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مهندس داریوش مظفری، دبیر گروه تخصصی شهرسازی سازمان :

ضرورت استاندارد سازی فضاها
و ساختمانهای عمومی برای استفاده 

معلولین جسمی و حرکتی 
در طول نیم قرن اخیر شهرهای ایران چه به لحاظ تعداد و چه از نظر کالبدی 
ابعاد  در  توان  به گونه ای که می  اند.  داشته  زیادی  بسیار  و جمعیتی رشد 
مختلف آنها را مورد نقد و بررسی قرار داد. در این میان جدا از اینکه به هیچ 
وجه خدمات شهری ، تأسیسات و تجهیزات و سایر فضاهای مورد نیاز شهری 
تناسبی با توسعه کالبدی و افزایش جمعیت ندارد، مسئله ای که بیش از همه 
مورد غفلت واقع شده ؛ عدم توجه به بخشی از جمعیت کشور است که با 

محدودیتهای جسمی و حرکتی مواجه هستند.
هم فضاهای عمومی و هم ساختمانهای عمومی در بخش خصوصی ، عمومی و دولتی برای استفاده این 

قشر که حدود 2 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، مناسب سازی نشده اند.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در زمینه مناسب 
سازی فضاهای شهری و ساختمانهای عمومی برای عزیزانی که با محدودیتهای جسمی و حرکتی 
مواجه اند، مصوبات خوبی داشته اند ؛ ولی از آنجایی که ساختمانها و فضاهای موجود، در گذشته اکثراً 
بدون رعایت این ضوابط احداث شده اند و بعضاً اصالح این وضعیت یا اصاًل امکان پذیر نیست و یا 
مشکالتی در بخش اجرا داشته و یا هزینه باالیی دارد؛ در جهت حل این مشکالت اقدامات شایسته ای 

در عمل صورت نگرفته است.
لذا با توجه به ضرور ت توجه به این قشر عزیز که با محدودیتهای جسمی و حرکتی مواجه هستند و 
هم به لحاظ حرفه ای از کلیه برنامه ریزان، طراحان، مجریان و بویژه مهندسان عضو سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان انتظار می رود؛ هم در زمینه طراحی و  هم نظارت بر اجرای فضاهای شهری 
و نیز ساختمانهایی که مسئولیت آن را به عهده دارند، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
و همچنین مقررات ملی ساختمان را مبنای کار قرار داده تا حداقل محدودیتهای جسمی و حرکتی باعث 

محرومیت از فضاها و مکانهای شهری نگردد.
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مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان: 

رعایت ایمنی، از مهمترین اهداف مقررات ملی ساختمان

   به بهانه روز ملی استاندارد و روز ملی نابینایان   

سرمقاله

1- در راستای رعایت ضوابط و استانداردهای اجرایی 
از جان و سرمایه  تاسیسات برق و همچنین حفاظت 
جهت  فراخوان  به  تصمیم  برق  دفتر  شهروندان، 
آموزش مجریان تجربی برق نموده است که ثبت نام 
تاسیسات برق صورت گرفت.  آنان در دفتر  حضوری 
کالسهای  استان  برق  توزیع  شرکت  هماهنگی  با 
گردید  برگزار  آن شرکت  در محل  توجیهی-آموزشی 
تخصصی  آزمون  کنندگان،  کلیه شرکت  از  متعاقبا  و 
گرفته شدکه از مجموع 170 نفر از ثبت نام کنندگان 
ماهه   6 موقت  مجوز  اخذ  به  موفق  نفر   75 تعداد 

مختص مجریان برق گردیدند. این دفتر تصمیم دارد 
سازمان  به  را  برق  مجریان  کلیه  دائم،  مجوز  جهت 
نماید  معرفی  بوشهر  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش 
کاران  برق  استاندارد  با  مهارت  کارت  اخذ  از  بعد  و 
ساختمان و گرفتن آزمون توسط دفتر تاسیسات برق 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر پروانه 

اشتغال به کار مجریان تجربی صادر نماید.
طرح  است  قرار  ایمنی  مسائل  رعایت  منظور  به   -2
تابلوی برق موقت برای پروژه های ساختمانی و ساز 
به  توزیع  شرکت  طرف  )از  آن  واگذاری  نحوه  کار  و 

مالکین ( اجرا گردد.
3- اعضای هیأت رئیسه گروه تخصصی  برق سازمان  

در نظر دارد از Show room  فیبر نوری شرکت 
مخابرات استان بازدید نموده و همچنین در خصوص  
یک  برای  را   نوری  فیبر  سیستم  اجرای  مقدمات 
ساختمان در محدوده مشخص شده در سطح بوشهر 
اقدام  پایلوت  صورت  به   ، مخابرات  شرکت  توسط 

نمایند.
در  برق  اعضاء گروه تخصصی  از  تعدادی  4- حضور 
تهران  در  گیر  صاعقه  و  ارت  سیستمهای  همایش 
برگزار گردید به منظور بهره گیری از مسائل نوین روز 

در زمینه ارت و صاعقه برگزار گردید.

مهمترین  از  ایمنی،  رعایت  از  اطمینان  حصول 
اهداف مقررات ملی ساختمان است که در ماده 
33 قانون نظام مهندسی تصریح گردیده است. 
و  ها  کارگاه  کلیه  در  ایمنی  مقررات  رعایت  لذا 

پروژه ها اهم از پروژه های ساختمانی و تولیدی 
و صنعتی، از اولویت ویژه ای برخوردار است.

ایمنی  "اول  یا   "safty first" جمله معروف 
همواره  که  است  شاخصی  جمله   ، کار"  بعد   -
باید ملکه ذهن و سرلوحه کار همه کارفرمایان، 
با رعایت  تا  باشد  ناظران ساختمانی  و  کارگران 
موارد  بویژه  و  ساختمان  ملی  مقررات  الزامات 
ایمنی  به  نسبت  دوازدهم  مبحث  در  مطروحه 
اجرای  به  آن  ِقَبل  از  و  نموده  اقدام  کار  محیط 

بهینه پروژه های خود اقدام نمایند.
که  دارد  شیرینی  دستاوردهای  ایمنی  رعایت 

بطور خالصه به آنها اشاره میشود:

• سالمت و بهاشت کارگران واقع در محیط کار
• سالمت و مصونیت کلیه کسانی که در شعاع موثر 
زندگی می کنند یا از مجاورت کارگاه عبور می نمایند

تاسیسات،  ابنیه،  از  نگهداری  همچنین  و   •
تجهیزات ساختمانی- ماشین آالت که در داخل 
کارگاه بطور مستقیم- در مجاورت ساختمان و 
بطور غیرمستقیم تحت تاثیر فعالیت های درون 

کارگاهی هستند.
بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
ایمنی  کمیته  موضوع،  این  اهمیت  به  توجه  با 
نیز  ای  نامه  تفاهم  و  داده  تشکیل  سازمان  در 
منعقد  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  با 

ایمنی  کمیته  نظارت  با  است  امیدوار  و  نموده 
تفاهم  مفاد  نمودن  اجرایی  راستای  در  سازمان 
نامه گام های مفید و موثری در جهت ارتقاء و 
گردد،  تاکید می  خاتمه  در  بردارد.  ایمنی  بهبود 
ساختمان  ملی  مقررات  دوازدهم  مبحث  حسب 
)بند 12-1-5( مسئولیت ایمنی بطور مستقیم بر 
عهده کارفرما )مالکان ساختمان ها( می باشد و 
به همین دلیل انتظار می رود کارفرمایان محترم 
را همواره  کار  و حفاظت  ایمنی  مقررات  اجرای 
قبل  و  داده  قرار  خود  اصلی  اولویت  عنوان  به 
از انجام هرگونه عملیات ساختمانی از ایمنی در 

محیط کار حصول اطمینان نمایند.

عملکرد گروه تخصصی برق
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به گزارش روابط عمومی سازمان تفاهم 
نامه ای فی مابین شرکت توزیع نیروی 
نظام  سازمان  و  بوشهر  استان  برق 
نمودن  عملیاتی  موضوع  با  مهندسی 
طراحی  بر  نظارت  اجرایی  نامه  شیوه 
کلیه  برق  تأسیسات  استاندارد  اجرای  و 
ملی  مقررات  مباحث  اساس  بر  اماکن 
نیرو  وزارت  اجرایی  مقررات  و  ساختمان 

در مهرماه سال جاری منعقد گردید.
استفاده  راستای  در  نامه  تفاهم  این  عقد 
مجریان  و  مهندسان  تخصصی  توان  از 
جهت طراحی ، نظارت، و اجرای استاندارد 

تأسیسات برق داخل کلیه اماکن و ایجاد 
زیرساخت مناسب برای مصرف بهینه برق 
و اطمینان از کاهش سطح خطر مشترکین 

و عموم جامعه می باشد.
نظام  رئیس  زارعی،  احمد  مهندس 
مهندسی ساختمان بوشهر با اشاره به این 
تفاهم نامه گفت: امیدوارم با اجرایی شدن 
و  برق شبکه  از  بهینه  آن شاهد مصرف 
در نهایت بهبود وضعیت اجرای تاسیسات 

برقی  باشیم.
تفاهم  این  اجرای  با  داشت:  اظهار  وی 
نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد 

تاسیسات برق ساختمان ها با هدف تحول 
در مصرف بهینه برق عملیاتی خواهد شد.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای 
بار  برآورد  و  بررسی  نامه  تفاهم  این 
برق  مهندسین  سوی  از  ها  ساختمان 
استفاده  که موجب  است  مهندسی  نظام 
بهینه از ظرفیت مفید شبکه و در نهایت 
توجه  با  برق  مصرف  در  جویی  صرفه 
مقاومتی  اقتصاد  از  مندی  بهره  لزوم  به 

است.
وی با اشاره به این که اجرای این تفاهم 
به  را  اقتصادی  مدت  بلند  منافع  نامه، 

همراه خواهد داشت افزود: نحوه برآورد بار 
ساختمان ها، دستورالعمل تعیین زمین پست، 
اجرای سیستم ارت، حریم شبکه های برق ، 
نظارت بر تابلو کنتوری و الزامات قانونی 
داده  آموزش  ناظران  این  به  آسانسور  و 

خواهد شد.
وی افزود در راستای این شیوه نامه سازمان 
نظام مهندسی ساختمان آموزش مجریان 
تجربی تاسیسات برقی را آغاز نموده و از 

تاریخ 96/۸/1 اجرا شده است.

عقد تفاهم نامه فی مابین شرکت توزیع نیروی برق
 استان بوشهر و سازمان نظام مهندسی 

نظام  اداره  رئیس  جوکار،  سعید  مهندس 
از  بوشهر  شهرسازی  و  راه  مهندسی 
حرفه  به  ورود  های  آزمون  برگزاری 
مهندسی در تاریخ های 20 و 21 مهرماه 

سال جاری خبر داد.
در  شهرسازي  و  راه  وزارت  گفت:  وی 
آیین   2۸ و   26  ،21  ،11 مواد  اجراي 
و  مهندسي  نظام  قانون  اجرائي  نامه 
 1374 سال  مصوب  ساختمان  کنترل 
نسبت  اسالمی هر ساله  مجلس شورای 
حرفه  به  ورود  آزمونهاي  برگزاري  به 
مهندسي  اصلي  رشته   7 در  مهندسان 
شامل:   1- مهندسي معماري ) نظارت- 
شهرسازي      -2 ترسیمي(  طراحي  اجرا- 

اجرا(    و  محاسبات  و  )نظارت  عمران   -3
برداري  6-نقشه  5-برق  مکانیک   -4
7- ترافیک  در پایه 3 و کاردانهای فنی 
معماران  صالحیت   تعیین  و  ساختمان 
کار  به  اشتغال  پروانه  اخذ  جهت  تجربی 

اقدام می نماید.
 مهندس جوکار افزود: در این دوره، یک 
طراحي  صالحیت  بعنوان  جدید   آزمون 
و  مکانیکي  تاسیسات  هاي  رشته  جهت 

برقي نیز برگزار شد.
وی اظهار داشت: در این دوره تعداد 1۸57 
فارغ  مرد(   1463 و  زن  نفر   394( نفر 
التحصیالن رشته های مهندسی که مدت 
3 سال از تاریخ فارغ التحصیلي کارشناسي 

و 2 سال از تاریخ کارشناسي ارشد ایشان 
سایت طریق  از  نیز  قباًل  و  گذرد  مي 

 inbr.ir  دفتر مقررات ملی وزارت متبوع 
مراحل ثبت نام خود را تکمیل نموده اند 
شرکت نمودند. همچنین تعداد کاردانهای 
فنی ساختمان شرکت کننده در آزمون نیز 
4 نفر )4نفر مرد( در دو رشته  عمران و برق 
و معمار تجربی 2 نفر)2 نفر مرد( می باشد.

مهندس جوکار عنوان نمود: رکن اجرایي 
و شرکت  آزمون سازمان سنجش کشور 
خدمات آموزشي آن با همکاري دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد عالیشهرمي باشد و رکن 
نظارتي آزمون، اداره کل راه و شهرسازي 

استان بوشهر مي باشد.

مهندس سعید جوکار، رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی بوشهر:

آزمون های ورود به حرفه مهندسی برگزار شد

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی چغادک

جمع کلتا 29 مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

متراژ زیربنا214/302641673/55۸۸3/09669/541029/17762/255496

تعداد قرارداد229266431

عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا
1. بررسی دستورالعمل  کنترل و طراحی نقشه و دستورالعمل آبفا توسط کمیته تخصصی آبفا و گروه تخصصی 
مکانیک در جلسات مختلف کارشناسی: این دستورالعمل ها مراحل نهایی خود را طی می کنند و انتظار می رود 
ابهامات در نحوه رعایت اصول طراحی توسط ناظرین  تایید نهایی مشکالت طراحی نقشه ها و سایر  از  پس 
تاسیسات مکانیکی به حداقل برسد. همچنین با تدوین دستورالعمل آبفا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
بوشهر جزء اولین سازمانهایی در سطح کشور خواهد بود که بصورت ضابطه مند و مشخص در راستای کنترل بر 

موضوع آبفا و بهینه سازی مصرف آب و استفاده از آبهای خاکستری وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
2. برگزاری جلسات توجیهی با ناظرین و مجریان آبفا توسط کمیته تخصصی آبفا که در نظارتهای عالی مشکالتی 
در صدور تاییدیه و اجرا گزارش شده بوده است: الزم است ناظرین محترم توجه بیشتری در بازرسی های آبفا مبذول 
داشته و درصورت تکمیل نبودن شیرآالت ساختمانی و نصب پمپ و مخازن و سایر الزامات درج شده در چک 
لیستها و فرم های مربوطه، از امضاء و صدور تاییدیه جهت نصب کنتور آب خودداری کنند. مجدداً تاکید می شود از 
کلیه تاییدیه های صادره توسط ناظرین بازدید شده و در صورت عدم تطابق ناظر جهت بررسی موضوع فراخوانده 

خواهد شد.
3. تکمیل فرم شماره 7 )استعالم محل کنتورها و تاسیسات پمپاژ( و اخذ تاییدیه شرکت آبفا : با توجه به نامه 
مورخ 96/04/27 به شماره 962/1/7274 ضروری است کلیه ناظرین آبفا در استان نسبت به تکمیل فرم شماره 
7 و اخذ تاییدیه شرکت آبفا برای همه ساختمانهای تحت نظارت سازمان در کل استان ) ساختمانهایی که هنوز 

طبقه پارکینگ یا طبقه نصب کنتور و تاسیسات پمپاژ آب محوطه سازی نشده است( اقدام نمایند. 
4. آماده سازی گیج های دبی سنج آب و راهنمای استفاده از آن جهت توزیع بین ناظرین و مجریان آبفا در 
راستای بهینه سازی مصرف آب. بدین ترتیب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جزء اولین سازمانها در 
سطح کشور است که مدیریت مصرف آب در ساختمان را بصورت کمی و در قالب ضوابط ممیزی انرژی اقدام 

نموده است.
5. پیگیری و نامه نگاری با اداره کل صنعت و معدن استان پیرو مکاتبات متعدد قبلی در راستای تشکیل صنف 

تاسیسات و همچنین نرخ گذاری جدید قیمت برای دستمزد مجریان گاز.
6. برگزاری جلسات مختلف کمیته تخصصی گاز و مصاحبه از کاراموزان گاز و همچنین بررسی مشکالت مالکین 

و درخواستهای وارده.
7. پیگیری و آماده سازی بستر ارسال خودکار پیامک به ناظرین و مجریان گاز در سیستم اتوماسیون سازمان. 
پالک ثبتی، نام مالک، نام ناظر، نام مجری و آدرس در پیامک اعالم خواهد شد. البته این پیامکها در حال حاضر 

بصورت دستی توسط دفتر گاز و آبفا ارسال می گردد.

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی عالیشهر

جمع کلتا 29 مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

متراژ زیربنا0459/09۸14324۸2027۸۸4/52166۸/029100/63

تعداد 034775۸34
قراردادها

آمار تعداد و متراژ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

سه تا پنج طبقهیک و دو طبقه
متراژتعدادمتراژتعداد

71463/7542094/51

آمار تعداد و متراژ دفترچه اطالعات ساختمان

سه تا پنج طبقهیک و دو طبقه
متراژتعدادمتراژتعداد
267175/232۸66/93
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سازه،  مختلف  های  گروه  جاری  سال  ماه  مهر  در 
از  سازمان  نظارت  کمیته  مکانیک  و  برق  معماری، 
ساختمانهای در دست احداث بوشهر بازدید و گزارش 
بازدید هاي انجام شده را جهت رفع نواقص مشاهده 
شده کتبًا به مهندسان ناظر و در صورت نیاز به مراجع 
صدور پروانه و دستگاه هاي مرتبط اعالم نمود و در 
در  موارد  نیز  کمیته  به  شده  ارجاع  موارد  خصوص  
جلسات کمیته بررسي و تصمیمات الزم اتخاذ گردید. 
همچنین در جلسه با هیئت مدیره سازمان در خصوص 
ساماندهی کمیته نظارت شهرستانها و موارد مهم در 
در  ساختمانهای  از  نظارت  کمیته  های  بازدید  انجام 
که  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  احداث  دست 

گزارش خالصه آن به شرح زیر می باشد: 

 

مهر ماه موضوع

7تعداد جلسات هفتگی

20تعداد مصوبات
40تعداد بازدید های انجام شده

32اعالم نواقص به مهندسان
دعوت از مهندسان ناظر جهت 

شرکت در جلسه کمیته
5

ایرادات رایج در بازدید های انجام شده از ساختمانها 
می  بازدیدها  در  ناظر  مهندسان  که  رشته  چهار  در 

بایست به آنها  توجه داشته باشند : 

ایرادات رایج رشته معماری :
1-  عدم رعایت کد های ارتفاعی فونداسیون، سقف، پله 
2- عدم کنترل و انطباق نقشه های معماری و سازه 

3- عدم رعایت درز انقطاع 
4- عدم رعایت فاصله 1/5 متر پیش آمدگی با پالک 

همسایه 
5- عدم رعایت o.k.b تراس ها 

6- عدم رعیات o.k.b  پنجره ها 

7- عدم اجرای نعل درگاه 
۸- عدم اجرا هشت و گیری دیوار های 

9- دیوار چنی بصورت غیر اصولی )ناشاقولی ، عدم 
رعایت هشت و گیری( 

10- عدم اجرای عایق بندی کف سرویس ها 
11- اجرای سفید کاری بصورت غیر اصولی 

12- شانه گیر بودن تیر کنار راه پله 
13- شیب زیاد رمپ راه پله 

14- عدم رعایت ابعاد پاگرد پله مطابق با نقشه 
15- اجرای سقف کاذب بصورت غیر اصولی )تخریب 

تیرچه های سقف (
16- پوشش نورگیر ها و اضافه شدن فضای نورگیر 

به فضای مسکونی 
17- ایجاد افزایش زیر بنا 

1۸- جابجایی در پالن معماری )جابجایی آشپزخانه ، 
سرویس بهداشتی و غیره(

ایرادات رایج رشته عمران :
مرحله گود براری :

1- عدم رعایت ارتفا ع گود برداری 
2- سازه نگهبان مطابق با نقشه اجرا نگردیده است 

3- آماده سازی و تحکیم بستر گود مانند مشخصات 
فنی مندرج در نقشه انجام نشده است 

مرحله اجرای فونداسیون :
1- آرماتور های طولی و تقویتی بر اساس نقشه اجرا 

نگردیده است 
اجرا  و  انتخاب  نقشه  طبق  عرضی  آرماتورهای   -2

نگردیده است 
3- ارتفاع فونداسیون با نقشه همخوانی ندارد 

4- ریشه ستونها با نقشه همخوانی ندارد .
5- طول ریشه ستونها کمتر از حد مجاز می باشد 

6- عدم رعایت درز انقطاع 
7- عدم رعایت حداقل پوشش مناسب بتنی )کاور( 

مرحله اجرای ستونها :
1- آرماتورهای طولی ستونها با نقشه مغایرت دارد 

2- فاصله خاموتهای ستونها با مقادیر مندرج در نقشه 
یکسان نمی باشد 

3- قطر خاموتهای مصرفی با با نقشه مغایرت دارد 
4- طول هم پوشانی آرماتورهای طولی کم می باشد 
5- ستونها در محل تعیین شده در نقشه اجرا نگردیده است 

مرحله اجرای سقف :
1- آرماتور تیرچه ها ی ساخته شده با نقشه مغایر است 
2- سر تیرچه ها با روش اصولی تخریب نگردیده است

الزم  استاندارد  از  سقف  استایرن  پلی  بلوکهای   -3
برخوردار نیست 

4- آرماتورهای حرارتی طبق نقشه اجرا نگردیده است 
5-  عدم اجرای خاموتهای چشمه اتصال تیر به ستون 

6- شمع های نگدارنده سقف کفایت الزم را ندارند 
7- آرماتورهای تقویتی تیر با نقشه مطابقت ندارد 

۸- عدم رعایت طول همپوشانی آرماتور  تیر ها
9- عدم رعایت فاصله خاموت گذاری در تیر ها 

اجرا  نقشه  با  مطابق  پله  راه  تیر  آرماتورهای   -10
نگردیده است 

11- ارتفاع تیرچه های سقف با نقشه مغایرت دارد 
12- عدم اجرای تیر در لبه پیش آمدیگ ها مطابق با نقشه 
13- اجرای دال بتنی به جای تیرچه بلوک در پیش آمدگی

14- قالب بندی و بتن ریزی نامناسب در سقف

ایرادات رایج رشته برق:
1- عدم استفاده از ماهیچه روی لوله های تاسیساتی 

2- استفاده بیش از حد از لوله خرطومی نامرغوب 
3- اجرای همزمان لوله گذاری با سیم کشی 

4- عدم رعایت فاصله مناسب تاسیسات برقی با سایر 
تاسیسات 

5- عدم استفاده از سیم ارت با مقطع مناسب مطابق 
نقشه جهت مصرف کننده ها

6- عدم رعایت ارتفاع تابلو برق در واحد ها 
7- عدم رعایت موارد ایمنی در استفاده از برق کارگاهی 

۸- استفاده از سیم ارت و نول مشترک در مدار
9- عدم اجرا چاه ارت و سیم ارت 

تابلو و  از یک  10- عبور سیم جریان ضعیف و برق 
یک قوطی

11- لوله گذاری برق بصورت مورب 
12- اجرای کلید و پریز برق در حمام 

13- عدم رعایت سایز کابل برق 
14- عبور بیش از انداز سیم از یک لوله 

ایرادات رایج رشته مکانیک :
1- عدم اجرای مهار سیفونها

2- عدم اجرای ایمنی چاله آسانسور 
3- اجرای نامناسب لوله های ونت 
4- اجرای تهویه مشترک سرویسها 

5- عدم اجرای لوله های عمودی در داکت مناسب
6- رعایت نکردن شیب یکنواخت لوله های فاضالب 
7- اجرای لوله کشی فاضالب بصورت افقی در دیوار 

۸- عدم اجرای دریچه بازدید در طبقه اول 
9- استفاده از یک سیفون جهت دو سرویس بهداشتی 
10- استفاده از اتصاالت اضافی در اتصال سیفون به 

لوله فاضالب 
افقی  های  لوله  روی  بازدید  دریچه  کمبود   -11

فاضالب در پایین ترین طبقه 
عمودی  های  لوله  روی  بازدید  دریچه  کمبود   -12

فاضالب در پایین ترین طبقه 
دو  جهت  فاضالب  لوله  مشترک  رایزر  اجرای   -13

واحد هم جوار
14- عبور لوله افقی تاسیساتی یک واحد از واحد همجوار

ونت  های  لوله  غیر ضروری  و  اجرای طوالنی   -15
در طبقه همکف 

افقی  شاخه  آخرین  مناسب  فاصله  رعایت  عدم   -16
لوله فاضالب تا آخرین زانوئی لوله عمودی فاضالب 

عملکرد کمیته کنترل نظارت سازمان

آمار دفترچه اطالعات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی 
96/07/29-96/07/01

مالحظات
شناسنامه فنی و ملکی دفترچه اطالعات ساختمان  گروه

ساختمانی شهر
متراژ تعداد متراژ تعداد
366 1 255.74 1 گروه الف

29۸60.۸3بوشهر 37 20102 19 گروه ب
3163.4 3 9456.35 4 گروه ج

0 0 0 0 گروه د

و  شهرسازی  ضوابط  ترویج  کمیته  فعالیت  آغاز  از   
مقرات ملی ساختمان و اخالق حرفه ای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان بوشهر تاکنون در راستای 
اهداف عالیه این کمیته اقدامات  و تصمیمات موثری 
در راستای ساماندهی تشکیالت آن صورت پذیرفته 
است، که به عنوان یک تشکل منسجم و حرفه ای 

مشغول  به فعالیت مهندسی می باشد.
این کمیته در سال 95  تاسیس و مشغول به فعالیت 
شد و در حال حاضر با 5  نفر عضو در چهار  رشته 
ایجاد  با  توانسته  برق  و  مکانیک،  معماری،  عمران، 
تعامل با هیات رییسه سازمان  در جهت تسریع و تنوع 
ارائه خدمات در خصوص ترویج مقررات ملی ساختمان 
و بستر سازی درجهت اعمال این مقررات گام های 
موثر و سازنده ای برداشته است. هدف عالیه این کمیته 
ترویج مقررات ملی ساختمان با روش های نوین به 
است مخاطبان  ذکر  به  میباشد. الزم  مخاطبان خود 

این کمیته عبارتند از:
1-مهندسان عضو سازمان 

2-مردم به ویژه کودکان و نوجوانان )به صورت عام( و 
مالکان یا وکالی قانونی آنها )به صورت خاص(

3-استاد کاران و کارگران ساختمانی
4-معماران و مجریان تجربی و دیپلمه های فنی 

5-اصناف ساختمانی
6-ادارات، سازمانها ،نهادها و سایر ارگان های مرتبط 

با ساخت و ساز
با توجه به معرفی کمیته در شماره گذشته خبرنامه و 
ذکر خالصه ای از عملکرد چکیده ای از عملکردهای 

اخیر این کمیته به شرح ذیل اعالم میگردد.
نامه سازمان و عقب ماندگی  انتشار فصل  1-تعویق 
و  مهم  بسیار  موارد  از  یکی  انتشار،  آن جهت  زمانی 
مورد نظر این کمیته از شروع فعالیت قرار گرفت که با 
همت اعضاء کمیته انتشارات تشکیل و با انجام هرچه 

بهتر اقدامات الزم ،  فصل نامه جهت انشار در حال 
تدوین میباشد. 

2- با توجه به نوپا بودن کمیته ، تحقیقات و بررسی های  
وسیعی  را بر روی عملکرد کمیته ترویج مقررات ملی 
ساختمان دیگر استان ها ،توسط اعضای کمیته انجام 
و در نتیجه نظام نامه کمیته ترویج ضوابط شهرسازی، 
از  پس  ای  حرفه  اخالق  و  ساختمان  ملی  مقررات 
چندین بار بررسی و ویرایش به هیات رییسه سازمان 

تسلیم گردید. 
طیف  کمیته  این  مخاطبان  اینکه  به  توجه  3-با 
را  نوجوانان  و  کودکان  به خصوص  افراد،  از  وسیعی 
مقررات  ترویج  منظور  به  گردید  مقرر  میشود،  شامل 
ملی ساختمان  برنامه های ارتباط جمعی مورد استفاده 
قرار گیرد. در این راستا با تالش و همکاری بی وقفه 

اعضای کمیته ساخت انیمیشن با کاراکترهای کامال 
بوشهر  استان  مهندسی  نظام  سازمان  انحصاری 
با   انیمیشن  این  نخستین   گردید. قسمت های  آغاز 
محوریت معرفی اقدامات اولیه ایمنی در حال تدوین 

و ضبط می باشد.
4- برگزاری مسابقات پیامکی در مناسبت های خاص 
از جمله روز معمار و روز ایمنی و آتش نشانی که توسط 
و صورت  پیگیری  زاده  مهندس حسین  آقای  جناب 
دیگر  از  گرفت  قرار  نیز  استقبال  مورد  که  پذیرفت، 

فعالیت های این کمیته میباشد.
تدوین  جهت  گاز  تخصصی  کمیته  با  همکاری   -5
بروشور مقررات و نکات ایمنی لوله کشی گاز خانگی.

6- با توجه به اینکه این کمیته کامال نوپا می باشد، 
اعضای محترم هیات مدیره به همراه اعضای کمیته، 
جهت نیل به اهداف واالی این کمیته در حال بررسی و 
تایید نظام نامه ای جامع، جهت فعالیت کمیته می باشند. 
لذا بسیاری از مصوبات کمیته موکول به زمان تایید نهایی 

نظام نامه کمیته می باشد.

عملکرد کمیته ترویج
 ضوابط شهرسازی و مقرات ملی ساختمان سازمان 

آمار کارکرد دفتر نمایندگی خورموج
بخش ساختمان

مبلغ ارزش افزوده )ریال (مبلغ 5درصد )ریال (مبلغ 95درصد )ریال (تعدادمتراژردیف

11370.05۸201،7۸4،۸911۸،695،6061۸،160،642

بخش گاز

مبلغ ارزش افزوده )ریال (مبلغ 5درصد )ریال (مبلغ 95درصد )ریال (تعداد ردیف

174100،395،2۸01۸،947،1209،041،2۸1
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حقوقی

اختالفات  فصل  حل  داوری جهت  به  را  بندی  قرارداد،  طرفین  است  بهتر  که  نمودیم  اشاره  پرداختیم.  قرارداد  یک  تنظیم  شیوه  به  قبل  شماره  در 
اختصاص دهند. در این شماره به مفهوم داوری و موضوعات پیرامون آن می پردازیم.

داوری نوعی حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات است که متکی به اراده طرفین بوده و بر این اساس، طرفین توافق می توانند دعاوی و اختالفات آتی 
و احتمالی یا بوجود آمده فی مابین خود را ازطریق یک یا چند نفر شخص مورد اعتماد خارج از دادگاه حل و فصل نمایند. به نوعی که تصمیم اتخاذ 
شده توسط داور یا داوران از همان جنبه الزام آور احکام دادگاهها برخوردار باشد. به موجب مفاد ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی، متعاملین می 
توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب یک قرارداد جداگانه، تراضی نمایند که در صورت بروز اختالف بین آنان، به داوری مراجعه نمایند و نیز 
می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختالف تعیین نمایند. داوری از این مزیت برخوردار است که اوال افراد میتوانند شخص مورد اعتماد 
خود را بعنوان داور انتخاب نمایند و ثانیا از طریق یک دادرسی کوتاهتر، زودتر به نتیجه مطلوب برسند و تکلیف اختالف در یک بازه زمانی کوتاهتر 
از دادرسی در محاکم دادگستری تعیین و مشخص شود. امروزه اعتبار داوری درعرصه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. در دعاوی و قراردادهای 
بین المللی، داوری از یک ساختار منسجم و قوی برخوردار است. مراکز بین المللی داوری، رسیدگی به قسمت اعظم دعاوی و اختالفات بین المللی 
را به خود اختصاص داده است. از همین رو در عرصه بین الملل داوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در عرصه داخلی هر چند داوری از انسجام 
و اقتدار داوری بین المللی بهره مند نیست، لکن رفته رفته این موضوع در حال رشد و تکوین می باشد. پیش بینی مقررات داوری در قانون آیین 
دادرسی مدنی و یا مواردی از جمله در قراردادهای پیش فروش ساختمان به موجب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 13۸9 و یا در قراردادهای 
بیمه و مواردی از این قبیل، بیانگر آن است که داوری در عرصه داخلی در حال پیمودن راه، به منظور رسیدن به جایگاه واقعی خود است. همانطور 
که گفته شد داوری بر اساس اصل حاکمیت اراده اشخاص و با توافق و تراضی طرفین شکل میگیرد. افراد میتوانند در قراردادها پیش بینی نمایند که 
چنانچه اختالفی حاصل شود فرد یا افراد)داوری موردی( یا نهادهای داوری)داوری سازمانی( به موضوع رسیدگی نمایند و یا اینکه در صورت عدم 

پیش بینی چنین موضوعی در قرارداد و بوجود آمدن اختالف، با تراضی خود رسیدگی به آن 
را به داوری موکول نمایند. داوری سازمانی از این حیث که دارای ساختار تخصصی در امر 
داوری بوده و معموال از داوران دارای تخصص بهره مند است، بر داوری موردی ارجحیت 
،از  داوری  مراکز تخصصی  یا  داوران   یا  داور  توسط  آرا صادره  مورد  دو  در هر  لکن  دارد. 
یک نظارت قضایی برخوردار است تا چنانچه اصول و مقررات پیش بینی شده در قانون یا 
توافق طرفین در آن رعایت نشده باشد با درخواست ابطال و رسیدگی توسط دادگاه مواجه 

شود. اما همانطورکه گفته شد حاکمیت اراده طرفین بر موضوع، دخالت 
دادگاهها را در آرا داوری محدود و منحصر به موارد معین شده در 
قانون می نمایند. رای صادره توسط داور یا داوران یا نهاد داوری، 
همان اعتبار آرا دادگاهها را دارد و مانند آن قابل اجرا توسط دوایر 
و  نظارت  وصف  با  اساس  این  بر  است.  دادگاهها  احکام  اجرای 
به نحو مطلوب  تعیین داور و مقررات رسیدگی،  افراد در  دخالت 
تری نتیجه رسیدگی به اختالف مشخص می شود، به نوعی که 
اجرا  و  پذیرش  و  مخالفت  عدم  با  موارد  اکثر  در  داور  تصمیم 
مناسب  بسیار  بنابراین  شود.  می  مواجه  علیه  محکوم  توسط 
مابین خود،  فی  قراردادهای  تنظیم  در هنگام  افراد  که  است 
بعنوان راهکار و طریق حل و فصل اختالفات در  را  داوری 

قرارداد پیش بینی نمایند.

حل و فصل اختالفات از طریق داوری
   مسلم ماندگار، مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری

عملکرد دفتر نمایندگی برازجان
در 1۸ مهرماه سال جاری، بازرسین سازمان از دفتر نمایندگی برازجان 
در  کارکنان،  و  دفتر  مسئول  با  نشستی  طی  و  آوردند  بعمل  بازدید 
بصورت  نقشه  ارسال  با  ارتباط  در  موجود  مشکالت  خصوص 
الکترونیکی و تایید سه سری پس از انجام مراحل و همچنین نحوه 

ارجاع نظارت در گاز، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
ضمنًا شایان ذکر است که تعداد 6 قرارداد ساختمان و تعداد 307 واحد 
دفتر  این  در  قرارداد   1396/07/26 الی   1396/07/01 مورخ  از  گاز 

نمایندگی منعقد گردیده است.

عملکرد دفتر نمایندگی گناوه
برگزاری جلسه با مجریان لوله کشی گاز خانگی

اهم مصوبات:
نامه  اساس  بر  شهرستان  گاز  مجریان  ساماندهی  و  هماهنگی   -
شماره: 962/1/99۸4 مقرر شد مجریان غیر فعال و فاقد اکیپ های 
دارای گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای به مرکز استان 

جهت اقدامات مقتضی معرفی گردند.
- مرور و بازخوانی کلیه موارد موجود در دستورالعمل گاز استان و لزوم 

اجرا شدن کامل دستورالعمل.

برگزاری جلسه با مهندسین ناظر گاز خانگی

اهم مصوبات:
به  نسبت  گاز  ناظرین  سرما  فصل  شروع  به  توجه  با  شد  مقرر   -
ارجاع نظارت و بازدید از ساختمان های تحت نظارت فعالتر شده و 

مجوزهای الزم را به موقع صادر نمایند.
های  دستورالعمل  و  هفده  مبحث  نظارت  عمل  مالک  شد  مقرر   -
گیری  تصمیم  جهت  موارد  مشکل  بروز  صورت  در  و  باشد  موجود 

نهایی به اطالع مرکز استان رسانده شود.

گزارش خدمات مهندسی
- ثبت  2۸ پروژه جهت انجام مراحل طراحی

نظارتی  متراژ  به  و  قرارداد   16 تعداد  به  نظارتی  داد  قرار  صدور   -
5000 متر مربع

- ثبت و تعیین ناظر تعداد 175 پرونده لوله کشی گاز خانگی

- راه اندازی دستگاه pos در نمایندگی جهت انجام کلیه امور مالی 
خصوص  در  پاسخ  و  پرسش  جلسه  برگزاری  جهت  هماهنگی   -

اتوماسیون جدید و سامانه کنترل نقشه

عملکرد دفتر نمایندگی کنگان

تعداد واحد تعداد پرونده گاز شهر
9۸ 61 کنگان
61 53 دیر
73 35 عسلویه

ساختمان: 11 قرارداد  به متراژ 3260/99
عملکرد واحد

 رفاهی و ورزشی سازمان
- ثبت نام جهت وام قرض الحسنه مهر

- پیگیری جهت خرید بلیط سینما
- تمدید قرارداد باشگاه در شهرستانها

و   100/000/000 جدید  مبالغ  با  الحسنه  قرض  وام   -
150/000/000 ریال

- صدور نامه های باشگاه جهت رفاه مهندسین
جهت  نظام  کددار  عضو  مهندسین  نام  ثبت  فرم  تحویل   -
شرکت در نمایشگاه BIG5 کنیا )12-10 آبان 96 ( اندونزی 

– جاکارتا )19-17 آبان 96 (    دوبی )۸-5 آذر 96 ( 
- توزیع بلیط استخر جهت آقایان و بانوان

- صدور کارت استخر جهت مهندسین آقا )کددار و بدون کد(

عملکرد ماهانه گاز دفتر نماینگی دیلم
تعداد کنتورآمار ماهانه

23فروردین
52اردیبهشت

33خرداد
72تیر

43مرداد
23شهریور

99مهر
345مجموع

عملکرد کمیته آموزش سازمان
1- برنامه ریزی دوره های مورد نیاز مهندسین در کلیه رشته ها

2- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ کمیته آموزش و مهندسین عضو
3- اطالع رسانی نکات آموزشی از طریق سایت سازمان و کانال تلگرام

4- انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی مابین فنی و حرفه ای و نظام مهندسی جهت آموزش
5- انعقاد تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق جهت مهندسین تاسیسات برقی

6- برگزاری دوره VRF ویژه مهندسین مکانیک
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شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به 
انتقاد  ضمن  رجبی  مهندس   ، مرکزی 
کشور  ساختمان  صنعت  بخش  رکود  از 
ترین  اساسی   از  یکی  داشت:  اظهار 
ایجاد  و  بیکاری  کاهش  محورهای 
برنامه  شک  بدون  تولید  و  اشتغال 
ریزی و هدایت امر ساختمان و مسکن 
در  محترم  دولت  متأسفانه  که  می باشد 
برنامه  و  راهبرد  تاکنون  خصوص  این 

مشخصی را ارائه نداده است. 
وی در ادامه راهبرد ساختمان و مسکن  
این  افزود:  و  دانست  ملی  امر  یک  را 
وزارتخانه   مجموعه  توسط  باید  راهبرد 
محوریت  با  دولت  اقتصادی  های 
همکاری  و  شهرسازی  و  راه  اعتبار وزارت  و  پول  شورای  مرکزی،  بانک بانک  جمله  از  تخصصی  بانک های  و 

بازرگانی و سایر نهادهای  اتاق  مسکن، 
داده  شکل  خدمات  حوزه  در  اقتصادی 
با  راهبردی  چنین  تعیین  بدون  و  شود 
دولت  مؤثر  های  حرکت   همه  وجود 
اقتصادی،  های  حوزه   در  محترم 
اشتغال  حوزه  در  چشمگیری  تغییرات 
نه  امر  این  لذا  افتاد.  نخواهد  اتفاق 
خرده  یک  نه  و  عادی  موضوع  یک 
ترین  اساسی   از  یکی  بلکه  سیاست، 
 1396 سال  در  دولت  راهبردهای 
مهندسی  نظام  رئیس  می شود.  تلقی 
راه  وزارت  نقش  بر  تاکید  با  ساختمان 
و شهرسازی نیز در این خصوص گفت: 
حوزه  ویژه  به  شهرسازی  و  راه  وزارت 
معاونت مسکن و ساختمان آن می تواند 

تردید  البته  و  باشد  داشته  کلیدی  نقش 
نداشته باشید که به زودی تدوین چنین 
در  عمومی  مطالبه  یک  به  راهبردی 

حوزه اقتصاد بدل خواهد شد.
رشد  آمار  به  پایان  در  رجبی  مهندس 
و  کرد  اشاره  ساختمان  و  مسکن  حوزه 
درصد  سه  تا  دو  بین  آمارهای  افزود: 
نه  ساختمان  و  مسکن  حوزه  در  رشد 
جهاتی  از  که  نیست  امیدوارکننده  تنها 
می تواند نگران کننده نیز باشد. لذا باید 
با  تأکید مضاعف و جدی، مطالبه گری 
را از درون دولت آغاز نمائید تا با کمک 
ساختمان  بخش  اندرکاران  دست  هم 
اتفاق  ایجاد  شاهد  بتوانیم  مسکن  و 
مبارکی در حوزه اشتغال و تولید باشیم.

مهندس رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور :

رونق ساخت  و ساز از اساسی ترین محورهای ایجاد اشتغال است

روابط عمومی سازمان  به گزارش 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
بوشهر، گردهمایی اعضای شورای 
انتظامی کشور و روسا و حقوقدان 
استانها  انتظامی  شورای  های 
محال  چهار  استان  میزبانی  با 
بختیاری با حضور اعضای شورای 
مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی 
 20 در  بوشهر  استان  ساختمان 

مهرماه سال جاری برگزار گردید .
مهندس  جلسه،  این  ابتدای  در   
نظام  سازمان  رئیس   ، بنائی 
چهار  استان  ساختمان  مهندسی 
اعضای  به  بختیاری  و  محال 
و  رؤسا  و  کشور  انتظامی  شورای 
انتظامي  شوراي  هاي  دان  حقوق 
نسبت  و  گفت  خوشامد  ها  استان 
به دستاوردهای کارآمد این جلسه 
مهندس  کرد.  امیدواری  ابراز 
بنیادی نژاد، رئیس شورای انتظامی 
کشور درباره جایگاه سازمان نظام 
شورای  و  ساختمان  مهندسی 
با  آن  رابطه  و  سازمان  انتظامی 
سالمت جامعه، سالمت اقتصادی، 

آرامش خاطر مردم در منافع مادی 
و معنوی مطالبی را عنوان نمود.

کشور  انتظامی  شورای  رئیس   
اعضای  مفید  عملکرد  از  ادامه  در 

نظام  سازمان  انتظامی  شورای 
استان ها  تمام  ساختمان  مهندسی 
و  همکاری  و  کرد  قدردانی 
دستگاه های  تمام  هماهنگی 

مرتبط را در پیشبرد اهداف شورای 
مهندس  دانست.  مؤثر  انتظامی 
بنیادی نژاد در پایان سخنان خود با 
قرائت دستور جلسه، تصریح کرد: 

دستور جلسه این گردهمایی باتوجه  
انتظامی  به ضروریات روز شورای 
در جامعه مهندسی پیش بینی شده 

است.

کل  مدیر  اصل  شیبانی  دکتر 
سازمان های مهندسی وتشکل های 
حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و 
نایب رئیس شورای انتظامی کشور 
نیز پس از عنوان مسائلی در مورد 
قانون  اجرایي  آیین نامه  اصالحیه 
نظام مهندسي و کنترل ساختمان، 
از اعضای شورای انتظامی استان ها 
حقوق دان  اعضای  همچنین  و 
و  کافی  تأمل  با  خواست  شوراها 
را  خود  پیشنهادهای  الزم  مطالعه 

دراین باره مطرح کنند.
سپس  دستور جلسه زیر به صورت 
قرار  حاضران  بررسي  مورد  کامل 

گرفت:
موضوعات  بررسی  ادامه   -1
آئین  اصالحیه  در  مطرح  انتظامی 
نظام مهندسی  قانون  اجرائی  نامه 
اصالحی   ( ساختمان  کنترل  و 
94/12/05 هیات محترم وزیران (

 2- تبادل نظر در خصوص نحوه 
و  انتظامی  های  پرونده  بررسی 
و  رسیدگی  در  رویه  وحدت  ایجاد 

صدور رای  

برگزاری گردهمایی ادواری شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی کشور



7

یادداشت فنی کمیته نظارت 

گود برداری   

قسمت اول:
1-  پیش گفتار                                                                                                                                                             
اهمیت استفاده بهینه از تمامی طبقات ساختمان از یک سو و لزوم تامین 
فضاهای جانبی همچون پارکینگ، موتورخانه و ... از سوی دیگر غالب 
ناپذیر  اجتناب  )به ویژه در شهرهای بزرگ(  را  اوقات احداث زیر زمین 
می نماید. این ضرروت، با توجه به محدودیت ارتفاع ساختمان در شهرها 
ونواحی مختلف اهمیت بیشتری می یابد و گاهی بخشی از ساختمانها که 

ممکن است حتی چند طبقه را شامل شود در زیر زمین احداث میشوند.
با عنایت به موارد پیش گفته، حذف زیر زمین از نقشه های ساختمانی 
تقریبا غیر ممکن است. اما احداث آن مستلزم انجام گود برداری است و 
از آنجا که گودبرداری معموال در بافتهای مسکونی انجام میشود عالوه بر 
خطر ریزش دیوارها و محتمل بودن خسارتهای مالی و جانی برای عوامل 
ساختمانهای  ریختن  فرو  مانند  بزرگتری  حوادث  وقوع  امکان  اجرایی، 
مجاور نیز منتفی نیست که متاسفانه در نقاط مختلف کشورمان نیز بارها 

شاهد اینگونه حوادث مرگبار بوده ایم.

2- دالیل ریزش دیواره های گود و چگونگی پیشگیری از آن 

 المانهای خاک عالوه بر تحمل سربار موجود، تحت فشار جانبی المانهای 
مجاور نیز قرار دارند و در صورت برداشته شدن بخشی از خاک، در وافع 
قسمتی از تکیه گاه های خاک مجاور حذف می گردد و چنانچه این خاک 
)به تنهایی(، کفایت الزم برای تحمل بارهای وارده را نداشته باشد به 
داخل گود ریزش نموده وسربارهای آن )که معموال ساختمانهای مجاور 

هستند( نیز سرنوشتی جز آوار شدن در گود نخواهند داشت.
نکته حایز اهمیت این است که تنها عامل فرو ریختن ساختمان مجاور، 
رانش خاک زیر آن است و نه چیز دیگر. بنابراین بدیهی است فرایندی 
انجام شود تامین یک تکیه گاه جایگزین  باید به عنوان پیشگیری  که 
برای جداره گود است. برخی مالکان و مجریانی که نسبت به این فرایند 
تا ساپورتهایی  از گود برداری، تالش میکنند  ندارند، پس  آگاهی کافی 
برای ساختمانهای مجاور ایجاد کنند، غافل از اینکه هنگام گود برداری، 
خود  نه  و  شده  حذف  گاهش  تکیه  که  است  ساختمان  زیر  خاک  این 
و  لزوما  بایست  تمهیدات الزم می  است که  بدیهی  بنابراین  ساختمان. 
منحصرا در راستای مهار خاک باشد . وظیفه نگهداری جداره های گود 
سازه  کفایت  از  اطمینان  برای  است.  نگهبان"  "سازه  عهده  به  برداری 
های نگهبان و همچنین اجرای اصولی آن، پس از انجام مطالعات الزم، 
سازه های نگهبان توسط مهندس ذی صالح طراحی گردیده و به نقشه 

های اجرایی، الحاق میشوند.

3- اجرای گودبرداری و چگونگی اجرای سازه نگهبان 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح می بایست نسبت به  پس 
با توجه  اقدام گردد .سپس  تلفن  انشعابات گاز، برق، آب و  جمع آوری 
به عمق تعیین شده برای گود )طبق نقشه های اجرایی( عملیات خاک 

برداری شروع شود .
یکی از نکات مهم که عدم توجه به آن میتواند حین گودبرداری فاجعه 
بیافریند عدم رعایت حریم برای کناره های گود  است. به ویژه اگر وجه 
مورد نظر در مجاورت ساختمان، خیابان و ... قرار گرفته باشد. عرض این 
حریم به مشخصات خاک و عمق خاکبرداری بستگی دارد و معموال به 
صورت شیب دار اجرا گردیده و "برم" نامیده میشود. حداقل عرض برم 

در تراز زمین 50 سانتیمتر است.
آب  سطح  از  پایینتر  عملیات،  چنانچه  برداری  گود  از  مرحله  هر  در   
زیزمینی انجام شود برای جلوگیری از بی ثبات شدن جداره ها، زه کشی 

کف گود از طریق پمپاژ آب ضروری است.
  پس از خاتمه گود برداری، محل ستونهای سازه نگهبان – در برم- 
مشخص شده و محل اجرای این ستونها متناسب با ابعاد شالوده هایشان 
نیاز، ستونها و اعضای  از اجرای شالوده مورد  خاکبرداری میشوند. پس 
مایل نصب میگردند و در ادامه، اعضای افقی نیز با خالی کردن محل 
استقرارشان نصب  خواهند شد. ) اجرای شالوده برای اعضای مایل به 
منظور پیشگیری از رانش و همچنین فرو رفتن آنها در کف گود ضروری 

است(
کیفیت اعضای افقی به جنس خاک بستگی دارد. گاهی به خاطر شرایط 
خاص خصوصیات مکانیکی خاک، الزم است عالوه بر اعضای مایل از 
صفحاتی مانند پلیت و یا شات کریت نیز در دیواره ها استفاده شود تا هیچ 

بخشی از خاک جداره از پوشش تکیه گاهی محروم نباشد.

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی با 
تاکید بر اینکه نیازمند پذیرش تغییر و 
تحوالت در ساختار سکونتی شهری و 
تجدیدنظر  همچنین  و  ایران  جمعیتی 
هستیم  مسکن  سیاست گذاری  در 
به  بازگشت  مسکن  حوزه  در  گفت: 
کار  دستور  در  بازآفرینی شهری  حوزه 
دولت است و برای ورود به این بخش 
توجه  از طریق  توانمند کردن ساکنان 
تاکید  و  شهری  فرسوده  بافت های  به 
پس انداز  صندوق  حساب های  روی 

یکم است. 
متاسفانه  کرد:  تصریح  آخوندی  دکتر 
و  تغییر  موضوع  به  نسبت  ما  هنوز 
سکونتی  ساختار  در  تحوالت  پذیرش 
شهری و جمعیتی ایران، تصور واحد و 
یکسانی نداریم. لذا نداشتن تصویری از 
وضعیت موجود سبب شده انتظارات از 
بخش مسکن در حوزه های مختلف با 
تصمیمات اخذ شده فاصله داشته باشد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: 
مسکن  بخش  اصلی ترین  من  نظر  به 
درک صحیح از وضعیت موجود است. 
همچنین آنچه برای من بسیار اهمیت 

وضعیت  از  تصویری  داشتن  دارد 
به  اگر  و  است  ایران  سکونتگاه های 
سیاست گذاری  به  نرسیم  واحد  تصویر 

مورد اجماع دست نخواهیم یافت.
که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
واژه هایی همچون مهاجرت روستاییان 
روستایی، جمعیت  به شهرها، جمعیت 
شهری واژه هایی تکراری هستند که از 
آن ها بارها سخن گفته شده و همگی 
آن ها صحیح است گفت: بعد از شنیدن 
تمامی این واژه ها آنچه در ذهن نقش 

می بنند این است که این روند با شتاب 
در گذشته وجود داشته است اما واقعیت 
ساختار  تغییر  دهنده  نشان  جامعه 
سکونتی شهری و جمعیتی ایران است.

فارغ  داد:  ادامه  وشهرسازی  راه  وزیر 
فرآیند  نپسندیم  یا  بپسندیم  اینکه  از 
شده  کند  شدت  به  مهاجرت  روند  و 
به  شهری  جمعیت  حوزه  در  و  است 
نسبی  جمعیتی  تعادل  و  ثبات  یک 
است  اصلی  پیام  آن  این  رسیده ایم. 
که  گیرد  قرار  پذیرش  مورد  باید  که 

ساختار سیاست گذاری جمعیتی در حال 
جابه جایی است.

جمعیت  گفت:  مسئول  مقام  این 
تهران در حال  نفری  میلیون  حدود 3 
حاضر به ۸.7 میلیون نفر رسیده است. 
در   95 تا   90 سال  جمعیتی  تحوالت 
ما  چرا  که  می دهد  نشان  کالنشهرها 
باید کل سیاست گذاری بخش مسکن 

را مورد تجدیدنظر قرار دهیم.
 91 تا   ۸9 سال های  از  داد:  ادامه  وی 
برای 760 هزار واحد مسکونی پروانه 
صادر کردیم که در پایتخت این میزان 
بی سابقه است. این در حالی است که 
جمعیت شهر تهران در سال ۸9 تا 91 
در کل 400 هزار نفر رشد کرد و این 
نشان می دهد که اگرچه تهران پایتخت 
است اما رشد جمعیتی دهه های 60 و 

70 قابل تکرار در پایتخت نیست.
تحوالت  و  تغیبر  کرد:  تاکید  وی 
می دهد  نشان  جمعیتی  ساختاری 
ادامه  قابل  پیشین  سیاست گذاری های 
در  نظر  تجدید  به  ناچار  ما  و  نیست 

سیاست گذاری ها هستیم.
منبع: سایت شورای مرکزی

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور:

ناگزیر به پذیرش تحوالت سكونت شهری و تغییر 
سیاست گذاری های مسكن هستیم

مجازات انتظامی عدم رعایت 
ظرفیت اشتغال و صالحیت 
تعیین شده در پروانه اشتغال

 91 و   90 ماده  الف  بخش  از   4 بند  با  مطابق 
اصالحیه مورخ 94/12/05 آیین نامه اجرایی قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اشتغال به حرفه 
های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به 
)به تشخیص قطعی  انجام کاری که شرایط روانی 
مراجع قضایی( یا شرایط قانونی یا مدرک صالحیت 
معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات 
مالی و فنی الزم برای انجام آن را ندارد یا از دست 
وی  کار  به  اشتغال  پروانه  اعتبار  مهلت  یا  بدهد 
تصدی  یا   ، باشد  یافته  خاتمه  کار  آن  انجام  برای 
یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که 
انجام همزمان آنها با قوانین ، مقررات یا ماده )2( 
مکرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد ، به مجازات 

انتظامی از درجه 3 تا درجه 5 محکوم می گردد .
- محکومیت درجه سه : محرومیت موقت از استفاده 
از پروانه اشتغال به مدت 3 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 ضبط 

پروانه 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

شورای انتظامی
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دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاریخ 
96/07/24 مطالبی کذب و حاوی توهین و افترا، به 
ناحق به جامعه مهندسی، به عنوان بزرگترین تشکل 
غیردولتی کشور با سرمایه عظیم انسانی بالغ بر 400 
هزار عضو مهندس در رده های کارشناسی تا دکترا، 
منتسب گردید که از جمله آن اتهامات بی اساس می 
توان به مواری همچون، وجود فساد گسترده در نظام 
مهندسی، ادعای وجود 90 تا 95 درصد امضاء فروشی 
در جامعه مهندسی، باال بودن هزینه نظارت و سطح 
لزوم  عدم  دریافتی،  خدمات  کمیت  و  کیفیت  نازل 
ارجاع خدمات مهندسی، ورود پول اعضاء به سازمانها، 

و غیرشفاف بودن بودجه سازمانها اشاره نمود.
اینجانبان اعضاء هیأت مدیره نظام مهندسی استان 
بوشهر به عنوان منتخب اعضاء محترم سازمان در 
استان بوشهر بر خود الزم می-دانیم در دفاع از حقوق 
و حیثیت این جامعه خدمتگزار، نکاتی را به استحضار 

عموم برسانیم:
1- سازمانهای نظام مهندسی در هر یک از استانهای 
کشور دارای شخصیتی مستقل با بودجه مجزا و دارای 
ارکان قانونی مشتمل بر مجمع، هیئت مدیره، بازرس و 
شورای انتظامی می باشند که در خصوص امور حرفه 
اداری و مالی و رعایت مقررات ملی ساختمان  ای، 
و  اجرایی  وظایف  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  و 
نظارتی دارند. از این حیث و با توجه به روش اداره 
این سازمانها، پاسخگویی به مجمع عمومی و نظارت 
فراگیر بازرسین و مراجع نظارتی، انتساب فساد به این 
سازمانها بسیار غیرمنصفانه و مغرضانه بوده و اساسًا 
در صورت بروز مواردی از انحراف در برخی استانها، 
مسائل این سازمانها قابل جمع و تعمیم به سایر استانها 

نمی باشد. 
2- سازمانهای نظام مهندسی ساختمان علیرغم تاکید 
و پیش بینی های قانون، از هیچ گونه بودجه دولتی 
برخوردار نبوده و حتی تامین هزینه های نظارت عالیه 

که از وظایف حاکمیتی به شمار می رود را نیز عهده 
دار می باشد. با این وجود در شرایط نابسامان اقتصادی 
این سازمان  بیکاری،  باالی  نرخ  با وجود رکود و  و 
بدون تحمیل اندک هزینه ای بر دولت، ضمن ارائه 
خدمات به مالکین در راستای داشتن مکانی امن و 
از  زیادی  اشتغال بخش  زمینه  زندگی،  برای  آسوده 

جامعه مهندسی را نیز فراهم نموده است.
3-  وارد آوردن تهمت فساد گسترده و امضاء فروشی 
به جامعه بزرگ مهندسی کشور، که علیرغم مشکالت 
و نامالیمات موجود عهده دار مسئولیت عرضه خدمات 
مهندسی برای قریب به صد میلیون مترمربع ساخت 
و ساز ساالنه در کشور است، آن هم بدون ارائه ادله و 
حتی یک مستند، بسیار به دور از انصاف و تقوی بوده و 
موجب وارد آمدن لطمه  اساسی به یکی از ارزنده ترین 
سرمایه های ملی می گردد. متاسفانه صحنه گردانان 
سناریوی بی اعتماد سازی مردم به تخصص و توان 
جامعه مهندسی، بدون اندک تأملی در خصوص پی 
آمدهای اقدامات نسنجیده خود و مخاطراتی که روی 
گردانی احتمالی مالکین و سازندگان از رعایت مقررات 
ملی ساختمان برای آحاد جامعه به همراه خواهد آورد، 
بی پروانه و با سوء استفاده از تریبون-های متعلق به 
ای جامعه  بر روی حیثیت حرفه  پنجه  المال،  بیت 

متعهد مهندسین کشور می کشند.
4- رویه های حاکم بر سازمانها در خصوص ارجاع 
کار و ورود پول اعضاء به سازمانها فارغ از خوب یا بد 
بودن آن بر اساس ضابطه قانونی است که در مبحث 
دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بر آن تاکید 
گردیده است و سازمان ها ناگزیر به اجرای آن هستند 
)بندهای 16-2-1و 16-2-3 مندرج در مبحث دوم 

مقررات ملی ساختمان-نظارت اداری(. 
5- طرح مبحث باال بودن هزینه خدمات مهندسی، 
بدون اشاره به معیار نیز یا از روی ناآگاهی به قوانین 
و روالهای جاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان 

نشأت می گیرد و یا تالشی مغرضانه در جهت رواج 
جو بی اعتمادی در میان مردم عزیز نسبت به جامعه 
خدوم مهندسی است. توصیه می شود حرفه مندان 
دلواپس باال بودن هزینه خدمات مهندسی، ابتدا بهاء 
تمام شده ساختمان ابالغی وزارت راه و شهرسازی 
که هرساله مبنای تعیین تعرفه های خدمات مهندسی 
قرار می-گیرد را مرور و با قیمتهای روز ساخت و ساز 
مقایسه نمایند و پس از آن، درصد تعرفه مندرج در 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با تعرفه 
نمایند.  مقایسه  کشورها  سایر  در  مهندسی  خدمات 
در شرایطی که هیچکدام از حلقه های مربوطه به 
چرخه ساخت و ساز به خوبی اجرا نمی شود و دست 
اندرکاران آن به وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، 
بحث در خصوص دستمزد باالی مهندسین و حواله 
مسئولیت تمامی مصائب و مشکالت چرخه ساخت و 
ساز کشور به جامعه مهندسی، مصداق بارز عوام فریبی 

و فرافکنی غیرمسئوالنه است.
6- انتظار می رود رسانه ملی در راستای رسالت های 
قانونی خود و با نگاهی جامع و به دور از هرگونه اتهام 
اندرکار  مراجع مختلف دست  نمایندگان  و تخریب، 
عرصه ساخت و ساز را آزادانه به گفتگو دعوت نماید تا 
در یک فضای کارشناسی منصفانه مسائل موجود مورد 
بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. در این مقوله 
موضوعاتی همچون وظیفه نظارت عالیه وزارت راه 
و شهرسازی، خالء مجری ذیصالح در اکثریت قریب 
به اتفاق شهرهای کشور، عدم رسیدگی به گزارش 
به شهرداریها  ناظر  از سوی مهندسان  تخلفاتی که 
ارجاع شده و در نهایت در کمیسیونهای ماده 100 
تبدیل به جریمه ای اندک می گردد، نبود استاندارد 
مصالح، کارگران فاقد آموزشهای مهارت فنی و ... همه 
و همه از عوامل اصلی معیوب بودن چرخه ساخت و 
ساز به شمار می روند که سازمانهای نظام مهندسی 
کمترین مسئولیت و اختیاراتی در آن زمینه ها ندارند، 

لیکن متاسفانه با مسکوت گذاشتن این موضوعات 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 1396/07/24، 
سازمانهای نظام مهندسی آماج هجمه و افتراهای بی 

اساس و غیرمنصفانه واقع گردید.
7- مقایسه روند انتخاب پزشک توسط بیمار با انتخاب 
ناظر توسط مالک اساساً مغلطه و در خوشبینانه ترین 
تعبیر، قیاسی مع الفارق است، چرا که بیمار شخصًا 
مسئول نتیجه انتخاب خود بوده و خدای ناکرده فوت 
افراد جامعه نخواهد  وی تبدیل به آوار بر سر سایر 
گردید. حال آنکه در مقوله نظارت بر ساختمان، بحث 
بر سر تولید یک محصول و شکل گیری یک سرمایه 
بنای  در  سازنده  حتی شخص  بعضاً  که  است  ملی 
ساخته شده ساکن نگردیده و افرادی دیگر به زندگی 
در آن بنا خواهند پرداخت و لذا هرگونه مسامحه در 
را  کنندگانی  استفاده  دامن  بنا،  یک  ساخت  جریان 
هیچ  ساختمان  ناظر  انتخاب  در  که  گرفت  خواهد 
این  در  منصفانه  مثال  و  قیاس  اند.  نداشته  نقشی 
خصوص می تواند عدم امکان انتخاب »داور توسط 
ورزشکار« یا »قاضی توسط خواهان و خوانده« باشد 
که نزد جامعه، عقل، عرف و قانون یک مفهوم بدیهی 

و پذیرفته شده است.
با توجه به مراتب فوق، اینجانبان اعضاء سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان بوشهر ضمن مبرا دانستن 
از مردم  وارده و دعوت  اتهامات  از  جامعه مهندسی 
بیشتر به تخصص و  اعتماد هرچه  به  آگاه  فهیم و 
نظام  سازمان  در  خویش  خدوم  فرزندان  خدمات 
مرکزی  شورای  داریم  انتظار  ساختمان،  مهندسی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت رفع اشتباه 
از عموم جامعه و افشاء بی مهری های روا داشته شده 
به جامعه مهندسین در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
مزبور، طی فرصتی مجدد و با حضوری شایسته در این 
رسانه ملی از حیثیت سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور دفاع نماید.

بیانیه اعضاء هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

چگونه بحران آب بر آینده انرژی جهان 
اثرگذار خواهد بود؟ 

در اکثر کشورهای جهان بخش انرژی بزرگترین مصرف کننده منابع آبی است زیرا نیروگاه ها برای چرخه های 
خنک سازی خود به آب نیاز دارند. تنها سیستم های انرژی که به چرخه خنک سازی نیاز ندارد نیروگاه های 

خورشیدی و بادی هستند.
محققان پیش بینی نموده اند تا سال 2020 در حدود 30 الی 40٪ جهان با معضل کم آبی مواجه خواهند بود 

و تغییرات اقلیمی این مشکل را مضاعف خواهد کرد.
این بدان معنی است که ما باید تصمیم بگیریم که اندک منابع آبی موجود خود را در چه راهی مصرف کنیم؟ 

آب برای نوشیدن یا آب برای تولید برق؟ در حقیقت منابع آبی جهان برای تأمین هر دو نیاز کافی نیستند.

فن آوری و تکنولوژی

پله هایی که به جای خسته کردن، انرژی می دهند 
 

شدند  پله هایی  طراحی  به  موفق  محققان 
زمان  در  افراد  انرژی  ذخیره سازی  با  که 
باال رفتن از پله ها، کار را برای آنها راحت تر 
می کند. طبیعی است که باال رفتن از پله ها 
محققان  اما  می گیرد  ما  از  بیشتری  انرژی 
نیز  آمدن  پایین  زمان  در  معتقدند  تیم  این 
انرژی قابل توجهی مصرف می شود که به 
ترمز گرفتن خودرو در زمان سرعت گرفتن 

آن شباهت دارد.
از  یکی   )Karen Liu("لیو "کارن 
راه  خالف  بر  گفت:  پروژه  این  محققان 

رفتن معمولی که قدم ها انرژی قابل بازیابی را نابود می کنند وضعیت پله ها بسیار قابل توجه است.
وی افزود: در زمان حرکت بر روی پله ها بیشتر انرژی صرف شده برای باال رفتن صرف می شود و در زمان 
پایین آمدن، صرف انرژی برای جلوگیری از سقوط است و من به نظرم آمد که بتوانم از این انرژی استفاده کنم 

تا بتوانیم با ذخیره این انرژی از آن برای زمان باال رفتن استفاده کنیم.
محققان برای این منظور در ساختار پله ها فنرهایی به همراه حسگر تعبیه کردند که زمانی که فرد از پله ها پایین 
می آید انرژی ناشی از حرکت وی را تا حد مشخصی ذخیره می کنند تا زمانی که فردی بخواهد از پله ها باال 
برود. زمانی که فرد می خواهد از پله ها باال برود برعکس این روند اتفاق می افتد و حسگر فشار انرژی فنر را آزاد 

می کند و سطح پله باالتر می آید تا فرد فشار کمتری بر پای خود برای باال رفتن از پله وارد کند.
این سامانه 26 درصد انرژی در زمان پایین آمدن را ذخیره می کند و کار را در حدود 37 درصد برای زانو راحت تر 
می کند. این سامانه می تواند برای سالمندان، زنان باردار و بیمارانی که به تازگی عمل جراحی انجام داده اند 
بسیار مفید و کمک کننده باشد. این سامانه می تواند بر روی پله های ساخته شده نیز به صورت دائم یا موقت 
نصب شود تا پس از رفع نیاز بتوان آن را از روی پله برداشت. لیو خاطرنشان کرد: راه حل های فعلی برای بیماران 
خیلی مناسب نیستند و برخی از آنها هزینه بسیار باالیی دارند و این سامانه با هزینه کم و نصب آسان می تواند 

جایگزین بسیار مناسبی باشد.
نتایج این پروژه در ژورنال لمی Public Library of Science PLOS ONE منتشر شده است.
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1- مقدمه
طراحی  مرحله  از  بخش  مهمترین  عنوان  به  اگر  ژئوتکنیکی  مسائل  از 
های حساس  بخش  از  یکی  بدون شک  نشود،  برده  نام  ساختمان  یک 
و تاثیرگذار در طرح یک ساختمان می باشد. از آنجا که هر سازه پایدار 
بایستی بر روی یک بستر مورد اطمینان جای گیرد، نحوه و روش رسیدن 
تواند نقش مهمی در طراحی سازه ساختمان  از آن بستر می  آگاهی  به 
داشته باشد. اگر در خرابی ها و مشکالتی که برای ساختمان ها به دالیل 
متعددی نظیر وقوع زلزله، نشست زمین و... تاکنون پیش آمده است تامل 
گردد، اهمیت این بخش از مطالعات ساختمان بیشتر نمایان خواهد شد 
و دیده می شود که اکثر این خسارات ناشی از وجود مشکل در بستر این 

ساختمان ها پدیدار شده است.
در این نوشتار، سعی بر آن شده است که خالصه ای از الزامات آیین نامه 
ای،اقدامات انجام گرفته در حوزه مطالعات ژئوتکنیک در استان بوشهر، 
و همچنین برخی معضالت ژئوتکنیکی به وجود آمده در استان بوشهر به 

دلیل عدم توجه به مباحث ژئوتکنیکی برشمرده شود.

2- الزامات آیین نامه ای 
از دیدگاه مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و ویرایش چهارم استاندارد 
شناسایی  عملیات  انجام  زیر،  موارد  از  یک  هر  وجود  صورت  در   2۸00

ژئوتکنیکی برای پالک مورد نظر الزامی است: 
* ساختمان کم اهمیت و با اهمیت متوسط با بیش از 4 سقف.

* ساختمانها با اهمیت زیاد و بسیار زیاد.
* ساختمان با سطح اشغال بیش از 300 متر مربع.

* نیاز به گودبرداری در زمان ساخت ساختمان )عمق گود بیش از 2 متر(.
* ساختمان هایی که به صورت انبوه و یا شهرک ساخته می شود.

* سطح آب زیر زمینی باال باشد.
* احتمال مواجه شدن با خاک دستی وجود داشته باشد.

* احتمال مواجه شدن با خاک های مسئله دار )خاک های متورم شونده، 
خاک های دارای پتانسیل روانگرایی و خاک های فروریزشی(.

با توجه به موارد باال مشاهده می شود در اکثر ساخت و سازهای شهری 
در استان بوشهر به ویژه شهرهای ساحلی )بوشهر، گناوه دیلم، دیر و....( به 
دلیل سطح آب زیر زمینی باال ، احتمال مواجه شدن با خاک های مسئله 
دار و همچنین به دلیل نیاز به گودبرداری جهت اجرای زیر زمین به منظور 

تامین پارکینگ، انجام مطالعات ژئوتکنیک الزامی می باشد.

3- اقدامات انجام شده در استان بوشهر
در سال های اخیر همزمان با توسعه در بخش ساختمان سازی و حرکت 
به سوی بلندمرتبه سازی و همچنین نیاز به طبقات زیرین و گودبرداری، 
متخصصان  سوی  از  بیشتری  توجه  مورد  کشور  در  ژئوتکنیکی  مسائل 
است؛  گرفته  قرار  عمرانی  های  طرح  با  مرتبط  مسئوالن  و  رشته  این 
در کشور، سعی شده  مناطق  از  بسیاری  بودن  زلزله خیز  به  توجه  با  لذا 
از بستر ساختمان ها در خرابی ها  است به معضالت و مشکالت ناشی 
و رسیدن به ایمنی باالتر در ساختمان ها گام های ارزشمندی برداشته 
شود. خوشبختانه در استان بوشهر نیز در سال های اخیر اقدامات مهمی 
توجه  با  که  است  گرفته  ژئوتکنیک صورت  مطالعات  انجام  در خصوص 
آب  سطح  بودن  باال  و  نقاط  از  بسیاری  در  خاک  نامناسب  وضعیت  به 

زیرزمینی، این مسئله اجتناب ناپذیر می باشد.
مرتبط  های  دستورالعمل  و  قوانین  شدن  اجرایی  و  تدوین  با  همزمان 
)همچون مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، نشریه 525، نشریه 224 
و ....( در سطح ملی، در استان بوشهر نیز به عنوان یکی از استان های 
پیشرو در این زمینه اقدامات ارزنده ای در جهت باال بردن کیفیت ساخت 
و ساز ها به ویژه مباحث مرتبط با ژئوتکنیک از سوی استادان  و آشنایان 
به این رشته تخصصی انجام گردید، از این رو و با توجه به بافت پیچیده 
آب  بودن  باال  استان،  از  ای  عمده  بخش  در  االرضی  تحت  های  الیه 
عنوان  با  ای  کمیته  تشکیل  ژئوتکنیکی،  دیگر  مشکالت  و  زیرزمینی 
"کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح" با حضور اعضای مجرب و استادان 
دانشگاه در سال 13۸9 در دستور کار سازمان نظام مهندسی استان بوشهر 
به  توجه  با  و  وقت  مسئولین  های  پیگیری  با  خوشبختانه  گرفت.  قرار 
اهمیت باالی این موضوع، کمیته مورد نظر تشکیل و فعالیت آن با تدوین 
و اجرایی نمودن شیوه نامه انجام عملیات شناسایی ژئوتکنیکی بر اساس 
مبحث مقررات ملی ساختمان و دیگر آیین نامه های مرتبط آغاز گردید.

4- مروری بر مشکالت مشاهده شده در ساختمان ها 
به دلیل عدم توجه به مباحث ژئوتکنیکی

در ساختمان  آمده  به وجود  برخی مشکالت  از  تصاویری  این بخش  در 

به  از عدم توجه  ناشی  برداری که  بهره  های شهری در دوره ساخت و 
انجام مطالعات ژئوتکنیکی بوده، نشان داده شده است.

 

شکل 1: وجود آب زیر زمینی در کنار الیه ماسه سست سطحی اشباع و دارا 
بودن پتانسیل باالی روانگرایی بر اساس مطالعات ژئوتکنیک انجام گرفته

 

شکل 2:وجود 4 متر خاک دست ریز در محل احداث ساختمان

شکل 3: وجود الیه ماسه سست اشباع، ریزش دیواره گود در گودبرداری و 
دارا بودن پتانسیل باالی روانگرایی بر اساس مطالعات ژئوتکنیک انجام شده

 

شکل 4: وجود ماسه سست اشباع با پتانسیل باالی روانگرایی که منجر 
به آسیب دیدن ساختمان مجاور در زمان گودبرداری گردید

 

شکل 5: ایجاد ترک در اثر نشست ساختمان در شهر گناوه

 شکل 6: ایجاد ترک در اثر نشست ساختمان سه طبقه در شهر گناوه

 شکل 7: نشت آب زیر زمینی به درون پارکینگ ساختمان در حال 
ساخت در شهر دیر 

شکل ۸: نشست ساختمان 3 طبقه شهر بوشهر

با دقت در تصاویر باال مشاهده می شود که عمده مشکالت ژئوتکنیکی 
مشاهده شده به قرار زیر می باشد:

* وجود الیه های خاک دست ریز در نقاط پراکنده ای از سطح شهر که 
منجر به ایجاد شرایط غیر یکنواخت زیرسطحی و احتمال رخداد نشست 

زیاد و یا نامتقارن را افزایش می دهد.
زمان  در  مشکالتی  آمدن  وجود  به  باعث  زمینی  زیر  آب  باالی  تراز   *

گودبرداری و همچنین در دوره بهره برداری می گردد.
* از سوی دیگر با توجه به مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در سال های 
تراز باالی آب زیرزمینی در کنار وجود الیه  این  اخیر مشاهده شده که 
های ماسه ای سست سطحی باعث وجود پتانسیل روانگرایی در سطح 

وسیعی از مناطق مورد مطالعه شده است.
* ایجاد ترک های ناشی از نشست نامتقارن آنی و تحکیمی در سازه ها

کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
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با توجه به اینکه تدوین ضوابط شهرسازي ومقررات ملي ساختمان به خودي خود متضمن ارتقا 
کیفیت ساحتمانها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجراي ضوابط کنترلي همچون نظارت عالیه 
بر ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایي وبررسي عملکرد دستگاههاي مربوطه ضمانت هاي 
اجراي مقررات وضع شده را فراهم مي آورندبه استناد ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل 
ومقررات  ملي ساختمان وهمچنین ضوابط  مقررات  براجراي  عالیه  نظارت  ساختمان مسئولیت 
شهرسازي در طراحي واجراي ساختمان ها وطرحهاي شهرسازي وعمران شهري برعهده وزارت 
راه وشهرسازي مي باشد و بمنظور اعمال اي نظارت کلیه اشخاص ومراجع یاد شده در ماده 34 
قانون مذکور موظف به همکاري مي باشند. لذا این اداره کل در راستاي اجراي نظارت عالیه 
ساخت و سازها با تجربه اي که در سال ۸7 از نظارت در قالب شرکت هاي کنترل و بازرسي 
داشت از سال 91 با ابالغ اولین دستورالعمل شماره 50673/400/9 مورخ 91/0۸/15 نظارت 
خود را بصورت گسترده در قالب گروه هاي نظارتي در شش دوره اعمال نمود در حال حاضر نیز 
دوره هفتم را با16 نفر شروع نموده است که طبق جداول آماري به شرح ذیل در هر دوره بطور 
میانگین حدود 20 درصد از ساخت و سازهاي جدید شهري بازدید بعمل آمده و تحلیل صورت 

گرفته است.

تعداد نفرات ناظر که در گروه طي هفت دوره مشغول به کار بوده اند 
به تفکیک رشته

دوره اول رشته
)شش ماهه 

دوم91(

دوره دوم 
)شش ماهه 

اول 92(

دوره سوم 
)شش ماهه 

اول 93(

دوره چهارم 
)شش ماهه 

دوم 93(

دوره پنجم 
)شش ماهه 

دوم 94(

دوره ششم 
)سال 95(

دوره هفتم 
)شش ماهه 

اول 96(

44559119عمران

2233332معماري

1111222مکانیک

1111232برق

11-----شهرسازي

۸۸1010162016جمع

تعداد بازدیدها به تفکیک گروه ساختماني- تعداد پالك- متراژ هر دوره 
بصورت جداگانه و جمع بندي کلي

مجموعگروه دگروه جگروه بگروه الفدوره ها

299-332715سال 91 )دوره اول(

292-1226۸12سال 92 )دوره دوم(

شش ماهه اول سال 93 
296-5321627)دوره سوم(

شش ماهه دوم سال 93 
243-491۸113)دوره چهارم(

40162271230سال 94 )دوره پنجم(

312904623۸0سال 95 )دوره ششم( 

3111101125سال 96 )دوره هفتم( تا کنون

221149914041۸65مجموع

متراژ ساختمانهاي بازدید شدهدوره ها

213207سال 91 )دوره اول(

175792سال 92 )دوره دوم(

233353شش ماهه اول سال 93 )دوره سوم(

190617شش ماهه دوم سال 93 )دوره چهارم(

220714سال 94 )دوره پنجم(

339996سال 95 )دوره ششم( 

1649۸0سال 96 )دوره هفتم( تا کنون

153۸659 )متر مربع(مجموع

تعداد دستور توقف عملیات صادره به شهرداري ها و مراجع صدور پروانه 
ساختمان در استان به تفکیک هر دوره

تخلفات فنيدوره ها

33سال 91 )دوره اول(

17سال 92 )دوره دوم(

68شش ماهه اول سال 93 )دوره سوم(

48شش ماهه دوم سال 93 )دوره چهارم(

52سال 94 )دوره پنجم(

148سال 95  )دوره ششم( 

44سال 96  )دوره هفتم( تا کنون

410مجموع

تعداد پروژه هاي معرفي شده به شوراي انتظامي به تفکیک هر دوره

تخلفات فنيدوره ها

49سال 91 )دوره اول(

33سال 92)دوره دوم(

46شش ماهه اول سال 93)دوره سوم(

43شش ماهه دوم سال 93)دوره چهارم(

77سال 94)دوره پنجم(

73سال 95)دوره ششم( 

10سال 96)دوره هفتم(تا کنون

331مجموع

گزارش عملکرد کمیته نظارت عالیه
 ) همکاری اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی (



11
تعداد آراي صادر شده به تفکیک  هر دوره با ذکر نوع و درجه راي

در حال بررسيبرائتدرجه 4درجه 3درجه 2درجه 1دوره

-19-2082سال 91 )دوره اول(

-13--128سال 92 )دوره دوم(

شش ماهه اول سال 93 
)دوره سوم(

1771115-

شش ماهه دوم سال 93 
)دوره چهارم(

1894111-

شش ماهه دوم سال 94
)دوره پنجم(

46193-9-

7114744سال 95 )دوره ششم( 

10-----سال 96 )دوره هفتم( تا کنون

120621427454مجموع

تعیین میزان اثر گذاري بازدید هاي نظارت عالیه بر کیفیت 
ساخت و ساز ها به تفکیک هر دوره

درصد تخلفتعداد تخلف هاتعداد بازدیدهادوره ها

16.4%29949سال 91 )دوره اول(

11.3%29233سال 92 )دوره دوم(

15.5%29646شش ماهه اول سال 93 )دوره سوم(

17.6%24343شش ماهه دوم سال 93 )دوره چهارم(

33.4%23077شش ماهه دوم سال 94 )دوره پنجم(

19.7%36973سال 95 )دوره ششم(

12.5%12510سال 96 )دوره هفتم( تا کنون

با توجه به بازدید هاي صورت گرفته در شش دوره میزان رعایت مقررات ملي طبق  درصد وزني 
55 درصد حدود 75 درصد مي باشد که در صورت تناسب درصد وزني دوره هاي بازدید با دوره 

اول اثر گذاري کمیته نسبت به دوره اول طبق جدول ذیل مي باشد.

دوره مبنا 
اول

دوره 
دوم

دوره 
سوم

دوره 
چهارم

دوره 
پنجم

دوره 
ششم

دوره 
هفتم

68697477788080کیفیت

درصد 
افزایش

0%2%6%9%10%12%12

تعیین میزان رعایت مقررات ملي ساختمان و مباحث مربوطه به تفکیک هر 
دوره در سطح استان دوره ششم

دکتر پویا دوالبی، عضو شورای اسالمی شهر بوشهر  :

امیدواریم که مسیر توسعه استان با سرعت بیشتری طی شود

دکتر پویا دوالبی با تبریک انتخاب گراوند 
به سمت استاندار بوشهر و قدردانی از دکتر 
توسعه  مسیر  امیدواریم  گفت:  ساالری 

سرعت  با  گراوند  جناب  زمان  در  استان 
بیشتری  و پیچ و خم کمتری طی شود و  
فعالیت ایشان با استقالل رای و مستقل از 

هیاهوهای حزبی و گروهی باشد.
توزیع  میرود  انتظار  همچنین  افزود:  وی 
در  امکانات  و  خدمات   ، ثروت  عادالنه 

تمام نقاط استان میسر گردد و از ظرفیت 
غنی محیط طبیعی،محیط انسان ساخت و 
محیط اجتماعی-اقتصادی بهره برده شود و  
همچنین استفاده از  نیروهای جوان توانمند 
و تحصیلکرده به عنوان منابع انسانی متعهد 
غافل نشویم. رییس کمیسیون معماری و 

توجه  شهرسازی  شورا همچنین خواستار 
وضعیت  به  بوشهر  جدید  استاندار  جدی 
به  جدی  توجه  و  استان  جوانان  اشتغال 
استان  شد.  بنادر  و  ،دریا  تجارت  ظرفیت 
به  توجه  کرد:   نشان  خاطر  دوالبی  دکتر 
ومردم  استان  بالقوه  های  وظرفیت  توان 

وتوسعه  رشد  به  رسیدن  در  آن  صبور 
نخبگان  به  توجه   ، پایدار  و  جانبه  همه 
ومتخصصین  استان ، رونق کسب و کار 
جناب  از  استان  مردم  خواستهای  دیگر  از 
کار  دستور  در  امیدواریم  که  است  گراوند 

ایشان قرار بگیرد.



1- نامه شماره 96200 مورخ 96/6/25 شرکت نمایشگاههای بین المللی 
تاریخ 5 دی  نمایشگاه صنعت ساختمان در  بوشهر در خصوص دهمین 
ماه قرائت شد و مقرر شد سازمان حضور فعالی در نمایشگاه داشته باشد.

حصول  تا  را  موضوع  این  صحرانورد  مهندس  آقای  شد  مقرر  همچنین 
نتیجه پیگیری نماید.در ضمن مبلغ 20 میلیون تومان جهت این موضوع 
در نظر گرفته شد و مقرر شد با هماهنگی کمیته ترویج و روابط عمومی 

اقدامات الزم انجام گیرد.
خصوص  در  استاندارد  اداره   96/6/20 مورخ   1۸216 شماره  نامه    -2
به  مقرر شد موضوع  و  قرائت شد  و 302  استانداردهای 6044  تغییرات 

اطالع اعضاء رسانده شود. )جزئیات موضوع در سایت سازمان(
3- صورتجلسه شماره ۸ مورخ 96/6/19 کمیته رفاهی و ورزشی قرائت 
شد و در خصوص بند 1 آن مقرر شد سانس استخر اختصاصی آقایان به 

دو سانس در هفته کاهش یابد.
4- گزارش بیالن مالی و صورت های مالی سازمان ارائه گردید و مورد 

تائید قرار گرفت.
نظام  سازمان  خدمات  پرداخت  در  تقسیط  هرگونه  منبعد  شد  مقرر   -5
مهندسی از سوی مالکین فقط با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر صورت پذیرد.

مقرر شد  مالی  مدیر   96/7/5 مورخ  نامه شماره 963/1/2205  پیرو   -6

عملکرد سال 96 مهندسین که به امور مالیاتی اعالم می شود بر اساس 
مبالغ قراردادهای نظارتی باشد.

وضعیت  استعالم  خصوص  در  سازمان  اجرائی  و  فنی  مدیر  نامه   -7
مهندسین عضو شرکتهای حقوقی قرائت شد و مقرر شد چنانچه فعالیت 
شرکتهای حقوقی منحصراً در ارتباط با سازمان باشند استفاده از ضریب 
20 درصد غیرشاغلین بالمانع است و چنانچه شرکتهای حقوقی در ارتباط 

با سازمان نباشند شامل استفاده از این ضریب نشود.
۸-  نامه مدیر فنی و اجرائی سازمان در خصوص معیار پرداخت مرحله ای 
مهندسین قرائت شد و مقرر شد حق الزحمه نظارت مهندسین بر اساس 
شرایط ذیل پرداخت گردد.در ضمن مقرر شد پرداخت های فوق به وصول 
گزارش های پیشرفت فیزیکی ناظرین با استفاده از زیرساختهای گزارش 

مستمر فعالیت نظارتی تهیه شده توسط سازمان منوط گردد.

در صورت صدور پروانه

مرحله اول 50 درصد    :    یک ماه از قرارداد
مرحله دوم 20 درصد    :    شش ماه از قرارداد
مرحله سوم 25 درصد   :    یک سال از قرارداد

در صورت عدم صدور پروانه در حالت عدم آغاز عملیات

مرحله اول 50 درصد : سه ماه از قرارداد
مرحله دوم و سوم 45 درصد : سیزده ماه از قرارداد

در صورت عدم صدور پروانه در حالت عملیات اجرایی

مرحله اول 50 درصد    :    سه ماه از قرارداد
مرحله دوم 20 درصد    :    شش ماه از قرارداد
مرحله سوم 25 درصد   :    یک سال از قرارداد

9- نامه شماره 2635۸-22-الف مورخ 96/7/10 اداره راه و شهرسازی 
قرائت شد و مقرر شد آخرین بیالن و بودجه تائید شده مجمع به اداره راه 

و شهرسازی ارسال گردد.

به منظور  پیشنهادات  ارائه  برای  انجام مسابقه  به منظور  10- مقرر شد 
زمین  در  گذاری  سرمایه  و  مشارکت  نحوه  همچنین  و  بهینه  استفاده 
سازمان واقع در کوی جفره با مدیریت کمیته ای متشکل از آقایان نصیری 

و سیه بازی و زارعی انجام شود.

اهم مصوبات هیئت مدیره
در مهرماه سال 1396

صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر 
سردبیر: احمد زارعي

مدیر روابط عمومي: الهه کاکي زاده

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پالك 93

booshehr_nezam@yahoo.com :تلفن: 33334090  )077(     دورنگار: 33342603  )077(     کدپستی: 7514746381      سامانه پیامکی:500028000        ایمیل سازمان

ثبت نام وام قرض الحسنه مهر ایران
قابل توجه کلیه اعضا سازمان کددار و بدون کد:

بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان و با توجه به تفاهم نامه انجام شده مابین سازمان با بانک 
قرض الحسنه مهر ایران جهت ارائه تسهیالت قرض الحسنه با نرخ سود 4 درصد به اعضاء سازمان، از 
اعضا محترم دعوت به عمل می آید برای ارائه درخواست تسهیالت با شرایط ذیل ، نسبت به تکمیل تقاضا 
نامه که در سایت سازمان موجود است و اخذ تأیید واحدهای مندرج در فرم تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 96/0۸/15 اقدام و فرم مربوطه را به واحد امور رفاهی-ورزشی سازمان تحویل فرمایند.
 

1- وام 10/000/000 ریال جهت مهندسینی که قبال وام قرض الحسنه دریافت نموده اند.
دریافت  سازمان  از  ای  الحسنه  قرض  وام  هیچگونه  که  مهندسینی  ریال جهت  وام 150/000/000   -2

ننموده اند.
 

 96 سال  عضویت  حق  پرداخت  وام  دریافت  جهت   •
انجام پذیرد.

صورت  در  و  تکمیل  فرم  در  شده  درج  اطالعات   •
ناقصی اطالعات قید شده فرم از لیست درخواست وام 

لغو می گردد.
تاریخ  از  بعد  و  گردد  نمی  تمدید  نام  ثبت  زمان   •
مشخص شده هیچگونه فرمی تحویل گرفته نمی شود.

• اولویت پرداخت اول با کسانی که وام دریافت نکرده 
اند و در ادامه با اولویت امتیاز معرفی می گردند.

• ضمنًا بدیهی است که تا معرفی متقاضیان این مرحله 
به بانک ثبت نام جدید صورت نمی پذیرد. 

• اعضا محترم در شهرستانها می توانند جهت تحویل فرم 
تکمیل شده به دفاتر نمایندگی سازمان مراجعه نمایند.

 
ضمنًا انتخاب افراد ثبت نام شده جهت معرفی به بانک 
بندی  امتیاز  اساس  بر  تسهیالت  دریافت  برای  عامل 

فردی بوده که مطابق جدول ذیل انجام می گیرد.

جدول امتیاز بندی 
و تعیین اولویت جهت اعضای کددار

امتیازعنوان

4کددار - پایه 1
3کددار- پایه 2
2کددار- پایه 3

سنوات عضویت 
)به ازای هر یک سال(

1

عضو گروه 
تخصصی یا کمیته های 

سازمان

2

1عضو کمیسیون ها
چاپ مقاله در نشریه 

سازمان
2

-جمع امتیازات

ارائه مشاوره حقوقی در زمینه 
امور شخصی و حرفه ای ویژه اعضای سازمان 

و در خصوص قراردادهای نظارتی جهت مالكین 
بدینوسیله به اطالع می رساند، مشاوره حقوقی در زمینه امور شخصی و حرفه ای ویژه اعضای سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و همچنین مشاوره حقوقی در خصوص قراردادهای نظارتی جهت 
مالکین محترم طبق جدول زمانبندی ذیل توسط آقای مسلم ماندگار مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه 
یک دادگستری بطور رایگان ارائه می گردد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت تعیین وقت قبلی 
یا انجام هماهنگی های الزم با شماره تلفن 33334090 داخلی 162 )واحد روابط عمومی- آقای مهندس 

خدادادی( تماس حاصل نمایند.

ساعتروز
9:00  الی 12:00شنبه

9:00  الی 12:00یکشنبه
14:00  الی 1۸:00دوشنبه

تیتر اطالعیه های مهم درج شده در سایت سازمان:
• استاندارد ملی بتن آماده شماره 6044 و استاندارد ملی سنگدانه مورد مصرف در بتن شماره 

302 تغییر کرد 

• کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم 

و  "تجزیه  و   "شرایط عمومی"   با عناوین   آموزشی حوزه قراردادها  برگزاری دوره های   •

تحلیل و نحوه بررسی تأخیرات پروژه"

• قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن 

• نشست کمیته راهبری ایمنی کار و کارگروه ساختمانی استان 

• لیست کتب موجود در کتابخانه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر 


