ابالغ شده یکی از دغدغه های جامعه معماری است. اگر مقایسه ای در 
نظر بگیریم، قدمت و تاریخ نظامنامه معماری و تاریخ معماری و فتوت 
به  معماری  تاریخ  هاست.  بخشنامه  این  از  بیشتر  خیلی  معماری  نامه 
بلندای تاریخ بشریت است. بنابراین اینکه شیوه نامه یا قانونی بخواهد 
قدمت  که  نظامی  ی  چندصدساله  ی  پیکره  بر  ای  خدشه  تغییرش  با 
دارد وارد نماید، شیوه مناسبی نیست. هرچند که جامعه معماری ترجیح 
میدهد در کنار دیگر تخصص های مدرن ساختمان و حول یک میثاق 
نامه مشترک به ارائه خدمات بپردازد. امید که این دغدغه مرتفع شود 
به  تغییر کنند که همچون گذشته، هم  این بخشنامه ها در راستایی  و 
را  مهندسین  های  دغدغه  هم  و  کند  کمک  مهندسی  جامعه  اعتالی 

نماید. مرتفع 

روز  تبریک  ضمن  بوشهر  شهر  شورای  رئیس  دهدار،  دکتر  سپس 
مان  تمام تالش  ما  داشت:  اظهار  معمار  روز  و  بهایی  بزرگداشت شیخ 
اساس شایسته  بر  نقشه  عادالنه دستور  توزیع  را خواهیم کرد که یک 

شهرداری  در  را  موضوع  این  و  گیرد  محترم صورت  معماران  ساالری 
پیگیری خواهیم نمود.

 ، نهد  بنا  را  بخواهد ساختمانی  اولین مراجعه هر فردی که  افزود:  وی 
کنند.  افتخار  خود  به  باید  معمار  مهندسین  لذا  است،  معمار  به  مراجعه 
و  شهری  مجموعه  به  عزیز  معماران  تجارب  تزریق  با  امیدواریم  ما 
تحول  بتوانیم  استان  ساحلی  پهنه  مخصوصًا  بافت  تاریخی  مجموعه 

پایداری در این استان داشته باشیم.

وی همچنین خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات این جمع متخصص به 
شورای شهر بوشهر در موضوعات شهری شد.

دکتر دوالبی، عضو شورای شهر بوشهر و عضو سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان بوشهر در ابتدا به معرفی کتاب ارزشمند »منظر شهری 
فرانچسکو  پروفسور  نوشته  شهری«  قرن  در  میراث  مدیریت  تاریخی: 
باندرین  با ترجمه دکتر پویا دوالبی، دکتر پرستو عشرتی و دکتر سمیه 

فدائی نژاد پرداخت.

از ساختار کتاب و فصول مختلف آن در  ایشان ضمن توضیح مختصر 
از  است  ای  مجموعه  زیر  تاریخی  شهری-  منظر  گفت:  این خصوص 
برای خودش  آرمان شهرهایی که دوران مدرن  از  بعد  منظر فرهنگی. 
باغ  های  ایده  مثل  گیرد.،  نمی  مثبتی  های  پاسخ  اما  کند  می  تصویر 
شهر و … . به این نکته اشاره می کند که می بایست در بستر یک 
شهر تاریخی، رابطه ای پایدار مابین انسان و طبیعت بوجود بیاورد. که 

اینجا این قضیه به شهر ما بوشهر وصل می شود.

استان  یا  بوشهر  خصوص  در  ما  وقتی  داشت:  اظهار  دوالبی  دکتر 
آید،  می  ما  ذهن  به  که  هایی  جاذبه  از  یکی  میکنیم  بوشهر صحبت 

یک  مان،  اقتصادی  و  اجتماعی  طبیعی،  محیط  های  جاذبه  بر  عالوه 
جاذبه ای دارد که به دست معمار هاست . آن هم جاذبه محیط انسان 
شود.  می  تقسیم  حوزه کالن   5 به  استان  حوزه  در  که  است.  ساخت 
میراث فرهنگی که ما در سیراف داریم، مصالح و سازه های آبی جم، 
بافت  هکتار   38  ، آن  اطراف  و  برازجان  هخامنشی  فرهنگی  میراث 
تاریخی بوشهر که بصورت عیان آشکار است و آخرین هسته ای که 
است  ای  پراکنده  نقاط  دارد،  وجود  بوشهر  بوشهر  در  نهان  بصورت 
که در سطح شهر بوشهر و در محالت جنوبی مان مستقر است مثل 

عمارت ملک و … .

وی افزود: من فکر می کنم هر کدام از ما معمارها ، رسالت خدمت به 
تکثیر  و  انتشار  توجه،  ثبت،  داریم.  جدی  بطور  را  حوزه  این  در  جامعه 
این آثار یکی از رسالت های ماست و ایشان خواستار توجه مهندسین 
معمار به ضوابط حاکم بر بافت تاریخی بوشهر شد و اشاره نمود: یک 
همه  از  من  که  است  حاکم  تاریخی  بافت  این  بر  ضوابطی  مجموعه 
کسانی که دراین حوزه فعالیت می کنند، خواهشمندم فارغ از سلیقه ، 
به این نکات ریز اصولی توجه کنند و در انتها نیز از تالشهاي مجدانه 

مهندس بارگاهي در برقراري این مراسم تشکر نمودند.

گروه  اجرای  و  چهارمحل”  “تراژدي  کوتاه  فیلم  پخش  از  پس 
که  معمار  روز  ویژه  پیامکی  مسابقه  برندگان  از  محلی،  موسیقی 
ای  حرفه  اخالق  و  شهرسازی  ضوابط  ملی،  مقررات  کمیته  توسط 
با پذیرایی  این مراسم،  پایان،  بود، تقدیر بعمل آمد. و در  طرح شده 

یافت. خاتمه  شام  و 
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8-3-12- کمکهاي اولیه

1-8-3-12- درکلیه کارگاههاي ساختماني، باید با توجه به نوع کار و متناسب با 
تعداد کارگران، وسایل کمکهاي اولیه فراهم و آموزش افراد در این زمینه، تأمین 
شود. همچنین تمهیدات الزم براي ارتباط فوري با بخشهاي امداد و نجات و انتقال 
اضطراري کارگران آسیب دیده یا کارگراني که دچار بیماري هاي ناگهاني شوند، به 

مراکز پزشکي به عمل آید.

2-8-3-12- جعبه کمکهاي اولیه باید داراي وسایل ضروري اعالم شده از طریق 
مراجع ذیربط باشد. این جعبه باید توسط سازنده تهیه و در جاي مناسب نصب و از 
هرگونه آلودگي و گردوغبار دورنگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد.

مروری بر مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

ایمني،  کاله  قبیل  از  وسایلي  فردي  حفاظت  تجهیزات  و  وسایل   -1-1-4-12
ماسک تنفسي، گوشي حفاظتي و حمایل بند کامل بدن است که براي حذف تماس 
افراد  کارگران،  باید  کار،  در محل  آمیز  مخاطره  یا  و  آور  زیان  عوامل  با  مستقیم 
یا به دلیلي وارد  خویش فرما و سایر کساني که در کارگاه ساختماني فعالیت و 
کارگاه مي شوند، متناسب با نوع عوامل زیان آور محل کار، آنها را مورد استفاده 
قرار دهند. کارفرما موظف است این وسایل را تهیه و در اختیار افراد مذکور قراردهد 

و بر کاربرد آنها نظارت نماید.

2-4-12-  کاله ایمني
1-2-4-12- در کلیه کارگاه هاي ساختماني که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتي به 
سر افراد دراثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل، تجهیزات و مصالح و یا برخورد 

با موانع وجود دارد، باید از کاله ایمني استاندارد استفاده شود.

3-4-12- حمایل بندکامل بدن و طناب مهار
1-3-4-12- براي کارهایي از قبیل جوشکاري، سیم کشي و یا هر نوع کار دیگر در 
ارتفاع که امکان تعبیه سازه هاي حفاظتي براي جلوگیري از سقوط کارگران وجود 
نداشته باشد، باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع از قبیل حمایل 
بند کامل بدن، طناب مهار )طناب تکیه گاهي( و سایر وسایل متوقف کننده از نوع 

استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود.

4-4-12- عینک ایمني و سپر محافظ صورت
)سند  پاشي  ماسه  آهنگري،  برشکاري،  جوشکاري،  هنگام  به   -12-4-4-1
بالست(، بتن پاشي )شاتکریت( و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایي براي 
سر و صورت و چشم کارگران مي شود، باید  مناسب با نوع کار و خطرهاي مربوط 

تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

5-4-12-  ماسک تنفسي حفاظتي
بخارهاي  و  گازها  غبار،  و  گرد  انتشار  از  جلوگیري  که  مواردي  در   -12-4-5-1
ممکن  فني  لحاظ  از  مزبور،  مواد  به  آلوده  محیط  تهویه  یا  و  آور  زیان  شیمیایي 
نباشد، باید ماسک تنفسي حفاظتي استاندارد، مناسب با نوع کار، شرایط محیط 

و خطرهاي مربوط، تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود.

6-4-12- کفش و پوتین ایمني
خطر  معرض  در  پاهایشان  کار،  هنگام  که  کارگراني  کلیه  براي   -12-4-6-1
برخورد با اجسام داغ وبرنده و یا سقوط اجسام قرار دارند، باید کفش و پوتین 
ایمني استاندارد، متناسب با نوع کار و خطرهاي مربوط تهیه و در اختیار آنها قرار 
گیرد. همچنین براي کارگراني که در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند، باید 

کفش ایمني مخصوص عایق الکتریسیته تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

7-4-12- چکمه و نیم چکمه الستیکي
1-7-4-12- در عملیات بتن ریزي و در مواردي که کار ساختماني الزاماً در آب 
انجام مي شود، به منظور حفاظت پاي کارگران در مقابل بتن، رطوبت، آب، گل و 
از این قبیل، باید به تناسب نوع کار، چکمه یا نیم چکمه الستیکي استاندارد تهیه 

و در اختیار آنان قرار گیرد.

8-4-12- دستکش حفاظتي
1-8-4-12- براي حفاظت دست کارگراني که با اشیاء داغ، تیز، برنده و خشن 
و یا مواد خورنده و تحریک کننده پوست سر و کار دارند، باید دستکش هاي 
حفاظتي استاندارد و ساقه دار، متناسب با نوع کار و خطرهاي مربوط تهیه و در 
اختیار آنان قرارداده شود. کارگراني که با دستگاه مته برقي و یا سایر وسایلي که 
قطعات گردنده آنها احتمال درگیري با دستکش آنان را دارد کار مي کنند، نباید از 

هیچ نوع دستکشي استفاده نمایند.

9-4-12- لباس کار
و  کار  نوع  با  متناسب  کار،  لباس  باید  کار،  هاي  محل  تمام  در   -12-4-9-1
خطرهایي که کارگر با آن مواجه است، در اختیار وي قرار گیرد. به عالوه لباس کار 
باید طوري تهیه شود که موجب بروز حادثه نشود وکارگر بتواند با آن به راحـتي 
وظایف خود را انجام دهد. همچنین قسمت هایي از لباس کار که در تماس با بدن 
کـارگــر    مي باشد باید فاقد زبري، لبه هاي تیز و برجسته باشد تا از تحریک 

پوست و یا عوارض دیگر جلوگیري بعمل آید.

10-4-12- گوشي حفاظتي
1-10-4-12- هرگاه در محل کار، کارگران در معرض صداهاي شدید و مداوم 

باشند باید گوشي حفاظتي مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.
2-10-4-12- حفاظ گوش باید همه روزه تـمیز شود مگر انواع یکبار مصرف 
آن که بعد از اسـتـفـاده، دور انداخته    مي شوند. ضمنا گوشي هاي مشترك قبل 

از استفاده باید ضدعفوني گردند.

وسایل و تجهیزات ایمنی

عملکرد دفتر برق در اردیبهشت ماه
1- شروع به کار ساماندهی مجریان تاسیسات برقی در شهرستان گناوه .

2- آزمون کتبی و شفاهی مجریان تاسیسات برقی بوشهر در خرداد ماه.
3- صدور گواهی نامه های آموزش بازرسی تاسیسات برقی.

4- شروع به کار دوره آموزش مجریان تاسیسات برقی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشت صادق.

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی جم سال 1397
اردیبهشت فروردین

2047.66 3790.2 متراژ

5 4 تعداد قرارداد ساختمان

152 124 تعداد کنتور گاز
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حقوقی

تفکیک و افراز در امالک

                               مسلم ماندگار، مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری

از واژه های مصطلع در عرف ثبتی، افراز و تفکیک می 
باشد که بعضاً در اصطالح عامیانه این دو به اشتباه و 
به جای همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در عرف 
ثبتی هرگاه مالک یا مالکان در صدد تقسیم مال غیر 
با مساحت کوچکتر  به قطعات  به خود  منقول متعلق 
باشند، از واژه تفکیک استفاده می شود. به عبارتی در 
تفکیک آنچه که مهم و مورد توجه است، تقسیم ملک 
به قطعه کوچکتر با حفظ حالت اشاعه یا مالکیت مشاع 
بین مالکین است. فرضاً، مالک یا مالکانی قصد داشته 
باشند ملک غیر منقول خود با مساحت 1 هکتار را به 
قطعات 300 متری تقسیم کنند، از منظر ثبتی به این 

عمل تفکیک ملک گفته می شود.
تفکیک الزاماً ناظر به امالک دارای سند ثبتی است و 
از این رو اصطالحی کاماًل ثبتی است. اما افراز در مورد 
تقسیم ملک بین مالکان مشاع آن است. این عمل، گاه 
توسط ادارات ثبت و گاه توسط دادگاه انجام می پذیرد. 
چنانچه ملک سابقه ی ثبتی داشته باشد و جریان ثبتی 
آن خاتمه یافته باشد، چه در دفتر امالک ثبت شده باشد 
یا نشده باشد، در صورتی که افراز مورد تقاضای یک 
یا چند نفر شریک باشد، در این صورت افراز، به عهده 
واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه 

آن واقع شده است.
افراز  باشد،  نداشته  را  ، ملک شرایط فوق  اما چنانچه 
به عهده دادگاه است. از همین رو است که گفته می 

شود، تفکیک عملی ثبتی است ولی افراز، عملی ثبتی-
الزامًا  تفکیک  در  شد  گفته  که  آنچه  است.با  قضایی 
حالت اشاعه نیست که موجب تقسیم ملک به قطعات 
کوچکتر می شود بلکه به درخواست مالک یا مالکان 
مشاع، و صرفاً بدلیل مساحت زیاد و ضرورت تبدیل آن 
به قطعات کوچکتر است که موجب می شود ملک، به 
قطعات کوچکتر تبدیل شود. که در این صورت در اصل 
مالکیت تغییری ایجاد نمی شود. یعنی مالک یا مالکان 
قطعات کوچکتر، همان مالک یا مالکین قبلی با همان 
میزان سهم مشاعی در ملک است. ولی در افراز، آنچه 
که موجب تبدیل ملک به قطعات کوچکتر می شود، 
حالت مشاعی بودن یا به عبارتی اشاعه ی ملک است 
که افرادی در ملکی شریک هستند و بنا به ضرورت 
هایی قصد دارند شراکت یا حالت مشاعی بودن مالکیت 
ملک،  این صورت،  در  دهند.  پایان  ملک،  در  را  خود 
به قطعات کوچکتر تبدیل می شود لیکن مالکیت در 
قطعات مجزا شده، مانند تفکیک یکسان باقی نمی ماند 
و قطعات ، هر یک در مالکیت فرد خاصی از شرکای 

قبلی قرار می گیرد.
آنچه که در تفکیک به عنوان ضابطه تقسیم به قطعات 
کوچکتر مالک عمل است، مقررات حاکم بر تفکیک 
و قواعد و مقرراتی است که شهرداری هر محل، آن 
را اتخاذ نموده است. لیکن در افراز ضمن اینکه قاعده 
فوق باید مدنظر قرار گیرد، آنچه که در تقسیم ملک و 

تبدیل به قطعات با مساحت کوچکتر مورد توجه است، 
میزان سهم مشاعی هر کدام از شرکای ملک است که 
پس از افراز، سهم مفروضی هر شریک به وی در قطعه 

ای مجزا اختصاص پیدا می کند.
مرجع  تفکیک،  و  افراز  خصوص  در  دیگر  ی  نکته 
رسیدگی به اعتراض است. در تفکیک چنانچه عملیات 
تفکیک، مورد اعتراض قرار گیرد مرجع اعتراض، اداره 
ثبت است. لیکن در موردی که اعتراض به افراز یک 

ملک باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه است.
در مواردی ، شرکای مشاع ملک غیر منقول قصد مفروز 
از حالت  نمودن حصه خود  به عبارتی جدا  یا  نمودن 
پذیر  امکان  فرآیند  این  اما ممکن است  دارند،  اشاعه 
نباشد. از حاالتی که موجب غیر ممکن بودن رسیدگی 
به درخواست افراز است، حالتی است که درخواست افراز 
ملک به قطعات کوچکتر به منظور تقسیم بین شرکای 
آن باشد، لیکن مساحت قطعات از حیث مقررات ثبتی 
و شهرداری، کمتر از میزان مصوب و قانونی باشد.در 
 4 ماده  شود.  فروخته  باید  ملک،  ناگزیر  صورت  این 
نماید:  اشاره می  امالک مشاع،  افراز و فروش  قانون 
افراز  قابل  به موجب تصمیم قطعی، غیر  "ملکی که 
تشخیص شود، به تقاضای هر یک از شرکا به دستور 
دادگاه فروخته می شود". ماده 6 قانون تاسیس شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران، اشاره می نماید: "در 
شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، ثبت کل 
مکلف است در مورد هر تفکیک، طبق نقشه ای که 
یا  تفصیلی  ، طرح جامع  اساس ضوابط  بر  شهرداری 

هادی تایید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید. و 
در مورد افراز، دادگاه ها مکلفند طبق نقشه 

ی تفکیکی شهرداری، اقدام نمایند. هر 
گاه ظرف مدت 4 ماه، نقشه تفکیکی 

مورد،  شهرداری حسب  از طرف 
به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، 

به  نسبت  دادگاه  یا  ثبت 
اقدام  راساً  افراز،  یا  تفکیک 

خواهند نمود".
نکته قابل توجه در خصوص 

اراضی زراعی و باغ ها آن است که به موجب تصریح 
تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغ ها، ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی 
مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر 
و  قانونی شهرها  از محدوده  در خارج  آن ها  کاربری 
شهرک ها از وزارت جهاد و کشاورزی استعالم و نظر 

وزارت مذکور را اعمال نمایند.
دایره  توسط  و  دادگاه  به دستور  افراز  قابل  غیر  ملک 
ی اجرای احکام دادگاه وفق مقررات مربوط به قانون 
اجرای احکام مدنی، مربوط به فروش اموال غیر منقول 
به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش آن پس از 
کسر هزینه های عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه، 

بین شرکا به نسبت سهم آنها تقسیم می شود.
صالحیت  ثبتی  واحد  که  متصور  حاالت  از  یکی 
در  باید  و  ندارد  افراز  درخواست  موضوع  به  رسیدگی 
دادگاه رسیدگی شود، موردی است که در بین مالکین 
وجود  مفقوداالثری  غایب  یا  محجور  شخص  مشاع 
امور حسبی  قانون  ماده 313  موجب  به  باشد.  داشته 
و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوردر 
این صورت رسیدگی به درخواست افراز، در صالحیت 
مانند  نباشد،  افراز  قابل  ملک  چنانچه  و  است  دادگاه 
موارد دیگر دستور فروش توسط دادگاه صادر و تقسیم 
وجوه بین شرکاء اعم از صغیر و کبیر و غایب صورت 

می گیرد.

تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه در اردیبهشت ماه              

تعداد نقشه های رشته
ارجاعی 

549معماری

365سازه

239برق 

249مکانیک

1,402مجموع

مجموع 
541430چهار رشته

100

200

300

400

500

600

مکانیکبرق  سازهمعماري

دفترچه اطالعات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی
 از تاریخ 97/01/01  تا تاریخ 97/02/30 

مالحظات
شناسنامه فنی و ملکی دفترچه اطالعات ساختمان  گروه

ساختمانی شهر
متراژ تعداد متراژ تعداد

0 0 899,77 0 گروه الف

بوشهر
16349,06 21 33598,49 37 گروه ب

11732,14 9 1202,2 1 گروه ج

0 0 16692,54 1 گروه د

مجازات انتظامی تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل 
کسب و پیشه تحت هر نام برای انجام خدمات 

فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صالحیت مربوطه    
مطابق با بند 8  از بخش ب ماده 90 و 91 اصالحیه مورخ 94/12/05 آیین نامه اجرایی قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان ،مجازات انتظامی تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه 
تحت هر نام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صالحیت مربوطه ، از درجه 

دو تا درجه سه  می باشد.
- محکومیت درجه دو: توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان

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

شورای انتظامی

عملکرد نمایندگی گناوه در دو ماهه اول سال

جمع کلاردیبهشتفروردین

172643تعداد قراردادها

6920753914459متراژ زیربنا

146226372تعداد کنتور گاز
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1- مقدمه
بررسی پایداری گود یکی از مهمترین مواردی است که در زمان آماده سازی 
به آن توجه ویژه داشت. در صورتیکه خاک  باید  زمین و گودبرداری 
به  توجه  با  و  زئوتکنیک(  مطالعات  نتایج  اساس  )بر  ذاتی  صورت  به 
شرایط همجواری )وضعیت سربار مجاور گود و تراز اعمال بار و شرایط 
زیرسازی ساختمان مجاور( توانایی پایداری با ضریب اطمینان مناسب 
رعایت  با  تنها  و  نگهبان  اجرای سازه  بدون  توان  باشد می  داشته  را 
موارد ایمنی اقدام به گودبرداری نمود، در غیر این صورت اجرای سازه 
نگهبان و رعایت موارد ایمنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این نوشتار 
سعی شده با ارجاع موارد مندرج در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 
تخریب  نتیجه  در  و  گود  دیواره  ریزش  و  ناپایداری  در  موثر  عوامل 
بخشی از ساختمان مجاور یکی از ساختمانهای در حال ساخت شهر 

بوشهر بررسی شود.

2- مشخصات و شرایط همجواری گود مورد نظر 
پالک مورد نظر در یکی از کوچه های فرعی کوی عاشوری واقع شده 
اقدام  با توجه به عمق قرارگیری پی و کاربری ساختمان مجری  که 
به گودبرداری به عمق حدود 4,5 متر می نماید. با بررسی های انجام 
شده مشخص شد که ساختمان فاقد مجری ذیصالح بوده و عملیات 
گودبرداری بدون حضور شرکت مهندسی ژئوتکنیک صاحب صالحیت 
اجرا انجام شده است. پالک مورد نظر از یک طرف به خیابان فرعی و 
از سه طرف با سه پالک یک طبقه با همجوار بوده است. پالک مجاور 
ضلع غربی یک ساختمان مسکونی دارای سکنه یک طبقه با عمر بیش 
از 20 سال، دارای شناژهای افقی و عمودی و سقف تیرچه بلوک که 
عمق قرارگیری کف پی در تراز حدود نیم متر باالتر از سطح خیابان 
بوده و دیوار یکی از اتاق های آن همجوار با گود مورد اشاره می باشد. 
پالک مجاور ضلع جنوبی یک ساختمان مسکونی فاقد سکنه یک طبقه 
بوده که حیاط خلوت آن با گود مورد نظر همجوار بوده است)نویسنده تا 
زمان نگارش این یاداشت اطالع دقیقی از وضعیت سازه ای آن کسب 
بنا  با توجه به سن ساختمان و وضعیت ظاهری  نکرده است، هرچند 
عدم وجود سیستم سازه ای یکپارچه در آن محتمل می باشد(. پالک 
مجاور ضلع شرقی یک ساختمان مسکونی یک طبقه دارای سکنه با 
عمر حدود 30 سال )بر اساس اداعای مالک(، فاقد شناژ افقی و عمودی 
و دارای سقف طاق ضربی که تراز قرار گیری پی آن در حدود یک 
های آن  اتاق  از  از سطح خیابان بوده و دیوار یکی  باالتر  نیم متر  و 

همجوار با گود مورد اشاره می باشد.

3- وضعیت ژئوتکنیکی پالك مورد نظر 

در پالک مورد نظر بر اساس مصوبه مورخ 94/3/23 هیئت چهارنفره 
و  مکتوب  اطالعات  رو  این  از  و  نگرفته  انجام  ژئوتکنیک  مطالعات 
قانونی در مورد وضعیت زیر سطحی این پالک در دسترس نبوده است، 

هرچند موارد زیر الزم به ذکر است:

بند  اساس  بر  متر(   4,5 )حدود  گود  عمق  به  توجه  با   : گود  عمق 
وجود  ژئوتکنیکی  شناسایی  عملیات  انجام  به  الزام   3-1-2-2-7

داشته است.

خاك دستی: با توجه به بررسی های محلی صورت گرفته ساختمان های 
به ضخامت  بلوکاژ  عملیات  احداث  زمان  در  غربی  و  شرقی  همجوار 
حدود یک متر در زیر تراز قرارگیری شناژ افقی کف آنها انجام شده 
و از این رو بر اساس بند 7-2-2-1-7 الف این پالک الزام به انجام 

شناسایی ژئوتکنیکی داشته است.

ژئوتکینک  مطالعات  پیشینه  به  توجه  با  دار:  مسئله  های  خاك 
مواجه  احتمال  محدوده  آن  در  مختلف  مشاوران  توسط  شده  انجام 
شدن با خاک های روانگرا وجود داشته که بر اساس بند 2-2-7-

الزامی  ژئوتکنیکی  شناسایی  عملیات  انجام  پالک  این  در  ب   7-1
بوده است.

 سازه های مجاور: با توجه به موارد عنوان شده در بند 2 هر در 
سه سازه مجاور )به ویژه سازه های مجاور جنوبی و شرقی( احتمال 
از این رو بر اساس  بروز خسارت در زمان گودبرداری وجود داشته و 
بند 7-2-2-1-7 پ در این پالک الزام به انجام مطالعات ژئوتکنیک 

وجود داشته است.

های  های پالک  چاه  به وضعیت  توجه  با  زمینی:  زیر  تراز آب   
تراز  ژئوتکنیکی،  مطالعات  پیشینه  و  موجود  محلی  اطالعات  مجاور، 
آب زیر در آن منطقه باال بوده و بر اساس بند 7-2-2-1-7 ث انجام 

عملیات شناسایی ژئوتکنیکی در این پالک الزامی بوده است. 

4- مشاهدات میدانی 
کارشناسان  توسط  گرفته  صورت  میدانی  های  بررسی  به  توجه  با 
سازمان نظام مهندسی در روزهای پیش از حادثه ریزش گود مشاهده 
به صورت  این پالک  در   3 بند  در  مورد عنوان شده  پنج  گردید هر 
ناظر سازه(  اعالم  به  توجه  )با  است. همچنین  داشته  همزمان وجود 
از  مجری  سازه،  ناظر  مکتوب  گزارش  و  شفاهی  تذکرات  رغم  علی 
زمان  در  مصوب  های  نقشه  در  موجود  تیپ  نگهبان  سازه  اجرای 
شروع عملیات گودبرداری خودداری کرده که این مورد تا روز ریزش 
روز  تا  نگهبانی  سازه  هیچ  و  بوده  باقی  خود  قوت  به  همچنان  گود 
حادثه در طرفین گود احداث نگردیده بود. فقدان مجری ذیصالح از 
دیگر موارد مشاهده شده در زمان حضور کارشناسان سازمان در محل 
پالک مذکور بوده است. با توجه به عدم نصب تابلو مشخصات ملک 
توسط مجری، ایجاد هماهنگی، بررسی نقشه های سازه و دسترسی 
به ناظر سازه از دیگر موانع پیش روی کارشناسان سازمان در پالک 
گرفته  صورت  مشاهدات  است.  بوده  حادثه  بروز  از  پیش  نظر  مورد 
وجود یک الیه ماسه سست ریزشی و تراز باالی آب زیر زمینی را 
اثبات نموده که با توجه به عدم چسبندگی در این الیه وضعیت گود 
ایجاد  گود  وضعیت  به  مربوط  زیر  تصویر  است.  نموده  پرمخاطره  را 

شده پیش از حادثه می باشد.

 

شکل 1: وضعیت گود پیش از حادثه

  

شکل 2: وضعیت گود یک روز پیش از تخریب سازه مجاور

همانطور که در شکل 1 مشخص است در طرفیت شرقی و غربی گود 
به دلیل وجود برم هنوز ریزشی مشاهده نشده است. هرچند ضخامت 
بلوکاژ و الیه ماسه سست ریزشی و تراز آب زیر زمینی در همین مرحله 
هم قابل مشاهده بوده که در صورت اجرا سازه نگهبان از رخداد حادثه 

جلوگیری بعمل می آمد.
شکل 2 وضعیت گود یک روز قبل از حادثه را نشان داده شده است. 
همانطور که در این تصویر مشخص است به دلیل برداشتن برم خاکی 
موجود در کنار ساختمان مجاور ضلع شرقی و با توجه به الیه بلوکاژ و 
همچنین الیه ماسه ای سست، این سمت از گود دچار ریزش شده و 
حجم قابل توجهی از مصالح زیرسازی و خاک طبیعی زیر پالک مجاور 
به داخل گود ریزش کرده و این پالک در آستانه تخریب قرار گرفته است. 
ترک ایجاد شده در دیوار حیاط و شناژ افقی زیر دیوار اتاق نشان از بحرانی 
بودن وضعیت ای سازه داشته است. در خصوص سازه مجاور ضلع غربی 
گود مجری اقدام به ارجای دیوار بلوکی پس از مشاهده شروع ریزش 
مصالح زیر این ساختمان نموده که تا یک روز پیش از حادثه خسارت 
قابل توجهی در این سازه مشاهده نشده بود. دیواره گود سمت جنوبی 
گود به دلیل همجواری با حیاط خلوت ساختمان ضلع یک طبقه موجود  
دچار ریزش قابل توجهی نگردیده بود، هرچند خطر ریزش ایجاد جهت 

از گود را نیز به دلیل وجود الیه نماسه سست ریزشی تهدید می نماید.

 

شکل 3: تخریب بخشی از ساختمان مجاور ضلع شرقی

عوامل موثر بر پایداری گود )بررسی موردی گود حادثه ساز اخیر(
مهندس فرزام زائری عضو کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح



7

شکل 4: شروع اجرای سازه نگهبان ظلغ غربی در روز پس از حادثه

کارشناسان  همچنین  و  مدیره  هیئت  اعضای  متعدد  های  پیگیری 
کمیته های نظارت و ژئوتکنیک سازمان در خصوص کاهش خطر 
عدم  دلیل  به  حادثه  از  پیش  روزهای  در  ایجاد  بحران  مدیریت  و 
هماهنگی الزم بین تیم های اجرایی و تنها به تخلیه پالک ضلع 
شرقی منتهی شده و به دلیل عدم اجرای سازه نگهبان متناسب با 
شرایط ژئوتکنیکی، بخشی از ساختمان مجاور ضلع شرقی گود مورد 
در نظر در صبح روز 97/2/21 تخریب و به داخل گود ریزش کرده 
و  داده شده  پیشین  دلیل هشدارهای  به  که خوشبختانه   )3 )شکل 
تخلیه این ساختمان حادثه تلفات جانی نداشته است. به نظر می رسد 
اینکه تنها دیوار این ساختمان در زمان حادثه دچار  از دالیل  یکی 
تخریب شده و دیگر بخش های اتاق مجاور به گود تخریب نگردیده 
جهت تیرریزی )در راستای شمالی جنوبی( این بخش از ساختمان 
ضلع شرقی بوده است. در روز 97/2/21 و پس از ریزش بخشی از 
ساختمان ضلع شرقی مجری پالک مورد نظر اقدام به اجرای سازه 
های  شمع   -1 اجرای:  بدون  و  ناقص  صورت  به  )هرچند  نگهبان 
کششی المان قائم، 2- شناژهای رابط بین پی المان مایل و شمع 
این  که  نموده  مایل(  المان  پی  اصولی  غیر  اجرای  قائم، 3-  المان 
مورد از آسیب احتمالی بیشتر به سازه ضلع غربی پیشگیری نموده 

است )شکل 4(.

5- ارزیابی خطر گود بر اساس مبحث هفتم مقررات 
ملی ساختمان

ارزیابی خطر گود به منظور واگذاری طراحی گودبرداری و تفویض 
مسئولیت ها به مرجع ذیصالح انجام می گیرد. 

بر اساس بند 7-3-3-4-1 جهت ارزیابي خطر گود قائم الزم است هر 
سه شرط تعیین شده براي هر دسته در جدول 7-3-1 برقرار باشد. در 
صورتي که هر سه شرط مذکور با هم برقرار نباشد، خطر گود با توجه 
 hc به شرطي تعیین مي شود که خطر بیشتر را تعیین مي کند. عمق

از رابطه زیر محاسبه مي شود.

که در آن:
hc عمق بحراني گودبرداري بر حسب متر، c چسبندگي خاک بر 
حسب کیلوپاسکال، γ وزن مخصوص خاک بر حسب کیلونیوتن بر 
مترمکعب ka ضریب فشار افقي زمین در حالت محرک و q تنش 

ناشي از سربار گود بر حسب کیلوپاسکال مي باشد.
بر اساس بند 7-3-3-4-5 اگر خاکي که در آن گودبرداري انجام 
مي شود دستي یا فاقد چسبندگي قابل اعتماد باشد، نمي توان خطر 

گود را معمولي در نظر گرفت.
 با توجه به وجود الیه بلوکاژ و همجنین ماسه سست ریزشی، دیواره های 
گود دارای خاک فاقد چسبندگی قابل اعتماد بوده و از این رو نمیتوان 

خطر گود را معمولی در نظر گرفت.
بر اساس بند 7-3-3-4-6 هر گونه ساختمان در مجاورت گود به 
عنوان "ساختمان حساس" ارزیابي مي شود. چنانچه ساختمان فوق 
داراي یکي از مشخصات دو بند زیر باشد، به صورت "ساختمان بسیار 

حساس" ارزیابي مي گردد. 
الف- ساختمان بدون اسکلت و یا هر گونه ساختمان با نشانه آشکار 

عالئم فرسودگي و ضعف زیاد در باربري.
یا  و  تاریخي  فرهنگي،  ارزش  دلیل  به  که  هایي  ساختمان  ب- 
حساسیت کارکرد و یا علل دیگر وقوع هر گونه نشست و تغییرشکل 

در آنها با خسارات زیادي همراه است. 
با توجه موارد عنوان شده در بند 2 )فاقد اسکلت بودن ساختمان ضلع 
عنوان  به  ساختمان  این  الف  بند  6-4-3-3-7  اساس  بر  شرقی( 

"ساختمان بسیار حساس"ارزیابی می شود. 
مجاور  براي ساختمان  بند 7-3-3-4-7 جدول 1-3-7  اساس  بر 
گود در شرایطي معتبر است که آن ساختمان بسیار حساس نباشد. در 
صورتي که در اطراف گود سازه بسیار حساس باشد، خطر گود همواره 

بسیار زیاد در نظر گرفته مي شود. 
از این رو و با توجه به وجود ساختمان بسیار حساس در ضلع شرقی، 

خطر گود در این ضلع همواره بسیار زیاد خواهد بود. 
با  مطابق  گود  که خطر  در صورتي   11-4-3-3-7 بند  اساس  بر 
مجاور  ساختمان  یا  و  باشد  زیاد  بسیار   2-3-7 و   1-3-7 جداول 
طراحي  مسئولیت  گردد،  ارزیابي  حساس  بسیار  صورت  به  گود 
ژئوتکنیک ذیصالح،  مهندسي  توسط یک شرکت  باید  گودبرداري 
بر  نظارت  و  ذیصالح  پیمانکار  توسط  گود  پایدارسازي  عملیات 
اجراي پیمانکار توسط ناظر ذیصالح انجام گردد. ضمناً تغییرشکل هاي 
از پایدارسازي دائم  افقي و قائم سازه مجاور و دیواره گود تا قبل 

گود باید اندازه گیري و پایش شود.
با توجه به بند فوق و در نظر گرفتن مطالب عنوان شده در بخش های 
در ضلع  )حداقل  گود  این  که خطر  گرفت  نتیجه  توان  پیشین می 
باید توسط  بوده و مسئولیت طراحي گودبرداري  زیاد  شرقی( بسیار 
یک شرکت مهندسي ژئوتکنیک ذیصالح، عملیات پایدارسازي گود 
ناظر  توسط  پیمانکار  اجراي  بر  نظارت  و  ذیصالح  پیمانکار  توسط 
ذیصالح انجام می گرفته که متاسفانه هیچ یک از این موارد در این 

گود رعایت نشده است.

گفت:  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه های دانشگاه خلیج فارس بوشهر 

تامین می شود.
اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، دکتر محمدباقر  به گزارش 
بوشهر  فارس  خلیج  دانشگاه  عمرانی  پروژه های  از  بازدید  در  نوبخت 
اظهار داشت: تکمیل پروژه های نیمه تمام را به صورت جدی در دستور 

کار داریم و حمایت الزم را در این زمینه خواهیم داشت.
مهندسی  دانشکده  از  بازدید  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
تا  پروژه  این  که  صورتی  در  کرد:  بیان  بوشهر  فارس  خلیج  دانشگاه 
نیاز برای تکمیل آن  اعتبار مورد  از  دهه فجر تکمیل شود، 50 درصد 

را پرداخت خواهیم کرد.
استانی  و  ملی  ظرفیت های  همه  از  باید  کرد:  اضافه  نوبخت  دکتر 
در  تسریع  شاهد  تا  شود  استفاده  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  برای 

بهره برداری و استفاده مردم از این پروژه ها باشیم.
برای  الزم  آمادگی  کرد:  بیان  نیز  بوشهر  استاندار  گراوند  عبدالکریم 
تامین نیمی از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل دانشکده مهندسی دانشگاه 

خلیج فارس بوشهر را داریم.
برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  گزارش،  این  اساس  بر 
ساخت  پروژه  از  بوشهر  استان  مسئوالن  همراهی  با  کشور  بودجه  و 
نوآوری  و  کارآفرینی  مرکز  و  مهندسی  دانشکده  مرکزی،  سازمان 

دانشگاه خلیج فارس بوشهر بازدید کرد.

تامین اعتبار تکمیل پروژه های دانشگاه خلیج فارس بوشهر 
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عدم رعایت پوشش بتنی)Cover( میلگردها

از  ایرادات رایج در بخشهای مختلف ساختمانها  در شماره های پیشین 
جمله گودبرداری، فنداسیون، ستونها و سقف، مورد بررسی قرار گرفت 
و شماره های  این شماره  در  ارایه شد.  آنها  اجرای  روشهای صحیح  و 
بعد ایرادات مهم و پرتکراری که طی بازدیدهای ماهانه اعضای کمیته 
نظارت گزارش گردیده اند تشریح خواهند شد؛ امید است ناظران محترم 
با عنایت به موارد مطروحه نسبت به پیشگیری از تکرار ایرادات اهتمام 
ورزند تا گامی در جهت بهبود وضعیت اجرای ساختمانها را شاهد باشیم.

1( دالیل اهمیت رعایت پوشش بتنی میلگردها
1-1 ضرورت پیوستگی بین میلگرد و بتن

بتن مسلح ماده ای مرکب بتن و فوالد است بنا براین  باید عملکردی 
ترکیبی داشته باشد و این عملکرد تنها در صورتی امکان پذیر است که 
پیوستگی الزم بین مصالح بتن ومیلگردها وجود داشته باشد ؛به عبارت 
مختلف  کششی  تنشهای  توانند  می  صورتی  در  فقط  میلگردها  دیگر 
و  آزاد  کششی  شکل  تغییر  هیچگونه  که  کنند  تحمل  را  بتن  بر  وارده 
مقاومت  به  رسیدن  تا  و  نباشد  مقدور  برایشان  بتن  داخل  در  مستقلی 

طراحی نهایی، جدا شدن میلگرد از بتن اتفاق نیفتد.

1-1-1 عوامل موثر در ایجاد پیوستگی 
• 1-2-1- چسبندگی شیمیایی بین میلگرد و بتنی که پیرامون میلگرد 

را احاطه کرده است
• 2-2-1- نیروی اصطکاکی بین سطح میلگرد و بتن 

• 3-2-1- نیروی اتکایی آج میلگرد
نیروی کششی  اعمال  از  بتن مسلح، بالفاصه پس  رفتار سازه های  در 
به میلگرد مدفون به جداره های میلگرد منتقل  میشود. به همین دلیل 
در  را  آج(  )بدون  ساده  میلگردهای  از  استفاده  ها،  نامه  آیین  که  است 
از  نیرو  انتقال  نحوه  نمیدانند.  مجاز  بتنی  های  سازه  مختلف  اعضای 

میلگرد به بتن در شکل شماره یک نشان داده شده است.

   شکل شماره یک

ذکر این نکته ضروری است که حجم بتن اطراف میلگرد، کیفیت بتن و 
شرایط سطح میلگردها در تامین شرایط بند 2-1 حائز اهمیت میباشند.

بتن  بین میلگرد و  پیوستگی الزم  تر، در تحقق مقاومت  بیان ساده  به 
موارد زیر تعیین کننده خواهد بود.

• 4-2-1- حجم بتن احاطه کننده میلگرد ) در ارتباط با پوشش میلگرد 
و فواصل میلگردها (

و  مقاومت کششی  با  ارتباط  در   ( بتن  مکانیکی  • 5-2-1- مشخصات 
لهیدگی بتن (

• 6-2-1- وجود محصورشدگی در بتن جهت جلوگیری از گسترش ترک 
در مقطع بتن مسلح؛

• 7-2-1- شرایط سطح میلگرد؛
• 8-2-1- مشخصات ابعادی میلگرد ) در ارتباط با ارتفاع و فواصل آج (.

پیوستگی  در  میلگرد   )cover( بتنی  تاثیر پوشش   -3
بین بتن و میلگرد

 ، بتن  و  کششی  میلگرد  بین  پیوستگی  نیروهای  انتقال  اصلی  عوامل 
تنها در صورتی بروز خواهند کرد که عکس العمل کششی بتن پیرامون 
وجود چسبنگی  در صورت  تنها  این  بر  باشد. عالوه  فعال شده  میلگرد 
الزم بین قسمت های مختلف بتن مذکور، عکس العمل اصطکاکی بین 
میلگرد و بتن بوجود خواهد آمد. از آنجا که نیمی از پیرامون میلگردهای 
بدیهی  میدهد،  تشکیل  بتنی  جوشش  را  آرمه  بتن  اعضای  در  کششی 
است که اگر کاور میلگرد از ضخامت کافی و کیفیت مطلوب برخوردار 
نباشد، عامل مهم پیوستگی دچار نقصان شده و فرضیات طراحی تحقق 

یافت. نخواهند 
سازه  مختلف  بخشهای  در  بتنی  چوشش  رعایت  عدم  زیر،  تصویرهای 

بتنی را نشان میدهند.

  تصویر شماره یک:
چسبیدن میلگردها به یونولیت در سقف تیرچه یونولیت

 

 تصویر شماره دو: 
چسبیدن وفرو رفتن میلگردها در یونولیت در سقف تیرچه یونولیت

 تصویر شماره سه:
چسبیدن میلگردها به یونولیت در سقف تیرچه یونولیت

 تصویر شماره )4( عدم رعایت کاوربتنی میلگردها در فنداسیون

تصویر شماره )5( عدم رعایت کاوربتنی میلگردها در فنداسیون

تصویر شماره )6( 
عدم رعایت کاوربتنی میلگردها درتیرهای بتن آرمه سقف

 تصویر شماره )7( 
عدم رعایت کاوربتنی میلگردها درشمشیری راه پله بتنی

یادداشت فنی -  کمیته نظارت 

ایرادات اجرایی 
رایج در سازه های
 بتن مسلح
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تصویر شماره )8(
عدم رعایت کاوربتنی میلگردهای حرارتی سقف 

 تصویر شماره )9(
عدم رعایت کاوربتنی میلگردها درتیرهای بتن آرمه سقف

4( خوردگی شیمیایی
پوشش بتنی روی میلگردها عالوه برنقشی اساسی که در تامین پیوستگی 
بین بتن و میلگرد )bond stress( ایفا میکند در پیشگیری از تماس 
.این  است  اهمیت  حائز  نیز  غیره  و  کاری  نازک  مصالح  برخی  مخرب 
زمره  در  که  فارس  خلیج  جزایر  و  بنادر  محیطی  شرایط  در  اما  اهمیت 

محیطهای خورنده به شمار میروند، دو چندان می شود.
کاهش شدت خوردگی شیمیایی بتن مسلح در این نواحی البته به موارد 
متعددی بستگی دارد. اما بدون تردید یکی از الزامات ویژه نحوه پیشگیری 
از آن رعایت مقررات خاص پوشش بتنی روی میلگردها می باشد. چنانچه 
پوشش بتنی میلگردها کفایت الزم از نظر ضخامت و کیفیت را نداشته 
با  و  کرده  نفوذ  بتن  داخل  به  محیط  در  موجود  کلر  یونهای  باشند، 
نسخه های  در  آغاز می شود.  فرایند خوردگی  میلگرد  به  آنها  رسیدن 
روی  بتنی  پوشش  حداقل  ساختمان،  ملی  مقررات  نهم  مبحث  قبلی 
میلگردهای شالوده را در شرایط محیطی شدید60 ، بسیار شدید 75 و 
فوق العاده شدید 90 میلیمتر ذکر کرده بود اما در آخرین تغییرات این 
نشریه )جدول 6-6-2 ( پوشش بتنی در شرایط محیطی خیلی شدید را 

نیز به 90 میلیمتر افزایش یافته است.

بتن مسلحی که در  بتنی در سازه های  اهمیت پوشش  به   عدم توجه 
مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس قرار گرفته اند عمر مفید این سازه ها 
را بسیار کاهش داده است. اما متاسفانه تا به امروز اهتمام الزم برای 

رفع این نقیصه خسارت بار مشاهده نشده است.
رعایت  از عدم  ناشی  مراحل مختلف خوردگی شیمیایی  زیر  تصویرهای 

ضوابط مربوط به پوشش بتنی را نشان می دهند. 

تصویر شماره )10( عدم رعایت کاوربتنی میلگردها دردر یک پوسته 
بتنی وآغاز فرایند خوردگی

تصویر شماره )11( 
پیشرفت فرایند خوردگی شیمیایی در یک فنداسیون بتن آرمه

 تصویر شماره )12( ترك خوردن نازك کاری وپوشش بتنی در یک تیر 
بتن آرمه ناشی از عدم رعایت حداقل ضخامت پوشش بتنی

تصویر شماره )13(پیشرفت فرایند خوردگی شیمیایی

تصویر شماره )13( پیشرفت فرایند خوردگی شیمیایی در یک دیوار بتنی که 
باعث ریزش کامل چالستر سیمان و پوشش بتنی گردیده و میلگردهایی 

که پوسیده شده اند.

گراوند  عبدالکریم  بوشهر،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تبریک  با  بوشهر  استان  ریزی  برنامه  و  توسعه  شورای  نشست  در 
وظایف  و  ها  فعالیت  انجام  در  داشت:  اظهار  رمضان  ماه  فرارسیدن 
باید در مسیر قانون حرکت کنیم و اگر به این روش کار نکنیم  خود 

شد. نخواهد  حاصل  توفیقات 
شورای  های  نشست  در  استانی  کل  مدیران  حضور  بر  تاکید  با  وی 
بر  این شورا رسالت سنگینی  بیان کرد:  استان  برنامه ریزی و توسعه 
عهده دارد و برای توسعه استان برنامه ریزی می کند و اولین گام در 

قانون و مقررات است. این مسیر رعایت 
طرح ها  اجرای  در  گیری  سخت  از  مدیران  اینکه  بیان  با  گراوند 
باید  مدیران  استان  توسعه  مسیر  در  داشت:  بیان  کنند  جلوگیری 
ایجاد  مشکلی  قانون  رعایت  با  پذیری  ریسک  و  باشند  ریسک  اهل 

نمی کند.
بودجه  مواد  دائمی  احکام   31 ماده  بر تحقق  تاکید  با  بوشهر  استاندار 

را  بودجه  قانونی  مواد  جدی  پیگیری  انتظار  فرمانداران  از  کرد:  بیان 
در  جدی  صورت  به  باید  شهرستان ها  ریزی  برنامه  کمیته  و  داریم 

کند. عمل  اعتبارات  توزیع  زمینه 
وی با بیان  اینکه دولت دکتر روحانی در برخی موضوعات مورد بی مهری 
قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در زمینه توجه به محرومان دولت با 
تمام مشکالت موجود رشد 400 درصدی در حمایت و کمک به قشر 
محروم و ضعیف جامعه داشته است و اعتقاد و شعار دولت در کمک به 

محرومان را در همین آمار شاهد هستیم.
اتمام  ما  اصولی  و  منطقی  سیاست  گفت:  مدیران  به  خطاب  گراوند 
جدید  پروژه  و  کنیم  جلوگیری  منابع  هدررفت  از  باید  هاست،  پروژه 

تاثیر در رضایتمندی مردم تعریف می شود. نیاز و  فقط در صورت 
وی بیان کرد: جایز نیست پروژه ای را با اعتبار کالن شروع کنیم و 

اتمام پروژه است. بر  بمانیم، سیاست ما  در تکمیل آن 
قرار  انقالب  در چهلمین سال  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  گراوند 

داریم پروژه های خوبی باید در راستای افتتاح در هفته دولت و دهه 
کنیم. آماده  فجر 

وی بر تسریع در تخصیص اعتبارات پروژه ها که قرار است در دهه 
در  کل  مدیران  گفت:  و  کرد  تاکید  شود  افتتاح  دولت  هفته  و  فجر 
کار  دستور  در  را  شهرستانی  ادارات  از  سرکشی  شهرستانی  سفرهای 

دهند. قرار 

عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر:

در انجام فعالیت ها و وظایف خود باید در مسیر قانون حرکت کنیم
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باید احساس داشته باشد و آن را  کار معماری 
به  ساختمانها  چهره  و  دیوار  و  در  دهد،  نشان 
و شبکه  معانی  انتقال  عنوان یک وسیله قوی 
نافذ ارتباطی، پیامهای گوناگون را بطور مستمر 
به بینندگان آن منتقل می کند . ظاهر بنا مانند 
ظاهر افراد و اشیاء نمایانگر و نماینده درون آنها 
است. وقتی صحبت از کیفیت محیط می شود 
توجه و تاکید اصلی همچنان روی ساخت و شکل کالبدی است. اما کیفیت 
بصری همراه با استحکام می تواند هم به ماندگاری ظاهری بنا کمک کند 

و هم ایمنی را شامل گردد.
گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات 
باعث شده  نماها  این  مناسب  اجراي  و  از عدم طراحی  ناشی  توجه  قابل 
است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع 
اقلیمی و قرار گیري بخش قابل توجهی از کشور در مناطق داراي خطر 
لرزه اي باال و باد شدید، طراحی نماهاي ساختمانی براي انواع ترکیب هاي 
بارگذاري شامل باد و زلزله الزامی است. همچنین در کنار تدوین ضوابط 
طراحی، ارائه جزئیات اجرایی الزم نیز می تواند نقش قابل توجهی در ارتقاي 
کیفیت ساخت و ساز کشور داشته باشد. بنابراین نشریه شماره 714 با همت 
متخصصان و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و تنظیم شد تا 

کیفیت و ایمنی را در این زمینه باال ببرد.
نماهاي ساختمانی در شکل دهی شهر نقش بسزایی دارند. هر نوع نمایی 
با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینه اي که ساخته شود، عالوه بر 
و  ایمنی ساکنین  و  آسایش  بتواند  باید  بصري،  آرامش  و  زیبایی ظاهري 
شهروندان را فراهم آورد. بدین منظور باید قطعات، اجزاء و اتصاالت نما 
توانایی تحمل بارها و جابجایی هاي نسبی وارد بر آن را تحت اثر عوامل 
مختلف داشته و پایداري خود را حفظ نمایند. لذا توجه به نوع و شیوه اجراي 
نما از اهمیت زیادي برخوردار است. در نشریه شماره 714 ضوابط طراحی 
و اجراي نماهاي مختلف تحت اثر بارهاي وارد بر آن نظیر بارهاي لرزه اي، 
باد، ضربه و نیز عوامل محیطی که روي دوام و پایداري نما تاثیرگذار است 
بیان شده و راهکارهاي مناسب براي مهار آنها ارائه شده است. امید است 
این دستورالعمل بتواند نقش موثري در بهبود طراحی و اجراي نما در صنعت 

ساخت و ساز در کشور داشته باشد.

اهداف نشریه شماره 714
اثر  تحت  نماها  اجرایی  ارائه ضوابط  و  طراحی  شماره 714  نشریه  هدف 
بارهاي لرزه اي، باد، ضربه و سایر عوامل محیطی و ارائه راهکارهاي مناسب 
براي مهار آنها است. ساختمان مورد بحث این نشریه نماهاي ساختمانی بوده 

و الزامات تهیه شده براساس آن ارائه شده است.

محدوده کاربرد نشریه شماره 714
محدوده کاربرد نشریه شماره 714 نماهاي ساختمانی است. این ضوابط در 
صورتی باعث پایداري نما می شود که سازه ساختمان و دیوار هاي پشتیبان 
به اهمیت  با توجه  استاندارد 2800  نما در صورت وجود، ضوابط سازه اي 
قاب  به  وارده  آسیب هاي  این صورت،  غیر  در  نمایند.  تامین  را  ساختمان 
سازه اي و دیوار هاي نگهدارنده نما باعث آسیب دیدن و خرابی نما می شود. 
باید در محدوده  نیز  تغییر مکان ها و جابجایی هاي نسبی سازه  همچنین 
رعایت  این صورت  غیر  در  باشد.  استاندارد 2800  سازه اي  تامین ضوابط 
ضوابط این دستورالعمل به تنهایی از وقوع آسیب به نما جلوگیري نمی کند.

مالحظات کلی نشریه شماره 714
نما  اجزاي  است  دستورالعمل، الزم  این  در  ارائه شده  به ضوابط  توجه  با 
بسته به نیاز، در مقابل بارهاي وارده ناشی از فشار و مکش باد و نیروها و 
جابجایی هاي زلزله و بارهاي ناشی از ضربه مهار شوند. در طراحی نماي 
ساختمان ها در برابر بارهاي وارده سه عامل به شرح زیر باید مورد بررسی 

و کنترل قرار گیرد.
• اتصال نماي ساختمان ها به تکیه گاه باید قادر به تحمل نیروهاي وارده به 

نما ناشی از بار باد، زلزله و اثرات ضربه باشد.

• تکیه گاه نما و اتصال آن به سازه باید توانایی انتقال بار به سازه را داشته باشد.
• نماي ساختمان ها باید قادر به تحمل جابه جایی نسبی و تغییرشکل هاي 

تعریف شده در این دستورالعمل باشد.

الزامات کلی سازه ای
استفاده از نماي صلب سنگین مانند نماي چسبانده شده سنگی یا آجري، 
فقط در سازه هایی با سیستم باربر جانبی صلب نظیر دیوار برشی یا مهاربند 
مجاز است و استفاده از آن ها در نماي سازه هاي با سیستم انعطاف پذیر 
مانند قاب خمشی توصیه نمی شود و در صورت استفاده باید کفایت آن 
معیارهاي  نما  جانبی  تغییرشکل  چنانچه  شود.  اثبات  دقیق  محاسبات  با 
را  سازه  طبقات  نسبی  جانبی  تغییرمکان  باید  نسازد،  برآورده  را  پذیرش 
را جدا  به سازه  نما  اتصال سیستم  ویژه،  ارائه جزئیات  با  یا  محدود کرد 
نمود. در نماهاي مهار شده، قطعات نما توسط اتصاالت مکانیکی به سازه 
باید طوري طراحی شوند که  اند. قطعات و اتصاالت مزبور  متصل شده 
قادر به تحمل تغییرشکل هاي ناشی از زلزله باشند. در غیر اینصورت خطر 

سقوط قطعات نما وجود خواهد داشت.
پنجره هاي بزرگ به خصوص پنجره هاي نماي مشرف به پیاده رو، باید 
دیده،  آب  ایمن شامل شیشه هاي  باشند. شیشه  ایمن  داراي شیشه هاي 
شیشه هاي الیه اي، شیشه هاي داراي سیم یا الیاف، شیشه هاي داراي الیه 
پوشش مقاوم در برابر ضربه یا پانل هاي پالستیکی است. این شیشه ها 
در برابر خرد شدن ایمنی باالیی دارند یا پس از خردشدن در قاب خود 

باقی می مانند.
دهنده هاي  اتصال  توسط  باید  شرایط جوي  برابر  در  محافظ  پوشش هاي 
مناسب از جنس آلومینیوم، مس، یا فوالد با پوشش روي یا سایر مصالح 

مقاوم در برابر خوردگی به پشت بندها متصل شوند.

سطوح عملکرد نماي خارجی ساختمان
سطوح عملکرد نماي خارجی ساختمان شامل دو سطح عملکرد به شرح 

زیر است.

سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه
در این سطح عملکرد نماي خارجی در اثر بار هاي خارجی دچار آسیب جزیی 
شود، به گونه اي که در حین زلزله و پس از آن راه هاي دسترسی و فرار 
مانند درها، راهروها، پله ها و آسانسورها مختل نشده و استفاده بی وقفه از 
ساختمان میسر باشد. در این سطح عملکرد، خسارات ناشی از خرابی نماي 

خارجی باید بسیار کم باشد.

سطح عملکرد ایمنی جانی
خطر  نباید  خارجی  هاي  بار  اثر  در  خارجی  نماي  خرابی  سطح  این  در 
جدي براي جان ساکنین به وجود آورد. در این سطح عملکرد، علیرغم 
و  جداشدگی  احتمال  خارجی،  نماي  بر  هزینه  و  توجه  قابل  خرابی هاي 
سقوط این اجزاء به داخل یا خارج ساختمان وجود ندارد. سطح عملکرد 
نما در سازه هاي با سطح کاربري متنوع، سطح عملکرد ایمنی جانی است. 
نمای ساختمان های واقع در سطح کاربری I با با توجه نوع کاربرد آنها 

نیاز به طرح لرزه ای ندارد.

ارزیابی نماي ساختمان در مقابل بارهاي ضربه اي
یکی از الزامات در طراحی نماي ساختمان، تحمل نما در مقابل ضربات در 
طول دوره بهره برداري است. این ضربات می تواند شامل ضربات سنگین 
اتومبیل ها، ضربات ناشی از برخورد افراد یا سایر اجسام باشد. بنابر رویکرد 
استانداردها به طور معمول جدار خارجی ساختمان مورد ارزیابی در مقابل 
ضربه قرار می گیرد. این جدار می تواند شامل دیوار خارجی و نماي چسبیده 
به آن بوده یا شامل نما و سازه مجزاي نگهدارنده نما که به آن متصل 
است باشد. از آنجا که معیارهاي پذیرش مبتنی بر امکان ادامه بهره برداري 
ایمن از قطعات است لذا این آزمون ها براي نماي ساختمان الزامی است. در 
حالتی که نماي ساختمان از طریق یک سازه نگهدارنده به قطعات سازه اي 
آزمون هاي ضربه به طور مستقل روي آن  )نماي پرده اي(،  باشد  متصل 

انجام می شود.

فهرست مطالب نشریه شماره 714
نماي ساختمان یکی از اجزاي بسیار مهم ساختمان است. چراکه از یک 
لذا زیبایی  سو، نما صورت ظاهر و منظره خارجی هر ساختمان است و 
جزء جدایی ناپذیر هر نما است. اما از سوي دیگر و مهم تر از آن، نماي 
هر ساختمان  بسته به شرایط حیطی از جمله آب و هوا و بارهاي مختلف 
را  ویژه  اي  زلزله، سیل و ضربه شرایط  باد، طوفان،  از جمله  آن  بر  وارد 
بماند. دستورالعمل  پایدار  این شرایط  برابر  در  است  تجربه کرده و الزم 
شیوه  نیز  و  عوامل  این  برابر  در  مقاومت  براي  نما  طراحی  نحوه  حاضر 
بین  ضوابط  با  راستا  هم  را  کشور  در  ساختمان  متداول  نماهاي  اجراي 
المللی ارائه کرده است. این دستورالعمل مشتمل بر8 فصل است. در فصل 
اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا 
و اتصال بررسی شده است. در فصل دوم الزامات اجزاي نما و در فصل 
سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده است. از فصل 
چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجراي نماهاي متداول 
مشتمل بر نماي سنگی، آجري، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به 

تفضیل ارائه شده است.

کلیات
• انواع نما

الزامات اجزای نما
• الزامات عملکردی و اجرایی دیوارهای خارجی و نما

• الزامات مصالح نما
• دیوار پشتیبان نما

بارهای وارده بر اجزای نما و معیارهای پذیرش
• بارها و اثرات ناشی از زلزله

• معیارهای پذیرش، ضوابط و الزامات اجزا نما
• ارزیابی نمای ساختمان در مقابل بارهای ضربه ای

الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی
• بخش های مختلف سیستم نمای سنگی

• ویژگی ها و مشخصات فنی کلی و حدود قابل پذیرش سنگ نما
• انواع مهارهای نمای سنگی
• نمای پرده ای سنگی نازک

الزامات طراحی و اجرای نمای آجری
• انواع نمای آجری

• الزامات کلی اجرایی

الزامات طراحی و اجرای نمای سیمانی
• اندود سیمان پرتلند

• نمای بتنی پیش ساخته
• نمای بتنی مسلح به الیاف شیشه

• نمای تخته سیمانی و تخته سیمان الیافی

الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی
• نصب سرامیک به روش تر

• نصب سرامیک با چسب های طبیعی یا چسب اپوکسی نصب سرامیک
• نصب سرامیک با مالت سیمان پرتلند خشک یا مالت سیمان پرتلند التکس

الزامات طراحی و اجرای نمای کامپوزیت
انواع پانل کامپوزیت

انواع سیستم های نصب پانل های کامپوزیت آلومینیوم
دیوار شیشه ای پرده آلومینیوم

         معرفی نشریه شماره 71۴
) دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات  و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای  خارجی ساختمان ها (

مهندس علی عسکر  رستمی - مسئول کمیته ایمنی سازمان 

کمیته ایمنی



قالب  با  )کامپوزیت(  بتنی  مرکب  بتن آرمه  دال  درواقع  سیستم  این   
درجای  قاب  نوعی  روفیکس،  فلزی  قاب  می باشد؛  روفیکس  ماندگار 
مشبک فلزی است که تعدادی پروفیل طولی به صورت موازی با فواصل 
مشخص به  منظور تأمین صلبیت خمشی درروی آن تعبیه  شده است و 
مواد اولیه آن ورق روغنی یا گالوانیزه به ضخامت 0/7 میلی متر یا 0/8 

میلی متر مطابق با استاندارد DIN 1623-1 می باشد.
در  شبکه   7000 تعداد  و   V شکل  به  ناودانی  هفت  دارای  روفیکس 
به صورت  ناودانی ها  بین  ورق  است.  میلی متر   18 عمق  و  مترمربع  هر 
مشبک )با نقش جناغی( درآمده است که موجب درگیری بهتر بتن با آن 
می گردد. عرض روفیکس 1±81 سانتی  متر و طول آن بنا بر سفارش 

بین 1 تا 7 متر قابل تعیین می باشد.

 روش اجرا:

متر   15 از  بیش  ارتفاع   ( فرعی  تیر های  روی  بر  روفیکس  1.  نصب 
به صورتی که جهت   ) باال  ایمنی  با  یا جک  به شمع  نیاز  بدون  از کف 
پروفیل ها بر جهت تیرهای فرعی عمود باشد. در محل های قرارگیری 
عبور  سوراخ  این  از  را  گل میخ  و  نموده  سوراخ  را  قالب  نیز  گل میخ ها 
تیرهای  فوقانی  بال  با  تماس  در  کامل  به طور  قالب  تمام  تا  می دهیم، 

فرعی قرار گیرد.
بر روی روفیکس و   spacer به  نیاز  2.  نصب شبکه میلگرد بدون 

جوش دادن برش گیرها روی تیرها.
3.  بتن ریزی

بتن  )برای  بندی  زیر  به  نیاز  بدون  تیرهای فرعی  اندازه دهانه  حداکثر 
بر  عمود  به صورت  که  است  متر  یک  حدوداً  سانتی متر(   7 تا ضخامت 
از  فرعی  تیرهای  دهانه  چنانچه  می گیرند.  قرار  )پل ها(  اصلی  تیرهای 
نماید،  تجاوز  سانتی متر   7 از  بتن  ضخامت  یا  و  باشد  بیشتر  متر  یک 
و  شوند  نصب  جک(  یا  شمع  به  نیاز  )بدون  موقت  تکیه گاه های  باید 
هنگامی که بتن به مقاومت سازه ای خود رسید می توان آنها را جدا کرده 

و جمع آوری نمود.
گیر  برش  وظیفه  می گردند،  نصب  گیرها  برش  فرعی  تیرهای  روی 

انتقال نیروی افقی از پوشش بتنی سقف به تیرهای فوالدی می باشد، 
برش گیرها درواقع نقش مهار را بازی می کنند و از جدا شدن پوشش 
بتنی از روی تیر جلوگیری به عمل می آورند امروزه از اتصاالت برشی 
گوناگونی استفاده می شود همچون گل میخ، مارپیچ، ورق تخت و انواع 

پروفیل ها.
در این سیستم سقف به دلیل ویژگی های خاص سقف وبه منظور ایجاد 
سهولت در اجرا از گل میخ به  عنوان برش گیر استفاده می شود. برش 

گیرها را می توان جهت سهولت اجرا قبل از نصب تیرها روی آن نصب 
نمود اما معمواًل این عمل به 2 دلیل بعد از نصب تیر صورت می گیرد:

1.  امکان کنده شدن گل میخ ها در حین انتقال تیر وجود دارد.
2.  وجود گل میخ ها دست و پاگیر می باشد.

باید به صورت   متراکم کردن بتن برای دال تا ضخامت 10 سانتی متر 
به هیچ   و  شود  انجام  تخماقی 
نشود.  استفاده  ویبره  از  وجه 
بتن  حجیم،  بتن ریزی های  در 
باید در دو مرحله ریخته شود. 
 2 تا   1/5 بین  اول،  مرحله  در 
پس  و  شود  ریخته  سانتی متر 
در  اول،  مرحله  بتن  گیرش  از 
هنگام  می توان  دوم  مرحله 
استفاده  ویبره  از  بتن ریزی 
قالب های  همپوشانی  کرد. 
روی  بر  حتمًا  باید  روفیکس 
به هیچ  وجه  و  واقع شود  تیرها 

نباید دو قالب روفیکس مابین تیرها به یکدیگر متصل گردد.
شدت جریان  و  الکترود  با  باید  فلزی  قالب های  از  یک  هر  انتهایی  لبه 

مناسب به تیرهای فلزی جوش شود.
عمل  یکدیگر  از  مستقل  میلگردها  درآن  که  میلگرد  شبکه  برخالف 
می کنند، ناودانی روفیکس از طریق شبکه آن به یکدیگر متصل بوده و 

یک سطح یکپارچه فوالدی تشکیل می دهند.
بتن  و  روفیکس  ترکیب  که  داده اند  نشان  نیز  متعدد  بارگذاری های 
درصورتی که متراکم کردن بتن و درگیری آن با شبکه های روفیکس به 
یا کاهش مصرف  و  ،می تواند در حذف  باشد،  انجام  شده  نحو مطلوبی 

آرماتور، مؤثر واقع شود.
مناسب  پوشش  با  را  آن  باید  روفیکس  خوردگی  از  جلوگیری  برای 
نیاز به اجرای سقف  این سقف  )پرایمر و ضدزنگ صنعتی( پوشاند. در 

کاذب می باشد.
همچنین  ندارد.  ماهر  نیروی  به  نیازی  روفیکس  نصب  اجرا:  سهولت 
در  ایمنی  شبکه  یک  تیرها،  روی  بر  روفیکس  گرفتن  قرار  با  همزمان 
کاماًل  افراد  و  اجسام  سقوط  از  که  می شود  گسترده  کارگران  پای  زیر 

می نماید. جلوگیری 

سرعت: 
دو  با  روز  در  مترمربع   800 حدود  در  روفیکس  با  قالب بندی  سرعت 
کارگر می باشد. با پوشش روفیکس در تمام طبقات ساختمان ،می توان 
کلیه طبقات را همزمان بتن ریزی کرد و در ضمن قابلیت شکل پذیری 
روفیکس این امکان را به وجود می آورد که فرم های پیچیده معماری را 

نیز بتوان به سهولت قالب بندی کرد.

سهولت حمل  و نقل و حجم ناچیز ضایعات: 
بر خالف مصالحی مانند بلوک سفالی و بتنی متداول، بارگیری و حمل 
روفیکس هیچ گونه ضایعاتی ندارد. انبار کردن روفیکس به فضای کمی 
نیازمند است به طوری که یک کامیون به ظرفیت 10 تن قادر است بیش 

از 2500 مترمربع قالب روفیکس را حمل کند.

افزایش استحکام سازه:
 قرار گرفتن روفیکس در سطح زیرین دال، یعنی در ناحیه حداکثر تنش 
کششی و قفل شدن بتن در شبکه های آن، موجب می شود که تنش های 
از  یک  هر  منتقل شوند.  روفیکس  ناودانی های  به  بارگذاری  از  حاصل 
مربع  میلی متر   40 با  برابر  مقطعی  سطح  دارای  روفیکس  ناودانی های 
)معادل سطح میلگردی به قطر 7 میلی متر( می باشد. فاصله ناودانی های 
عرض  متر  هر  در  بنابراین  است.  سانتیمتر   13/5 یکدیگر  از  روفیکس 

روفیکس سطح مقطع فلزی برابر 300 میلی متر مربع قرار می گیرد.

مقاومت خمشی باال:
خمشی  مقاومت  روفیکس،  سقف  روی  بر  انجام شده  آزمایشات  طبق   
خمشی  مقاومت  از  باالتر  درصد   20 حدوداً  سقف ها  این  آزمایشگاهی 

محاسباتی آنها می باشد.
این افزایش مقاومت، بدان علت است که به هنگام بتن ریزی، روفیکس 
مقطع  درنتیجه عمق  برمی دارد.  خیز  سانتیمتر   1 دهانه حدود  در وسط 
را  مقاومت  اضافه  واین  افزایش یافته  دهانه  وسط  در  دال  بتنی  مرکب 
فراهم می کند. که البته در جهت اطمینان، در محاسبات سقف روفیکس 

از این پدیده صرف نظر می کنند.

مزایا
1.  سرعت و سهولت در اجرا

2.  عدم نیازبه نیروی ماهر
3.  کاهش هزینه مصالح سقف

4.  عدم نیاز به شمع یا جک
5.  بدون نیاز به باالبر و یا جرثقیل  برای نصب روی طبقات

6.  حذف قالب بندی به روش سنتی
7.  امکان بتن ریزی همزمان همه طبقات

8.  کاهش ضخامت و وزن سقف ها
9.  ایمنی بیشتر در مقابل زلزله

10.  کاهش مصرف مصالح دراسکلت ساختمان
11.  ایجاد سقف دوجداره وعایق دربرابرصدا و حرارت

12.  قابلیت عبور تآسیسات از داخل ضخامت سقف
13.  جلوگیری از پوسیدگی لوله ها

14.  قابلیت شکل پذیری بی نظیر برای ساخت فرم های پیچیده
15.  قابلیت حمل مساحت های زیاد با صرف حداقل انرژی و هزینه

16.  بدون ضایعات در بارگیری، حمل، نگهداری و نصب

معایب:
•  نیاز به بتن با اسالمپ پایین

•  خارج شدن آب بتن
•  قیمت باالتر نسبت به قالب بندی معمولی

سقف روفیکس
گردآورنده: مهندس سید محمد حسین زاده - عضو کمیته ترویج ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و اخالق حرفه ای

فن آوری های نوین ساختمانی
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بوده،  مهم  بسیار  ای  نکته  درمانی  مراکز  در  آسانسور  به  نیاز  چه  اگر 
استانداردهای  و  مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم  بدلیل  متاسفانه  ولی 
مربوطه، کارایی آنها و بهره وری مناسب، در استان بوشهر از آسانسور 
میسر نگردیده است. که با توجه به بازرسی ها و تحقیقات انجام شده، 
اگرچه  است.  داشته  همراه  به  را  آنها  بودن  ناایمن  و  نامناسب  کارایی 
وسیله  هر  نکات  ترین  اصلی  از  که  آسانسور  مهندسی  و  فنی  طراحی 
دارای فناوری و تکنولوژی می باشد، متاسفانه در این گونه آسانسورها 
رعایت نگردیده و همیشه به دالیلی چون هزینه کمتر از سوی مالکین 
ساختمان های مراکز درمانی و عدم اطالعات فنی و مشاوره های غیر 
با کاربری  حرفه ای شرکت های نصب کننده آسانسور، آسانسورهای 
خود  در  را  استانداردها  حداقل  و  تجهیزات  ترین  ابتدایی  که  خانگی 
آسانسورهای  است.  مراکز درمانی تجهیز گردیده  در  داشته،  به همراه 
نقطه  و  ایمنی  نکات  که  کنند  می  رعایت  را  استانداردهایی  مسکونی 
آسایش تنها برای جابجایی اشخاص در بین طبقات را در نظر گرفته، 
استانداردهای مراکز درمانی، شرایط  این در حالی است که طراحی و 

بیمار و بحرانی بودن کاربری درمانگاه ها مانند انتقال بیمار و پزشک 
در اورژانس و اتاق عمل را نیز لحاظ مي نماید.

بیمار  افراد  از دید فنی و مهندسی، حضور  نگاهی ساده خارج  با  حتی 
در کابین آسانسوری که شرایط جوی محیطی و گرمای طاقت فرسای 
بوشهر را در نظر نگرفته، اولین انتقاد را به راحتی از سوی هر شخص 
که  فورسماژوری  و  بحرانی  شرایط  حال  دارد.  می  وارد  آسانسور  به 
در  بیمار  گرفتن حضور  نظر  در  با  مناسب  سنجی  ظرفیت  عدم  بدلیل 
برق،  قطع  هنگام  در  اضطراری  نجات  سیستم  نبود  آسانسور،  کابین 
نبود تجهیزات پزشکی و کمک های اولیه در کابین و همچنین سرعت 
استانداردها  به رعایت  نیاز  نامناسب و راحتی نوع حرکت آسانسور که 
مراکز  آسانسورهای  وضعیت  مهندسی،  دیدی  با  دارد،  فنی  قوانین  و 

درمانی را بحرانی نشان می دهد.
در همین راستا شکایت های متعددی از سوی هم استانی ها به مراجع 
ذیصالحی چون اداره استاندارد به عنوان مرجع نظارت بر استانداردهای 
اجباری آسانسور و سازمان صنعت، معدن و تجارت که وظیفه صدور 

پروانه طراحی و مونتاژ شرکت های آسانسوری را بر عهده دارد، را در 
پی داشته است. از اینگونه شکایات اگر برخورد درب کابین با بیمار در 
حال تردد و تنگی نفس و حمله های قلبی به دلیل نبود تهویه مناسب 
و شرایط روشنایی ناکافی را بدلیل نیاز به اعمال نظر شخص کارشناس 
می  را  طبقات  بین  آسانسور  کردن  گیر  ولی  نداد،  جلوه  عمومی  خبره 

توان کامال از دید عموم مردم وارد دانست.
با توجه به این نکته که آسانسور وسیله اي نقلیه محسوب مي شود، با 
مثالي ساده و مقایسه وسایل نقلیه  دیگري چون خودرو به درک مطلب 
فوق مي توان کمک کرد. تجسم کنید بجاي آمبوالنس که طراحي و 
نقلیه عمومي  از وسیله  پذیرفته،  بیمار صورت  براي حمل  آن  کاربري 

ساده مانند اتوبوس و خودرو شخصي استفاده کرد.
احساس  استان،  مهندسین  از سوی  ای  نگرشی حرفه  به  نیاز  اینرو  از 
می  احساس  زمینه  این  در  درمانی  مراکز  مدیران  و  مالکین  مسئولیت 
به  خدمات  افزایش  و  شرایط  بهبود  جهت  را  نکاتی  چنین  تا  شود، 

شهروندان رادر نظر بگیرند.

شرایط نامناسب آسانسورهای مراکز درمانی استان بوشهر
مهندس پویا ناصریان- کارشناس اداره کل استاندارد و عضو کمیته معیار مصرف انرژي و مصالح استاندارد سازمان


