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مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان: 

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی سرمقاله

هر ساله در روز هشتم نوامبر مصادف با 17 آبان، با 
تاسی از اقدام ارزشمند استاد فقید آرژانتینی "پروفسور 
کارلوس ماریا دال پائولدا" در تاسیس انیستیتو مطالعات 
سال  در  آیرس  بوئنوس  دانشگاه  شهرسازی  مسائل 
بزرگداشت  شهرسازی  جهانی  روز  عنوان  به   ،1949

می شود.

سنگ بنای تداوم این کار ارزشمند در ایران )تهران( 
هم از سال 1383 گذاشته شد و خوشبختانه در استان 
بوشهر نیز با همت دانشجویان رشته شهرسازی، جشن 
بزرگداشتی برگزار گردید که بنده نیز به نوبه خود از 
آرزومندم که  و  تقدیر می کنم  آنها  ارزشمند  کار  این 
شهروندی  حقوق  قبال  در  خود  پذیری  مسئولیت  با 
مبنا  مردم  رشته  یک  عنوان  به  رشته شهرسازی  در 
و شهروند محور، در توسعه این رشته و ارتباط هرچه 

بیشتر و بهتر با مردم توفیق یابند.
واقعیت تلخ حاکم بر جوامع شهری و مدیریت شهری 
در  که  است  شهروندی  حقوق  فروش  و  خرید  ما، 
داد  این  قلیلی سوداگِر  جهت منافع کوتاه مدت عده 
و ستد، صورت میگیرد و در این معامله، آن چیزی که 
تضییع می شود، حقوق عمومی است. حقوقی مانند 

و  پاک  محیط  مطلوب،  منظر  و  سیما  از  برخورداری 
فاقد آلودگی، ترافیک روان، خدمات محله ای مناسب 
و دسترسی آسان به مراکز خدماتی، پارک و فضای 
سبز و فضای بازی کودکان، پارکینگ عمومی، وسایل 
حمل و نقل عمومی، عدم مزاحمت در همجواری و 
بهره  در  آسایش  و  ایمنی  از  برخورداری  همسایگی، 
مناسب  شهری  باز  فضای  ها،  ساختمان  از  برداری 
برای تنفس و بهره برداری هنگام بحران های شهری، 
احترام به افکار عمومی به ویژه در اجرای طرح ها و 

پروژه های شهری و ... . 
ناکارآمدی سیاست های مدیریت شهری در صیانت از 
حقوق عمومی که بی محابا مورد نقض قرار میگیرد، 
تلنگری است به همه متخصصان و بویژه شهرسازان 
که در دفاع از حقوق شهروندی و البته با روش های 

اسالمی شهرها  با شوراهای  پیوند  در  و  دموکراتیک 
که به عنوان خواستگاه اصلی مطالبات مردمی هستند، 

وارد این عرصه شوند.
نظارت بر اجرای طرح های شهرسازی مانند ضوابط 
و مقررات حاکم بر طرح های تفصیلی و طرح های 
بررسی  مصوب،  های  کاربری  همچنین  و  هادی 
توسط   5 ماده  کمیسیون  های  پرونده  کارشناسی 
موجود،  اداری  روال  از  فارغ  شهرسازی  کارشناسان 
درآمد  کرد  هزینه  در  شهر  اسالمی  شورای  نظارت 
حاصله از تغییرات طرح های شهرسازی، باال بردن 
در  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  از  تخلفات  هزینه 
ساخت و سازها، از جمله پیشنهاداتی است که می تواند 
معضالت شهری.  بر  باشد  مسکنی  مدت،  کوتاه  در 

والسالم.

شهر ایده آل کودکان

روژان امینی ادیب 

کیان خسروی

مرکزی،  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسط   1949 سال  در  نوامبر  هشتم  روز 
پرفسور کارلوس ماریا دالپائولرا ، استاد فقید 
دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با 
شهرسازي  مسائل  مطالعات  انستیتو  افتتاح 
دانشگاه، تحت عنوان روز جهاني شهرسازي 
 )World Town Planning Day(

ثبت گردید.
گذاري  نام  از  را  خود  اصلي  هدف  وي 
باالبردن عالقه به  چنین روزي پیشبرد و 
و  مردم  عامه  میان  در  مباحث شهرسازي 
متخصصان در مقیاس هاي محلي، ملي و 

بین المللي عنوان نمود.
اولین  برگزاري  از  که  سالي   60 طي  در 
گذرد،  مي  روز  این  بزرگداشت  مراسم 
مراسم  کننده  برگزار  کشورهاي  تعداد 
 30 از  بیش  به  جهان  در  روز  این  در 
طور  به  مراسم  این  است.  رسیده  کشور 
برگزار  مختلف  درکشورهاي  اي  جداگانه 
المللي  اما برخي نهادهاي بین  مي گردد  
حامي این جریان هستند که مهمترین آنها 
المللي  بین  جامعه  یا   ISOCARP
برنامه ریزان شهري و منطقه اي مي باشد 
در شهر الهه  آن  مرکزي  دفتر  که محل 

هلند مي باشد.

تاریخچه داخلي
براي  شهرسازي  جهاني  روز  گرامیداشت 
 1383 ماه  آبان  در  کشور  در  بار  اولین 
تحت  تخصصي  نشست  یک  قالب  در 
عرصه  در  نوین  رویکردهاي  عنوان 
گردید.  برگزار  جهان  و  ایران  شهرسازي 
در مهر ماه سال 1384 در پیشنهادي به 
شهرساز   مهندسان  جامعه  مدیره  هیات 
فراگیر  طور  به  مراسم  این  برگزاري  به 
شهرساز  مهندسان  جامعه  مرکزیت  با  و 
جهاني  روز  بزرگداشت  همایش  قالب  در 
پیشنهادهایي  بود.  شده  اشاره  شهرسازي 
دائمي  دبیرخانه  تشکیل  جهت  که 
شهرسازي  جهاني  روز  همایش  برگزاري 
با  و  بود  شده  مطرح  قبل  هاي  سال  از 
گیري  شکل  حال  در  آهسته  سرعت 
جامعه  جدید  مدیره  هیات  تاکید  با  بود، 
سایر  اعضاء  و  ایران  شهرساز  مهندسان 
نهادهایي که تا کنون در برگزاري مراسم 
مشارکت داشتند، شکل جدي تري به خود 
با مشارکت  گرفت و در طي جلساتي که 
مهندسان  جامعه  نهادهاي:  نمایندگان 
مشاور  مهندسان  جامعه  ایران،  شهرساز 
مشاور  مهندسان  صنفي  انجمن  ایران، 

نظام مهندسي  معمار و شهرساز، سازمان 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  تهران،  استان 
مرکزي،  تهران  واحد  آزاد  دانشگاه 
علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  و  هنر  دانشگاه 
فراگیر  برگزاري  راستاي  در  تحقیقات  و 
روز جهاني شهرسازي  بزرگداشت  مراسم 
در سال 86 برگزار گردید. دبیرخانه موقت 
برگزار کننده مراسم قوام یافت و تاثیرات 
سال  این  مراسم  برگزاري  در  آن  مثبت 
مهندسان  جامعه  اجتماعات  سالن  در  که 
عیني  نماد  پذیرفت،  صورت  ایران  مشاور 
از  بعد  دبیرخانه  جلسه  اولین  در  یافت. 
برگزاري مراسم سال 1386، اعضاء کمیته 
شهرسازي  جهاني  روز  همایش  برگزاري 
نقاط مثبت و  بندي  ضمن تحلیل و جمع 
منفي مراسم برگزار شده، تدوین اساسنامه 
جهاني  روز  کننده  برگزار  دائمي  دبیرخانه 
شهرسازي در دستور کار قرار گرفت و پس 
راستاي  در  بعدي  جلسات  آن،  تصویب  از 
جاري  سال  مراسم  برگزاري  تدارک 
با اهداف دبیرخانه دائمي و شعار  متناسب 
سال تشکیل گردید. از سال 1386 به بعد، 
روز جهانی شهرسازی در ایران به صورت 
مستمر و با حضور پرشور متخصصان این 

رشته برگزار گردیده است.

تاریخچه جهاني گرامیداشت روز شهرسازي

زینب دهقان مطهره دهقان 

ویژه گرامیداشت روز جهانی شهرسازی
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شورای انتظامی - تذکرات

مجازات انتظامی 
تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده 

 مطابق با بند 7 از بخش الف ماده 90 و 91 اصالحیه مورخ 94/12/05 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان، تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، 

توسط مهندسان، شامل مجازات انتظامی از درجه 3 تا درجه 5  می شود.
- 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 تا سه سال و ضبط پروانه 

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

اشتغال به مدت محرومیت

طرح تکریم ارباب رجوع در راستای پاسخگویی 
واحدهای مختلف سازمان  

قابل توجه کلیه ارباب رجوعان محترم و مهندسین گرامی عضو سازمان :
درصورتی که در برقراری ارتباط تلفنی با واحدهای داخلی سازمان ، با عدم پاسخگویی مکرر 
مواجه شدید، لطفاً این موضوع را با ذکر  تاریخ-ساعت دقیق-شماره داخلی مورد نظر یا نام 

فرد به شماره ی 1000771000 ارسال نمایید.

به عنوان مثال:
96/0۸/21 - 12:3۴- داخلی 200

یا
96/0۸/21 - 12:3۴ - آقای/خانم ……………… )نام کارمند مربوطه(

 ) این موضوع در ارزیابی کارکنان موثر می باشد (

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

آگاهی مهندسین از جایگاه خود در صف ارجاع نظارت 
قابل توجه مهندسین کددار عضو سازمان:

از  الکترونیکی”،  به سایت سازمان- قسمت “خدمات  مراجعه  با  این پس،  از  توانند  مهندسین محترم می 
جایگاه خود در صف اولویت ارجاع نظارت در پروژه های با شرایط متفاوت آگاه شوند. به این صورت که 
نظارت  ارجاع  در صف  خود  جایگاه  از  احتمالی،  پروژه  یک  مشخصات  نمودن  وارد  با  تواند  می  مهندس 
مخصوص آن شرایط، مطلع گردد. بدیهی است تعیین جایگاه، منوط به تکمیل فرم اعالم تمایل بوده و 

متناسب با گروه های ساختمانی که در آن فرم اعالم شده است امکان پذیر می باشد.
 

الکترونیکی: خدمات  بخش  لینک 
http://eng.bushehr-nezam.ir

 
 

نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  بوشهر،  استان  ساختمان  مهندسی 
نقشه  مدیره  هیات  اعضا  اندیشی  هم 
به دعوت  ماه،  آبان  در 8  استانها  برداری 
شورای  برداری  نقشه   تخصصی  گروه 

مرکزی برگزار گردید.
طوماری  مهندس  جلسه  این  ابتدای  در 
دستور  موضوع  تخصصی،  گروه  رئیس 
جلسه را مطرح و خدمات مهندسی نقشه  
برداری در حوزه تهیه نقشه های تفکیک 
آپارتمانها را توضیح داد و آمار و ارقام این 
فعالیت را تشریح کرد و عنوان نمود که از 
ابتدای طرح تاکنون، سیصدهزار مترمربع 
تهیه نقشه  های تفکیکی توسط مهندسان 
نقشه بردار دارای صالحیت سازمان استانها 

صورت پذیرفته است.
اجرایی  دبیر  بین  حق  مهندس  ادامه،  در 
دوره ششم نظام مهندسی و مشاور ریاست 
سازمان، ضمن اشاره به سابقه فعالیت، برخی 
کمیته  تشکیل  و  داشت  بیان  را  اقدامات 
راهبردی، تعریف دوره های بازآموزی، انجام 
بازدیدها و بازرسی  های فنی در استانها از 

جمله این اقدامات شمرده شد.
 همچنین سعادتیان مدیر کل  ثبت اسناد و 
امالک استان تهران، بهره مندی از نیروهای 
متخصص نقشه  بردار سازمان نظام مهندسی 

ساختمانها در تهیه نقشه  های تفکیکی را 
باعث ارتقای سالمت اداری ثبت و اسناد 
در  تسریع  موجب  را  مهم  این  و  دانست 

امور مراجعین و صرفه جویی وقت پرسنل 
سازمان ثبت اسناد عنوان نمود و ضرورت 
طرحهای  ایجاد  با  را  فرآیند  این  ارتقاء 
امور  تمام  کردن  الکترونیکی  مناسب، 
به سازمانها  نفر  نحوی که حتی یک  به 
اجتناب  امری  را  باشد  نداشته  مراجعه 
ناپذیر قلمداد کرد و ابالغ قانون حد نگار 
ارتقاء  موجب  را  آن  اجرایی  نامه  آئین  و 
دانست  تفکیکی  های  نقشه   تهیه  طرح 

از  خدمات  کنترل  و  نظارت  به  توجه  و 
مواضع مورد تأکید ایشان بود.

اعضای هیأت مدیره استانها در رشته نقشه  

حوزه  این  در  بیاناتی  ذکر  به  نیز  برداری 
وحدت  ایشان:  خواسته  های  و  پرداختند 
رویه در تهیه نقشه  های تفکیکی، تعیین 
در  اختالف  حذف  برای  کشوری  فرآیند 
مساحت پایانکارها، نقشه  های تفکیکی- 
و  آموزش  خدمات،  مناسب  تعرفه  رعایت 

بازآموزی در این جلسه بیان گردید.
 مهندس اسدی دبیر گروه تخصصی نقشه  
برداری شورای مرکزی به تنظیم و تدوین 

شیوه نامه با روال های اداری و انضباطی 
که  پرداخت  تفکیکی  های  نقشه   تهیه 
کلیات آن مورد تأکید قرار گرفته و نقطه 
امالک  کل   مدیر  گرامی  دکتر  نظرات 
نیز  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
این  تهیه  هدف  ایشان  است.  شده  اخذ 
شیوه  بروزرسانی  بر  عالوه  را  نامه  شیوه 
نامه قبلی با وحدت رویه، توجه به قانون و 
ضوابط اسناد و امالک کشور و همچنین 
تدوین روشها و نحوه عملکرد این فرایند 
کتابچه  تهیه  افزود:  وی  برشمرد.  را 
نیز  شده  انجام  اقدامات  آمار  و  فعالیت ها 

در حال چاپ است.
مرکزی   شورای  رییس  رجبی  مهندس 
کشور،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان در 
خدمات  ارائه  را  خدمات  اینگونه  پذیرش 
ای  حرفه  اخالق  رعایت  با  تخصصی 
در  ای  حرفه   اخالق  پایش  وی  دانست. 
خواستار  موکداً  نیز  را  تخصصی  خدمات 
نظارت  و  کنترل  که  کرد  تصریح  و  شد 
مهندسی  خدمات  گونه  این  ارائه  بر 
دارای  است،  مرتبط  مردم  حقوق  با  که 
در  هم  مرکزی  شورای  و  بوده  اهمیت 
پیگیری  و  آید  نمی   کوتاه  خصوص  این 

خواهد نمود.

اجرای  درخواست  ضمن  رجبی  مهندس 
امر  در  دقیق خدمات مهندسی  و  صحیح 
تهیه نقشه  های تفکیکی، در پاسخ به این 
یا خیر  لغو شده  نامه  تفاهم  آیا  سوال که 
عنوان نمود تفاهم نامه ای که با رضایت 
بین دو دستگاه منعقد شده و خدمات شایان 
توجهی ارائه گردیده و رضایت دو دستگاه 
نیز فراهم گردیده است، از سوی دیگر به 
دنبال ارتقاء فرایندهای آن می باشد، قابل 
حق  نهادی  و  ارگان  هیچ  و  نیست  لغو 

دخالت ندارد.
در  ملی  اقدام  یک  را  اقدام  این  وی 
دانست  رجوعی  ارباب  به  پاسخ  راستای 
و  مهندسی هستند  دنبال خدمات  به  که 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز آن 

را تأکید نموده است.
های  روال  نامه  شیوه  جلسه،  ادامه  در 
اداری و انضباطی تهیه نقشه  های تفکیک 
اخالق  پایش  راستای  در  آپارتمانها 
رویه  ایجاد وحدت  با هدف  و  ای  حرفه  
قوانین  و  ضوابط  رعایت  و  کشوری 
توسط  که  اسناد  ثبت  محترم  سازمان 
گروه تخصصی نقشه  برداری با همکاری 
تفاهم  اجرای  راهبردی  کمیته  اعضای  
است،  رسیده  تأئید  به  و  شده  تهیه  نامه 

رونمایی و مطرح شد. 

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضا هیات مدیره نقشه برداری استانها 
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دفتر  در  ای  جلسه  جاری،  سال  ماه  آبان   15 در   -
و  فنی  خدمات  کیفیت  ارتقا  جهت  دیلم  نمایندگی 
برگزار  مجریان  توسط  گاز  کشی  لوله  در  مهندسی 
نمایندگی  دفتر  مسئول  دامغانی،  مهندس  گردید. 
دیلم،  با ذکر اهمیت ارتقا شاخص های خدمات رسانی 
توسط  که  اجرایی  و  فنی  نکات  رعایت  مردم،  به 
کارشناس مربوطه توضیح داده شد را الزم دانست. 
وی ضمن سپاسگزاری از تالش های مهندسین ناظر 
و سرعت  رجوع  ارباب  تکریم  به  و مجریان محترم، 

فصل  فرارسیدن  به  توجه  با  محوله  امور  در  بخشی 
زمستان و نیاز مبرم مردم به سیستم های گرامایشی 

تاکید نمود.
فنی  شورای  جلسه  جاری،  سال  ماه  آبان   23 در   -
شهرستان دیلم در محل فرمانداری با حضور معاونت 
نمایندگی، سرپرست  دفتر  فرماندار، مسئول  عمرانی 
شهرداری دیلم، نماینده دادگستری و اعضای شورای 
مهندس  جلسه،  این  در  گردید.  برگزار  دیلم  شهر 
دامغانی ضمن عرض تسلیت به تمامی هموطنان و 

را  این حادثه جانکاه  خصوصا مردم عزیز کرمانشاه، 
زنگ خطری برای مدیریت شهری شهرستان عنوان 
کرد و تاکید نمودکه تخلفات ساختمانی و ساخت و 
سازهای بدون پروانه، چنین فجایع بزرگی را  به بار 
خواهند آورد. در همین راستا در این جلسه مقرر شد 
شهرداری دیلم با دقت بیشتر و تالشی مضاعف، از 
در  و  کند  جلوگیری  مجاز  غیر  های  ساز  و  ساخت 
جلسه یک ماه آینده، به شورای فنی گزارش عملکرد 

این اقدامات را ارائه نماید.

با توجه به اینکه ایجاد یک جامعه حرفه ای می تواند 
آن  اعضای  برای  هنر  و  دانش  رفاه،  ثروت،  مولد 
راستا  این  در  ترویجی  برنامه های  و  گردد  جامعه 
ترویج  کمیته  می کند،  ایفا  را  مهمی  بسیار  نقش 
مقررات ملی ساختمان استان بوشهر، به منظور نیل 
مهندسی،  اخالق  و  اصول  رعایت  با  جامعه ای  به 
ضمن تداوم روند توسعه کمی و کیفی فعالیت های 
خود، تالش بی وقفه ای را در جهت ترویج مقررات 
گزارش،  این  در  می کند.  دنبال  ساختمان  ملی 
خالصه ای از عملکرد اخیر این کمیته، به شرح ذیل 

اعالم می گردد:

به مناسبت روز جهانی  نقاشی  1- برگزاری مسابقه 
«جهت  من  آل  ایده  »شهر  عنوان  با  شهرسازی، 
شرکت فرزندان اعضای عضو سازمان نظام مهندسی 

استان بوشهر
2- برگزاری جلسه با نماینده هیئت مدیره، در راستای 

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان
برگزاری  راستای  در  ترویجی  پیشنهاد ات  ارائه   -3

نمایشگاه صنعت ساختمان
و   غیرعامل  پدافند  پیامکی  مسابقه  برگزاری   -4
استقبال و توجه چشمگیر اعضای سازمان به مسابقه  

و شرکت در آن
مقاله  ارسال  علمی،  مقاالت  ارائه  فراخوان   -5

درج  آن ها جهت  داوری  مرحله  آغاز  و  اعضا  توسط 
شماره  انتشار  منظور  به  ساحل،  نمای  فصل نامه  در 

پاییز  فصل نامه 
ملی  مقررات  ترویج  کمیته  نظامنامه  اصالح   -6
ساختمان، ضوابط شهرسازی و اخالق حرفه ای پس 
نهایی آن  تائید  بازنگری در جلسه هیئت مدیره و  از 

توسط هیئت مدیره
انحصاری،  کاراکتر   13 طراحی  مراحل  اتمام   -7
ساختمان  ملی  مقررات  انیمیشن  ساخت  جهت 

بوشهر استان  نظام مهندسی  توسط سازمان 
اول  قسمت  طراحی  و  ساخت  مرحله  اتمام   -8

انیمیشن و شروع مرحله صداگذاری آن

1- برنامه ریزی دوره های مورد نیاز مهندسین در 
کلیه رشته ها و انجام هماهنگی های الزم جهت 

برگزاری این دوره ها با مجری آموزشی
جهت  الزم  هماهنگی  انجام  و  ریزی  برنامه   -2
در  اضافی  و  اصلی  همبندی  دوره  برگزاری 

تاسیسات برقی ساختمان ویژه مهندسین برق 
  VRF 3- برگزاری دوره استفاده از سیستم های

در ساختمان ویژه مهندسین مکانیک
4- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های الزم جهت 

برگزاری دوره HSE جهت کلیه مهندسین

5- حضور در جلسه هماهنگی کمیته های آموزش نظام 
مهندسی کشور جهت یکسان سازی دوره های آموزشی

الزم  های  هماهنگی  انجام  و  ریزی  برنامه   -6
 2800 نامه  آیین  آموزشی  دوره  برگزاری  جهت 

زلزله ویژه مهندسین عمران

آمار دفترچه اطالعات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی بوشهر
96/08/29 - 96/08/01 

گروه ساختمانیشهر
شناسنامه فنی و ملکیدفترچه اطالعات ساختمان

مالحظات
تعدادمتراژتعدادمتراژ

بوشهر

4973.661182.3گروه الف
18151091411240.19گروه ب
0000گروه ج
0011224.5گروه د

تخصصی  گروه  همت  به  مهرماه،  اواخر  در   -1
سازمان،  آموزش  کمیته  های  پیگیری  و  مکانیک 
 VRF سمینار آموزشی سیستم های تهویه مطبوع
در مجتمع رفاهی شهدای خلیج فارس برگزار گردید. 
مهندسین  استقبال  با  که  آموزشی  سمینار  این  در 
مکانیک مواجه گردید، شرکت سامسونگ به عنوان 
مجری برگزاری، ضمن معرفی سیستم های مذکور، 
با  سیستم  از  استفاده  و  نصب  و  طراحی  روشهای 
تکنولوژی جدید VRF ارائه نمود. در پایان سمینار 
نیز ضیافت شام برای اعضای شرکت کننده در دوره 

با هزینه شرکت سامسونگ برگزار گردید.
شهر  در  آبفا  نامه  تفاهم  شدن  اجرایی  از  پس   -2

بوشهر، به منظور ارتقای سطح کیفی بازرسی های 
گاز  دفتر  توسط  مکانیک  مهندسین،گروه تخصصی 
و آبفا  اقدام به طراحی و ساخت گیج دبی سنج برای 
کنترل و ممیزی میزان مصرف شیرآالت بهداشتی 
ساختمان نمود. این دستگاه که نمونه داخلی ندارد، 
ساخته  خارجی  نمونه  روی  از  معکوس  مهندسی  با 
شد و در حال حاضر مراحل ثبت معنوی آن به نام 
سازمان نظام مهندسی استان بوشهر در حال انجام 
است. الزم به ذکر است تعدادی از این گیج ها در 
سمینار آموزشی VRF بین ناظرین تقسیم گردید.

3- یکی از مشکالت طراحی نقشه های ساختمانی، 
محترم  طراحان  جهت  مدون  دستورالعمل  فقدان 

گاهًا در کمیسیونهای کنترل  باشد که  سازمان می 
چنین  وجود  عدم  دلیل  به  هایی  چالش  نقشه، 
دستورالعملی به وجود می آید. به همین دلیل، گروه 
دستورالعملی  گرفت  تصمیم  مکانیک  تخصصی 
تهیه  مکانیکی  تاسیسات  های  نقشه  تهیه  جهت 
کار  ماه  شش  حدود  از  بعد  مهم،  این  که  نماید 
نقشه  کنترل  کمیسیون  کمک  با  و  کارشناسی 
و  رسید  انجام  به  آبفا  تخصصی  وکمیته  بوشهر 
می  تقاضا  البته  گرفت.  قرار  مهندسین  اختیار  در 
این خصوص  در  نیز  محترم  اعضای  چنانچه  گردد 
نظری دارند، به صورت مکتوب، به گروه تخصصی 

مکانیک اعالم نمایند.

عملکرد کمیته 
ایمنی و حفاظت کار

سطح  ارتقاء  منظور  به  کار،  حفاظت  و  ایمنی  کمیته 
کیفیت ایمنی، حفاظت کار و بهداشت در کارگاه های 
ساختمانی و ساختمانهای در حال بهره برداری و الزام 
به رعایت هر آنچه که در قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان و مباحث مقررات ملی ساختمان موجب ایمنی، 
و  ساختمانی  های  درکارگاه  بهداشت  و  کار  حفاظت 
ساختمان های در حال بهره برداری می گردد، با اهداف 

ذیل تشکیل شده است:
و  فنی  مشخصات  و  ضوابط  رعایت  به  الزام   •
سازی  ساختمان  در  ها  نامه  آیین  و  ها  استاندارد 
کارگاههای  در  بهداشت  و  کار  حفاظت  ایمنی،  که 
را  برداری  بهره  حال  در  ساختمانهای  و  ساختمانی 

به دنبال دارد؛ 
• تالش در ارتقاء سطح دانش مهندسان طراح، مجری 
و ناظر در زمینه ی ارائه کیفیت ایمنی در کارگاههای 

ساختمانی و ساختمانهای در حال بهره برداری؛ 
• اعمال کنترل موردی بر ایمنی ساختمانها و عملکرد 
ایمن سازی ساختمان از سوی طراح، مجری، ناظر و 
در  ایمنی  های  و ضعف  نواقص  تشخیص  کارفرما؛ 
کلیه عملیات ساختمانی و ارزیابی عملکرد مهندسان 
رعایت  در خصوص  کارفرما  و  ناظر  مجری،  طراح، 
کارگاههای  و  پروژه  اسناد  در  ایمنی  مشخصات 

ساختمانی؛ 
ساختمان  مهندسی  جامعه  مهارت  سطح  ارزیابی   •
استادکاران  های  گروه  و  مختلف  های  رشته  در 
کلیه   و  سازان  انبوه  مالکان،  ساختمانی،  وکارگران 
ساختمان  فنون  با  نوعی  به  که  افرادی  و  اصناف 

سازی سر و کار دارند.
بهداشت  و  کار  حفاظت  ایمنی،  مسائل  شناخت   •
فوق  افراد  برای  آموزشی  های  دوره  برگزاری  و 
سازمان  آموزش  کمیته  همکاری  و  هماهنگی  با 
زیر  و  اجرایی  دستگاههای  و  ارگانها  سایر  و 

آنها؛   های  مجموعه 
ایمنی  اطمینان  ضریب  افزایش  جهت  در  تالش   •
در کارگاههای ساختمانی و افزایش آگاهی مالکان و 
مجریان ساختمانی در زمینه ایمنی در کلیه رشته های 

ساختمانی با نظر و مشورت مهندسان ناظر؛
• پیشگیری از وقوع حادثه در کارگاههای ساختمانی 
و ساختمانهای درحال بهره برداری و اشاعه فرهنگ 
ایمنی، حفاظت کار و بهداشت در ساختمان سازی از 
طریق تبلیغات، آموزش، رسانه های جمعی و فضای 

مجازی
پس از برگزاری جلسات مکرر هفتگی و فوق العاده 
جهت تنظیم نظام نامه، تصمیمات اساسی اتخاذ شد 
نظام  در  ایمنی  کمیته  اختیارات  و  فعالیت  حیطه  و 
نامه ای مشتمل بر  8 فصل، 91 بند و 27 تبصره 
ساختمانهای  از  موردی  بازدید  بر  که  گنجانده شده 
در دست احداث به منظور بررسی و کنترل وضعیت 
ایمنی در حین کار و تالش در ارتقاء ایمنی فردی و 
کارگاهی در ساختمانها؛  کنترل موردی بر عملکرد 
انجام  منظور  به  ناظر  و  مجری  طراح،  مهندسان 
وظایف محوله در زمینه رعایت موارد و نکات ایمنی؛ 
مهندسان  ای  مرحله  و  موردی  گزارشهای  بررسی 
زمینه  در  نویسی  گزارش  ساختار  به  کمک  و  ناظر 
ایمنی؛ اعالم تخلفات عدم رعایت ایمنی و حفاظت 
کار به رئیس سازمان جهت مکاتبه با مرجع صدور 
و  ایمنی  اصول  رعایت  عدم  گزارش  ارائه  و  پروانه 
در  ناظر«  مجری،  »طراح،  مهندسان  کار  حفاظت 
اجرا و تناقض در نقشه ها و مدارک فنی به رئیس 

سازمان، تاکید دارد.
با  کار  حفاظت  و  ایمنی  کمیته  که،  آن  به  امید 
و  ساختمانی  اصناف  و  مهندسان  سایر  همکاری 
ارتقاء  که  را  خود  عالیه  اهداف  شهروندان،  عموم 
بناهای در حال  و  ایمنی در ساختمان سازی  سطح 
بهره برداری می باشد، به بهترین  شکل دنبال نماید، 
و  اجرا  حین  در  ساختمانی  حوادث  کاهش  شاهد  تا 

بهره برداری باشیم.

اخبار گروه تخصصی مکانیک

عملکرد کمیته ترویج ضوابط شهرسازی، مقررات ملی 
ساختمان و اخالق حرفه ای سازمان 

عملکرد کمیته آموزش سازمان در آبان ماه

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی دیلم
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های  پرونده  تعداد  موجود،  سوابق  حسب 
معادل  جاری   سال  ماه   آبان  در  وارده 
تا  تعداد  این  از  که  باشد  می  فقره    10

کنون قریب 6  فقره منتهی به صدور رأی 
مورد    6 صادره   آراء  تعداد  از  و  گردیده 
مجموع  از  که  باشد  می  محکومیت  آن 

از نوع درجه دوم،  2  رأی  آراء محکومیت 
از نوع درجه  2 رای  2  رأی درجه سوم و 

باشد. پنجم می 

عملکرد کمیته
 انرژی و مصالح استاندارد

1- تشکیل منظم جلسات  
2- جلسه مشترک با دکتر فاتحی جهت تشکیل کالس آموزشی برای 

اعضاء با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان. 
3- بازدید از نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر.

4- شرکت اعضا در همایش و کارگاه های آموزشی مدیریت انرژی و 
تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی.

به  آن  ارجاع  و  فاتحی  دکتر  طرف  از  ارسالی  پروپوزال  بررسی   -5
هیئت رئیسه جهت تصویب. 

6- شرکت اعضای کمیته انرژی در کالس آموزشی مدلسازی انرژی 
ساختمان با نرم افزار انرژی پالس.

7- مدل سازی ساختمان با نرم افزار انرژی پالس با توجه به آب و 
هوای بوشهر در پنج مرحله و محاسبه انرژی سرمایشی و گرمایشی 

مورد نیاز ساالنه
8- تشکیل جلسه مشترک با کمیته تخصصی معماری 

انرژی  افزار  نرم  آموزشی  کالس  برگزاری  جهت  ریزی  برنامه   -9
پالس توسط مهندس معصومی به منظور استفاده مهندسین

و  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  آموزش  جهت  بروشور  تهیه   -10
سه  با  بروشورها  این  تهیه  ساز.  و  ساخت  فرهنگ  ارتقاء  همچنین 
و  ساختمان  مجریان  مالکین،   آموزش  منظور  به  متفاوت  رویکرد 

دانش آموزان صورت گرفته است.

عناوین بروشورها 

10-1-  آشنایی با برچسب انرژی وسایل مصرف کننده انرژی 
بازیافت  و  زباله  دفع  در  زیست  محیط  به  توجه  ضرورت    -2-10

مصالح در صنعت ساختمان 
10-3-  اهمیت عایق کاری پوسته خارجی ساختمان 

10-4- معرفی المپ های مختلف و میزان مصرف انرژی آنها شامل 
المپ های رشته ای،  هالوژنی،  فلورسنت،  تخلیه ، ال ای دی و 

t8 المپ فلورسنت
در  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  جهت  هایی  توصیه   -5-10

گازی کولرهای 
10-6- اهمیت استفاده از پنجره های مناسب در ساختمان 

10-7- اهمیت هوابندی ساختمان
10-8- اهمیت استفاده از روشنایی روز در ساختمان

سازی  شبیه  کارگاه  مقدماتی  آموزشی  دوره  زمانبندی  برنامه   -11
انرژی ساختمان با نرم افزار انرژی پالس 

مهندس سید جواد هاشمی، مسئول دفتر کنترل 
و نظارت گاز و آبفای سازمان از برگزاری دوره 
های آموزشی در برازجان خبر داد. وی اظهار 
داشت:  عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی 
در شهر  دوره ها  این  بوشهر،  در  آبفا  مجریان 
فنی  آموزش  سازمان  با همکاری  نیز  برازجان 
اظهار  برگزاری است. وی  و حرفه ای در حال 
امیدواری کرد که به زودی و حداکثر تا پایان 
در  آبفا  تفاهمنامه  اجرایی شدن  سال، موضوع 

این شهر وارد فاز اجرایی گردد.
مهندس هاشمی افزود: در راستای آزمون تعیین 
سطح مجریان متقاضی کارت صالحیت آبفا، از 
کلیه کسانی که در دوره مبحث 16 مقررات ملی 

شرکت و قبول گردیده اند دعوت به عمل آمد 
تا جهت ثبت نام و برگزاری آزمون اقدام کنند. 
الزم به ذکر است این آزمون ها در آذرماه برگزار 
آزمون،  این  در  قبول شدگان  و  گردید  خواهد 
آنهایی که در شهر بوشهر مهارت های آموزشی 
فنی و حرفه ای را کسب نموده باشند و همچنین 
کلیه نفرات سایر شهرستانها در صورت قبولی، 
با فرصت یک ساله جهت گذراندن دوره های 
مهارتی رسمی آموزش فنی و حرفه ای، کارت 
وی  کرد.  خواهند  دریافت  ذیصالح  مجری 
همچنین از در دستور کار قرار گرفتن بررسی 
دستورالعمل نظارت گاز جهت ویرایش جدید در 
کمیته تخصصی گاز خبر داد و عنوان نمود: در 

به  ناظر گاز دعوت  از مهندسین  راستا،  همین 
عمل می آید که کلیه نظرات خود را به صورت 
مکتوب به دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا جهت 

استفاده ارائه نمایند.
آبفای  و  گاز  نظارت  و  کنترل  دفتر  مسئول   
اجرایی شدن  راستای  بیان داشت: در  سازمان 
این  آزمایشی،  صورت  به  نماسان  اتوماسیون 
سامانه جهت اخذ پرونده از مجریان با همکاری 
می  آزمایش  و  کار  حال  در  مجریان،  از  یکی 
باشد بدیهی است که پس از رفع نواقص و به 
روزرسانی سامانه جهت اجرایی شدن و استفاده 
کلیه مجریان شهرستان بوشهر، اطالع رسانی 

الزم صورت خواهد پذیرفت.

تعداد سالردیف
پرونده

رای مختومهجاری
برائت

محکومیت 
درجه دوم

محکومیت 
درجه سوم

محکومیت 
درجه پنجم

اعالم 
سازش

1139610۴6-222-

عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

استخر  بلیط  توزیع  استخر:  بلیط  توزیع   -
نمایشگاه به مهندسین آقا و خانم جهت آبان ماه

قرض  وام  نام  ثبت  مراحل  پایان   -
قرض  وام  نام  ثبت  پایان  از  پس  الحسنه: 
الحسنه مهندسین و امتیاز بندی و ثبت آنها، 
لیست دریافت کنندگان وام از پست بانک و 

بانک قرض الحسنه مهر دریافت و با لیست 
درخواست کنندگان جهت عدم تکراری بودن 

لیست مطابقت گردید.
- تمدید قرارداد با آموزشگاه های زبان: 
با توجه به پایان قرارداد و استفاده مهندسین 
های  آموزشگاه  با  زبان  های  آموزشگاه  از 

آکسفورد و سفیر لیان تمدید قرارداد صورت 
گرفت.

با خانه تای چی چوان:  - بستن قرارداد 
بنا به درخواست تعدادی از مهندسین جهت 
استفاده از رشته تای چی چوان با این باشگاه 

قرارداد همکاری منعقد گردید.

عملکرد کمیته رفاهی و ورزشی سازمان

عملکرد شورای انتظامی

دار  خزانه  زاده،  غریب  مرتضی  سید  مهندس 
سازمان از تحت پوشش قرار گرفتن کلیه اعضای 

سازمان جهت بیمه مسئولیت خبر داد.
وی افزود: مناقصه بیمه مسئولیت مهندسین عضو 
سازمان برگزار گردید و بیمه رازی به عنوان برنده 

مناقصه از تاریخ 96/08/11 عهده دار ارائه خدمات 
بیمه ای به مهندسین عزیز خواهد بود.

وی اظهار داشت: بر اساس این قرارداد بیمه ای، 
کلیه اعضای حقیقی و حقوقی عضو سازمان تحت 

پوشش قرار خواهند گرفت.

همچنین  ساخت:  خاطرنشان  سازمان  دار  خزانه 
مطابق مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان، کلیه 
هزینه های بیمه نیز توسط سازمان پرداخت خواهد 
شد. لذا از این به بعد هیچگونه حق بیمه ای از حق 

الزحمه اعضا کسر نخواهد گردید.

مهندس سید مرتضی غریب زاده، خزانه دار سازمان:

کلیه اعضای سازمان تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفتند

  آمار تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه
 ) آبان ماه سال 96 (

تعداد نقشه های رشته
ارجاعی 

637معماری

370سازه

303برق 

278مکانیک

1.5880مجموع

100

200

300

400

500

600

700

مكانيكبرق سازهمعماري

تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه   

عملکرد دفتر نمایندگی گناوه
• برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با ناظرین و دفاتر فنی و مهندسی 
سازمان  مدیره  هیئت  عضو  لیراوی  مهندس  حضور  با  شهرستان 
سایر  و  نقشه  کنترل  اتوماسیون  و  نظارت  توزیع  سامانه  در خصوص 

مشکالت و موارد موجود.
• برگزاری جلسه آموزشی با  حضور ناظرین شهرستان  و دکتر ماهینی 
امورنظارت  کنترل  سامانه  خصوص  در  سازمان  مدیره  هیئت  عضو 

)سکانت(.
• برگزاری جلسه و بازدید میدانی از تعدادی از ساختمان های در حال 

ساخت شهرستان با حضور کمیته نظارت استان و اعضای شهرستان.
• شرکت در جلسات مناسب سازی جهت رفاه حال معلوالن، جانبازان 
و سالمندان و معرفی کارشناس جهت بازدید های میدانی از ادارات و 

نهادهای مورد نظر.
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یادداشت فنی کمیته نظارت 

 در قسمت اول - شماره قبل - مطالبی پیرامون ضرورت اجرای سازه های 
نگهبان موقت برای نگهداری دیواره گودهای با ارتفاع بیش از 1/2 متر- که 
ریزش خاک در آنها محتمل است- بیان گردید. سازه های نگهبان ممکن 
است به روشهای  مختلفی ساخته  و اجرا شوند که رایج ترین آنها، سازه های 

خرپایی مثلثی است.
مهندس  توسط  فوالدی  های  پروفیل  از  استفاده  با  معموال  سازه  این   
محاسب، طراحی و به نقشه های سازه ضمیمه میگردد. و همانگونه که از 
نام آن پیدا است، خرپاهایی مثلثی شکل اند که اعضای قائمشان به دیوار 
گود تکیه کرده و بخش انتهایی آن به داخل گودال هایی که برای سازه 
موقت نقش پی را ایفا میکنند ادامه می یابد. همچنین زائده باالیی عضو 
قائم نیز - به اندازه تعیین شده - از سطح زمین به سمت باال ادامه یافته 

و به ساختمان مجاور تکیه میکند.
 اعضای مختلف سازه  خرپایی مثلثی ، در شکل شماره )1( نشان داده 

شده اند.

1( یال قائم 
2( یال مورب  

3و5( اعضای فرعی افقی 
4و6( اعضای فرعی مایل

7( پی برای یال مورب
8( پی برای یال قام

شکل شماره یک

-  نحوه اجرا 
 سازه های موقت خرپایی معموال به صورت درجا ساخته میشوند. پس از 
اتمام عملیات گود برداری، محل استقرار سازه های موقت بر روی  "برم" 
)به شماره قبل رجوع شود( عالمت گذاری گردیده و مانند تصویر شماره 

یک خاکبرداری میشود. 

تصویر شماره یک

"برم"  در  مثلثی  خرپایی  های  سازه  استقرار  محل  خاکبرداری  نحوه 
خاکبرداری در این قسمت با استفاده از ابزار دستی انجام میشود.  

    - حفاری پی 
استقرار  محل  شدن  آماده  و  برم  در  خاکبرداری  عملیات  اتمام  از  پس   

خرپاها، نوبت به حفاری پی – ویژه خرپاها - میرسد 
)در این مرحله نیز حفاری با دست انجام خواهد شد(

           

تصویر شماره دو

     تصویر شماره سه

- ساخت خرپا
 پس از استقرار یال قائم در پی، اطراف پروفیل با بتن و قلوه سنگ پر 
می شود؛ چنانچه بخش هایی از طول پروفیل، با دیواره گود فاصله داشته 
باشد با مصالح مناسب نسبت به حذف این فاصله اقدام خواهد شد )مانند 
شکل( در این مرحله، یال مورب و اعضای فرعی نیز مونتاژ  گردیده و 

ساخت خرپا کامل می شود.
پاشنه خرپا – انتهای یال مایل – می بایست بر روی پی مخصوص خود 
قرار گرفته و به تکیه گاه هایی که قبال و به منظور جلوگیری از رانش 

پاشنه در بتن پی تعبیه گردیده است متصل خواهد شد.

- نحوه انتقال فشار المانهای خاک به خرپاها 
 به منظور پیشگیری از ریزش خاک بین دو خرپای متوالی، اجرای تثبیت 
کننده های افقی بین خرپاها ضروری است، نوع و کیفیت تثبیت کننده ها 

بسته به جنس خاک متفاوت است برای خاک های بهتر میتوان به تعبیه 
اما برای  الوارهای چوب بسنده کرد.  یا  با مقطع مناسب و  پروفیل های 
خاک های نامناسب، استفاده از صفحات فلزی یا بتنی، استفاده از مصالح 

ساختمانی و... رایج است.
بعضی از تثبیت کننده های بین خرپایی در تصاویر شماره چهار تا شش 

نشان داده شده اند:
عملیات  پایان  تا  نگهبان،  های  سازه  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
اجرای فنداسیون و دیوارهای حائل باقی می مانند و سپس بخش هایی 
که از بتن فنداسیون و دیوارهای حائل  بیرون مانده اند، جدا شده و به 

بیرون گود منتقل خواهند شد.

   تصویر شماره چهار

 تصویر شماره پنج

 تصویر شماره  شش

گود برداری   
قسمت دوم 
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تدارکات نصب آسانسور در ساختمان مرکزی سازمان
به منظور رعایت حال مراجعین محترم و در جهت تکریم ارباب رجوعان و رفاه حال مهندسین 
اجرای  به  نسبت  است  شده  مقرر  مدیره  هیات  تصمیم  مطابق  سازمان،  به  مراجعه  زمان  در 
در  آسانسور  نصب  گردد.  اقدام  مهندسی  نظام  سازمان  ساختمان  شرقی  بخش  در  آسانسور 
افراد  ساختمان نظام مهندسی ضمن رعایت استانداردهای مناسب سازی محیط برای دسترسی 

کم توان و یا معلولین محترم، باعث افزایش کیفیت و  بهره وری ساختمان نیز خواهد شد.

شبکه "نظام نت" راه اندازی شد
مصوبه  اجرای  در  بوشهر،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
صندوق  اندازی  راه  راستای  در  ساختمان   مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  هیئت   94 اجالس 
برای  ویژه  خدمات  و  ها  سرویس  با  مذکور  مشترک  صندوق  استانها،  مهندسی  نظام  مشترک 
شده  اندازی  راه  نت"  "نظام  شبکه  قالب  در  ساختمان  مهندسی  نظام  های  سازمان  اعضای 
سایت     آدرس  به  توانند  می  مشترک  صندوق  از  استفاده  جهت  مند  عالقه  اعضای  است. 

nezamnet.ir   مراجعه نمایند. 

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

و در خصوص قراردادهای نظارتی جهت مالکین 
ویژه  ای  حرفه  و  شخصی  امور  زمینه  در  حقوقی  مشاوره  رساند،  می  اطالع  به  بدینوسیله 
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 
تلفن  شماره  با  الزم  های  هماهنگی  انجام  یا  قبلی  وقت  تعیین  جهت  آید  می  بعمل  دعوت 

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 18:00دوشنبه

مهندس فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور  :

مبنای فعالیت حرفه ای، تعهد، تخصص و دانش مهندسان است
به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور 
به دنبال زلزله 7/3 ریشتری به »دنیای اقتصاد« پاسخ داد: رئیس سازمان 
نظام مهندسی کشور در واکنش به انتشار تصاویری از تخریب واحدهای 
مسکونی مهر در جریان زلزله در غرب کشور، اعالم کرد هنوز مشخص 
نیست این تصاویر مربوط به کدامیک از پروژه های مسکن مهر است؛ چرا 
که برخی از پروژه ها در ابتدا بدون حضور و دخالت سازمان نظام مهندسی 

به عنوان نهاد ناظر بر ساخت و سازهای کشور ساخته شد. 
فرج اهلل رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« به تشریح علل و عوامل ریزش واحدهای مسکن مهر 
در مناطق زلزله زده و همچنین راهکارهای اساسی برای جلوگیری از تکرار 
تخریب ساختمان ها ناشی از مقاومت کم پرداخت. متن گفت وگو با وی را 

در ادامه بخوانید:
جزء  کشور  غرب  زلزله زده  مناطق  مهر  مسکن  ساختمان های 
آسیب پذیرترین واحدهای مسکونی بود که در جریان این زمین لرزه 
این واحدها تخریب شدند در حالی که برخی  تخریب شدند؛ چرا 
ساختمان ها  همین  مجاورت  در  ساز  شخصی  واحدهای  از  دیگر 

تخریب نشدند؟
در وهله اول باید مشخص شود آیا ساختمان های فروریخته مسکن مهر که 
در تصاویر زلزله یکشنبه شب غرب کشور منتشر شده، مربوط به آن دسته از 
ساختمان هایی است که با نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شده است و 
یا به آن گروهی از واحدهای مسکن مهر مربوط می شود که در ابتدا و بدون 
دخالت نظام مهندسی ساخته شد؛ اما شواهد نشان می دهد، علت اصلی فرو 
ریزی این ساختمان ها این است که این واحدها برای مقاومت 100 درصدی 
در برابر حوادث غیرمترقبه همچون زلزله ساخته نشده بودند؛ هر چند اظهار 
نظر بیشتر در این زمینه نیازمند بررسی میدانی و تحقیقات دقیق است. این 
نکته را هم نباید فراموش کرد که بزرگا و شدت زلزله بسیار زیاد بوده است و 

شاید اینکه عناصر اصلی ساختمان همچون سقف و ستون ها تخریب نشده 
یکی از نقاط قوت این پروژه ها هم باشد.

از آنجایی که واحدهای مسکن مهر با حضور دولت و دستگاه های 
واحدها  این  که  دارد  وجود  انتظار  این  است  شده  احداث  مربوطه 
دست کم به اندازه واحدهای معمولی شخصی ساز باکیفیت و مقاوم 
باشد؛ اما زلزله اخیر نشان داد چنین موضوعی صحت ندارد؛ علت 

چیست؟
مهم ترین نقص مسکن مهر از همان ابتدا، تعیین قیمت مقطوع برای این 
واحدها-ساخت مترمربعی 300 هزار تومان-بود؛ در حالی که هزینه ساخت 
مسکن در همان زمان به طور معمول حدود 2 یا 3 برابر بود. بنابراین زمانی 
نه کیفی سازی، چنین  و  است  تمام شده  قیمت  اصلی، کاهش  که هدف 
از  برخی  در  اینکه  به خصوص  بود؛  نخواهد  از ذهن  دور  اتفاقاتی چندان 
این پروژه ها، سازمان های نظام مهندسی نیز دخالت داده نشدند و برخی 
از آنها بدون حضور ناظر ساخته شد. بنابراین چون از ابتدا، هدف به حداقل 
رساندن هزینه ساخت و ارزان سازی بود، به حداقل ها در ساخت، مصالح و 

سیستم های سازه ای اکتفا شد.

یا  زلزله  وقوع  از  ناشی  غیرمترقبه  حوادث  دست  این  از  متاسفانه 
ریزش های ناشی از گودبرداری های غیر اصولی در شهرهای مختلف 
کشور به وفور اتفاق می افتد؛ اما عمال شاهد تحول یا اقدام خاصی 
از سوی مسووالن و دست اندرکاران حوزه مسکن برای جلوگیری از 

تکرار این حوادث نیستیم؛ این حوادث ریشه در چه عواملی دارد؟
در بسیاری از شهرها از جمله شهر تهران، برخی نهادها و افراد، به سازندگان 
معنای  به  موضوع  همین  و  می دهند  ساخت وساز  مجوز  بدون صالحیت 
جلوگیری از رواج استفاده از سازنده ذی صالح در پروژه های ساختمانی است؛ 
این درحالی است که در بسیاری موارد، حتی خود مردم نیز به موضوع نظارت 
اهمیتی نشان می دهند؛ همچنین ضمانت اجرایی کافی برای سیستم های 
نظارتی نیز وجود ندارد و بارها مشاهده شده است به رغم ارائه گزارش تخلف 
از سوی مهندس ناظر، شهرداری ها اقدام الزم را به منظور توقف کار و رفع 

تخلف انجام نداده اند.
بم  منجیل،  مخرب  و  مرگبار  زلزله های  همچون  ته  گذش  اتفاقات 
و تکرار آن در زلزله اخیر در غرب کشور و همچنین سایر حوادث 
ساختمانی نشان می دهد، اقدام کافی برای جلوگیری از تکرار حوادث 
ناگوار ناشی از بی دوام سازی و بی ضابطگی در ساخت وسازها انجام 

نگرفته است؛ از این به بعد راهکار چیست؟
در جریان بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درصدد هستیم 
در گام اول، نظام مسئولیتی ساخت وساز و اختیارات دست اندرکاران ساختمانی 
به طور مشخص شفاف سازی شود تا هرکس وظایف و اختیارات خود را بشناسد 
و مطابق با آن پاسخگو باشد؛ این درحالی است که اعمال سخت گیری های 
جدید در ورود مهندسان به حرفه مهندسی، در دستور کار قرار دارد تا از این 
پس، مبنای فعالیت حرفه ای، »تعهد«، »تخصص« و »دانش« مهندسان 

باشد و افراد فاقد تخصص از ورود به این حرفه باز بمانند.

در  ماه  آبان   21 یکشنبه  شب  در  زلزله  وقوع 
استان  الخصوص  علی  کشور  نقاط  اقصي 

شدن  زخمي  و  کشته  به  منجر  که  کرمانشاه 
باعث  شد،  کشورمان  هموطنان  از  تعدادي 
تأسف و تأثر فراوان گردید و همگان را در غم و 

اندوهي بزرگ فرو برد. 
شهرسازي  و  راه  کل  اداره  کارکنان  و  مدیریت 
تسلیت  عرض  ضمن  بدینوسیله  بوشهر   استان 
سریعتر  چه  هر  بهبودي  آرزوي  بازماندگان،  به 
براي مجروحان و مصدومان این واقعه را داشته 
از  را  الهي  براي درگذشتگان رحمت و غفران  و 

خداوند متعال مسالت مي کند.

پیام تسلیت مدیر کل و کارکنان اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر
در پي درگذشت زلزله زدگان کرمانشاه
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مهندس منصور بهادری، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان :

مسکن مهر کرمانشاه حاصل تصدی گری دولت بر امر ساخت وساز بوده است
شورای  اجرایی  دبیر  بهادری،  منصور  مهندس 
در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی 
این که  بر  تاکید  ضمن  نیوز  اسکان  با  گفت وگو 
مسکن مهر کرمانشاه، حاصل تصدی گری دولت بر 
می دهم  اطمینان  گفت:  است،  بوده  ساخت وساز  امر 
مهندس  یک  امضای  نقشه ها،  پایین  در  که  هرکجا 
با  مهر سازمان نظام منهدسی ساختمان  پایانکار  یا 

باشد، قامت آن ساختمان خم نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در اصالح قانون 
نظام مهندسی مقرر شده که یک ناظر توسط مالک 
انتخاب شود، اظهار کرد: اگر ساخت وساز، خصوصی و 
شخصی باشد، انتخاب ناظر توسط مالک مانعی ندارد 

اما در پروژه های بزرگ که بساز  و بفروش ها حضور 
مالک  خود  را  ناظر  که  گفت  می توان  چطور  دارند، 
انتخاب کند. چرا که بین انتفاع شخصی و انتفاع جامعه، 

قطعا تعارض منافع بوجود می آید.
نظام  سازمان  مرکزی  شورای  اجرایی  دبیر  گفته  به 
است  جایی  مهر  مسکن  کشور،  ساختمان  مهندسی 
که عملکرد بساز  و بفروش ها و مدیریت تصدی گری 
و  وزارتخانه  یک  عملکرد  می شود.  مشخص  دولت 
دولتی که پروژه مسکن مهر حاصل 8  سال تالش 
و تصدی گری آن بوده و تمامی انرژی کشور را برای 

اجرای این پروژه صرف کرد.
نظام  سازمان  نظارت های  این که  به  اشاره  با  وی 
بهتر  ولی  بوده  مرحله ای  نظارت  ساختمان،  مهندسی 
است که به سمت نظارت مقیم پیش رفت، تاکید 
نیازهای  پاسخگوی  مرحله ای  نظارت   کرد: 
دوام  افزایش  نیست.  ساخت وساز  حوزه 
عمر  افزایش  مردم،  سرمایه های 
ساختمان ها، رعایت حقوق بهره بردار 
مقیم  نظارت  مثبت  نکات  از  و... 
بر آن، در  محسوب می شود. عالوه 
نظارت مقیم، تمامی اتفاقات و مصالح 
ناظران  کنترل  تحت  ساختمان 

صاحب صالحیت قرار می گیرد.

مهندس بهادری در پاسخ به این  سوال که در اصالح 
توسط  ناظر  یک  ساختمان،  مهندسی  نظام  قانون 
شهرداری انتخاب می شود، گفت: آیا شهرداری تمامی 
وظایف خود را به درستی انجام می دهد که یک وظیفه 
دیگر هم به مجموعه وظایفش اضافه شود؟ شهرداری 
که در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکل است، 

چطور می تواند وضعیت ناظر را پوشش دهد؟
دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
شهرداری ها  که  است  باور  این  بر  کشور  ساختمان 
و  دارند  نظارت  شهرسازی  و  معماری  ضوابط  بر 
بحث مقررات ملی بر عهده سازمان نظام مهندسی 
ساختمان است. همچنین توجه به جزئیات که در کل 
شامل کیفیت ساخت وساز می شود بر عهده سازمان 
رعایت  مسئول  شهرداری  و  بوده  مهندسی  نظام 
اصول و قوانین شهرسازی است. تا زمانی 

به اسم کمیسیون ماده  که  شهرداری ها یک محل 
100 برای تامین هزینه های خود دارند، قطعا تخلف 

ساختمانی امری عادی خواهد بود.  
مهندس بهادری با تاکید بر این که  انتخاب پیمانکار، 
ناظر، بهره بردار، انتخاب مکان، نحوه آوردن سرمایه 
و... در پروژه مسکن مهر نماد مدیریت دولتی است، 
یادآورشد:  تولید بافت فرسوده نتیجه این نماد دولتی 
بود. یک بار این آزمون انجام شده، چرا دوباره در رابطه 
با شهرداری، باید این مورد به آزمون گذاشته شود. در 
قانون آمده که تمامی دست اندرکاران ساختمان باید 
صاحب صالحیت باشند و این فقط به مجری تعلق 
نمی گیرد. لذا تا زمانی که مصالح غیراستاندارد وجود 
دارد، نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد و نوشتن 
کار دیگران به پای نظام مهندسی، جفا در حق این 

سازمان خواهد بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بازدید از مناطق زلزله زده :

تا زمانی که چرخه حضور نیروهای دارای صالحیت معیوب باشد،
 باز هم شاهد حوادث ناگوار اینچنینی خواهیم بود

ویژه زلزله کرمانشاه

سازمان  رییس  رجبی  اله  فرج  مهندس 
زلزله  مناطق  از  ساختمان  مهندسی  نظام 
زده بازدید نمود. وی گفت: در بازدیدهای 
ساختمانهای  وضعیت  از  گرفته  صورت 
مسکن  دولتی،  غیر  و  دولتی  دیده  آسیب 
مشاهده  ذهاب  سرپل  بیمارستان  و  مهر 
نیروهای  حضور  چرخه  که  زمانی  تا  شد 
هم  باز  باشد،  معیوب  صالحیت  دارای 
خواهیم  اینچنینی  ناگوار  حوادث  شاهد 
بود. همانطوری که در ماده 4 قانون نظام 
از  بیش  که  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
20 سال پیش به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده است، صراحتا به این نکته 
بخش های  فعاالن  تمامی  که  می پردازد 
بخش های  جمله  از  ساخت وساز  مختلف 
نظارت، طراحی، اجرا، خدمات آزمایشگاهی 
و غیره که به کار فنی اشتغال دارند، باید 
اگر ساخت  و ساز  باشند.  دارای صالحیت 
صالحیت  صاحب  پیمانکار  اختیار  در  هم 
و نظارت مستمر به مجری ذی صالح و 
نظارت به مهندس صاحب صالحیت  سپرده 
شود، قطعاً کم تر شاهد اتفاقات دل  خراش 

خواهیم بود.

وی افزود: چه بسا وضعیت ساخت و ساز 
ساختمان ها با یک نگاه کلی چنین نبود، 
اکتفا  بازدید سریع نمیتوان  گرچه به یک 
از  جامع  بازدید  از  پس  است  نیاز  و  کرد 
را  ها  گزارش  و  مشاهدات  مناطق،  این 
سازمان  رابطه  این  در  کرد.  بندی  جمع 
عنوان  به  ساختمان  مهندسی  نظام 
سازمان حرفه ای و تخصصی در صنعت 
ساختمان، با تشکیل تیم های کارشناسی 
مهندسان خود  رشته ساختمانی،  از هفت 
که  نموده  زده  زلزله  مناطق  به  اعزام   را 
پس از بررسی و مستندسازی آسیب های 

وارده به ساختمان ها و اماکن شهری، در 
جدید  اماکن  تخریب  در  اینکه  خصوص 
سازمان  پروژه،  ناظر  یا  مجری  االحداث 
و  خیر  یا  بوده  ساختمان  مهندسی  نظام 
تخریب  دامنه  و  حجم  از  جامعی  گزارش 
نامرغوب،  مصالح  از  استفاده  اینکه  و  ها 
تعریف شده  استاندارد های  نادیده گرفتن 
در  بنا  تکمیل  جریان  در  نظارت  و ضعف 
تخریب   و شدت  توسعه  یا  ایجاد خسارت 
با هدف ضرورت  و  بوده  گذار  تاثیر  چقدر 
رعایت  به  الزام  و  فنی   اصول  بکارگیری 
مقررات ملی ساختمان باشد، تهیه گزارش 

نمایند و در اسرع وقت به شورای مرکزی 
ارسال  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 

کنند تا بتوان  اعالم نظر قطعی نمود.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
گذشته،  سال   20 :طی  داشت  اظهار 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های 
استانی و شورای مرکزی آثار مثبتی در حوزه 
ساخت و ساز شهری برجای گذاشته اند. لذا 
برآورد می شود که در این دوره بالغ بر 15 
تجاری  و  اداری  و  مسکونی  واحد  میلیون 
بودن  جاری  دوره  در  کشور  شهرهای  در 
این  قطعا  و  شده اند  ساخته  مذکور،  قانون 
ساختمان هایی  با  مقایسه  در  ساختمان ها 
که در دوره قبل از قانون یا بدون استفاده 
از خدمات مهندسان سازمان نظام مهندسی 
ساختمان بعد از قانون ساخته شده اند از نظر 
استحکام، ایمنی و بهداشت  از کیفیت بهتری 
برخوردار هستند و روند بهبود کیفیت طی 20 
سال اخیر نیز روند صعودی و افزایشی بوده 
است. وی همچنین با بیان اینکه مقاوم سازی 
مسکن روستایی ضروری است تا در حوادث 
نمود:  تاکید  نباشند،  آسیب پذیر  غیرمترقبه 
در  فرسوده  های  بافت  نوسازی  در  تعلل 

جانی  و  اقتصادی  مخاطرات  بحران  زمان 
زیادی را به همراه دارد و آسیب پذیری بافت 
های فرسوده در مقابل زلزله و دیگر بالیای 
طبیعی، مشکالت جدی را برای ساکنان و 

مسئوالن شهری به وجود می آورد.
نشست  به  اشاره  با  رجبی  مهندس   
فوق العاده سازمان نظام مهندسی در مناطق 
زلزله زده گفت: ستاد در جلسه فوق العاده 
خود در سرپل ذهاب به تشکیل تیم های 
بازرسی فنی از علل بروز تخریبات و تهیه 
گزارش جامع از آن، تهیه فراخوان کشوری 
جهت دریافت طرح های  اسکان موقت از 
مهندسان سراسر کشور که طرح های فوق 
و  هزینه  کمترین  با  وقت  اسرع  در  بتواند 
و  آسایش  تأمین  لحاظ  از  کیفیت  بهترین 

رفاه تهیه گردد اقدام کرد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بعد 
کلی  های  سیاست  ابالغ  در  بم  زلزله  از 
تاکید  مهندسی  نظام  سازمان  نظارت  به 
داشتند، گفت: باید از ظرفیت سازمان نظام 
دوش  از  باری  تا  کرد  استفاده  مهندسی 

دولت در زمینه نظارتی برداشته شود.
منبع: سایت شورای مرکزی



9

از آنجا که یکی از عوامل تاثیرگذار در پاسخ سازه ها در برابر زمین لرزه، 
مباحث ژئوتکنیکی سایت مورد نظر می باشد، در این نوشتار نگاهی کوتاه 

شده به مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی رخ داده در این زمین لرزه: 

1- روانگرایی و گسترش جانبی
مطابق با بازدیدهاي شناسایی صورت گرفته توسط کارشناسان پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پدیده روانگرایی در دو منطقه 
به  نزدیک  داالهو  ارتفاعات  باالي  در  اول  منطقه  است.  پیوسته  بوقوع 
روستاي پاالن و در مجاورت یک آبگیر کوچک رویداده است و منطقه 
دوم، در بستر رودخانه سرپل ذهاب در مجاورت مجتمع مسکونی شهید 
جانبی  گسترش  نوع  از  حرکتهاي  به  منجر  که  مهر(  )مسکن  شیرودي 
مهر  بستر مسکن  زیر  و  باالدست  در قسمت  ماسه  و همچنین جوشش 

گردیده است.
 

شکل 1: ترک هاي ناشی از گسترش جانبی در مجتمع مسکون مسکن 
مهر شهید شیرودي

 

مهر  مسکن  مجتمع  در  جانبی  گسترش  از  ناشی  هاي  ترک   :2 شکل 
شهید شیرودي 

 

شکل 3: پدیده روانگرایی و جوشش ماسه در بستر رودخانه در مجاورت 
مجتمع مسکونی شهید شیرودي )مسکن مهر(

2- اثرات ساختگاهی
حجم  و  زمین  اي سطح  لرزه  پاسخ  بر  موثر  عوامل  مهمترین  از  یکی 
محیط  توپوگرافی  و  ژئوتکنیکی  شناسی،  زمین  وضعیت  ها،  خرابی 
است. به هنگام وقوع زلزله، شدت حرکت سطح زمین و حجم خرابی 
مسبب،  گسل  از  ساختگاه  فاصله  و  چشمه  مشخصات  تابع  تنها  نه  ها 

که نیز تابع مشخصات مکانیکی الیه هاي تحت-االرضی و همچنین 
از همین  و  است  زیرسطحی ساختگاه  و  مشخصات هندسی روسطحی 
زمین  ارتعاش سطح  و شدت  شتاب  بیشینه  زلزله،  وقوع  هنگام  به  رو، 
در  حتی   - دیگر  نقاط  از  اي  قابل مالحظه  میزان  به  نقاط،  برخی  در 
موضوعیت  مواردي  در  تشدید  خطر  همچنین  است.  بیشتر  شهر-  یک 
دارد که پریودهاي طبیعی ساختگاه و سازه با هم مشابه باشند. در این 
بخش به مواردی از اثرات ساختگاهی مشاهده شده در این زمین لرزه 

اشاره خواهد شد:

2-1- اثرات آبرفت
بروز  ذهاب،  سرپل  مختلف  محالت  در  شده  مشاهده  هاي  خرابی  در 
تفاوت  توان  می  و  بوده  بارز  کامال  زلزله  از  ناشی  ساختگاهی  اثرات 
خرابیهاي موجود در نواحی مختلف شهر را به اثرات ساختگاهی مرتبط 
دانست. به عنوان نمونه، در انتهاي غربی شهر سر پل ذهاب به سمت 
قصر شیرین در حدفاصل پاي دامنه کوه تا کناره رودخانه که اتفاقا دو 
مجموعه ساختمانهاي مسکن مهر که یکی در مجاورت پاي دامنه کوه 
تاثیرات  ساخته شده و دیگری در مجاورت رودخانه ساخته شده است، 
مجاورت  در  است.  محسوس  کامال  لرزه  زمین  سبب  به  ساختگاهی 
نواحی پاي کوه حجم خرابی ها به طور قابل مالحظه اي کمتر از نواحی 
مجاور رودخانه است و با نزدیک شدن به رودخانه و افزایش ضخامت 
افزایش  از آن  لرزه و خرابی هاي متاثر  امواج زمین  بزرگنمایی  آبرفت، 

چشمگیري می یابد.

2-2- اثرات خاک دست ریز
در برخی نواحی شهر، فرض وجود خاک دستی توسط برخی شهروندان 
ساختمانی  هاي  نخاله  دپوي  ماحصل  که  گردیده  مطرح  ذهابی  سرپل 
پس از جنگ تحمیلی و ساخت و ساز بر روي آنها و در نتیجه، بزرگنمایی 
خاک هاي دستی مزبور و تخریب بیشتر نیز قابل بررسی بوده که می 

باید بصورت موردي و از طریق حفر گمانه تدقیق و تایید گردد.

2-3- اثرات توپوگرافی
مشخصات هندسی رو سطحی ساختگاه که امروزه تحت عنوان اثرات 
شدت  زلزله،  وقوع  هنگام  به  تواند  می  اند،  شده  شناخته  توپوگرافی 
حرکت سطح زمین و حجم خرابی ها را در نقاط مختلف متفاوت سازد. 
مناطق  در  شناسایی  تیم  توسط   گرفته  صورت  میدانی  پیمایش  در 
مناسبی  استحکام  از  که  هایی  ساختمان  گردید  مشاهده  روستایی، 
برخوردار نبوده اند اما به سبب قرارگیري در دره ها، دچار آسیب هاي 
ضعف  همان  با  بناهایی  از  مواردي  اما  اند.  نگردیده  مالحظه  قابل 
پنج  داشتند،  قرار  کاره  نیمه  روستاي  در  تپه  قله  فراز  بر  که  استحکام 

باختند. از هموطنان ما جان  نفر 

3- زمین لغزش و ریزش هاي سنگی
ریزش هاي سنگی و زمین لغزش هاي بسیاري ناشی از این زمین لرزه 
ابعاد حدودي 4  با  روي داده است. زمین لغزش مله کبود- قوچیباشی 
روستاي  دو  مجاورت  در  شاهنشین  کوه  جنوبی  دامنه  در  کیلومتر   4*
مله کبود و قوچیباشی در فاصله 8 کیلومتري شمال سرپل ذهاب روي 
داده است. این زمین لغزش، بزرگترین زمین لغزش روي داده در چند 
جنوب  کیلومتري  چند  فواصل  از  بطوریکه  است،  کشور  در  اخیر  دهه 
لغزش، تخریب  این زمین  قابل رویت است. خسارات  نیز  سرپل ذهاب 
قبرستان قوچی باشی، منبع آب این روستا و لوله انتقال آب آن، مسدود 
کردن جاده دسترسی روستا به قبرستان، تخریب دیوار شمالی دو واحد 
مسکونی در این روستا، خشک شدن و از بین بردن چشمه آب روستاي 
مله کبود و تخریب گسترده زمینهاي کشاورزي و مراتع این دو روستا 
زمین  پنجه  توجه  قابل  آمدگی  باال  به  توجه  با  دیگر،  طرف  از  است. 
تشدید  یا  ادامه  صورت  در  روستا،  دو  این  شمالی  مجاورت  در  لغزش 
فعالیت این لغزش، امکان مدفون شدن این دو روستا در بارندگی هاي 

شدید بسیار محتمل است.
مهمترین پهنه ریزش هاي سنگی همراه با این زمین لرزه در یکی از 
دره  های منطقه به طول 1/5 کیلومتر روی داده است. این ریزش ها 
با ابعاد بلوک تا شش متر مکعب و وزن بیش از 10 تن منجر به مسدود 

شدن ورودي دره، از بین رفتن یک دستگاه خودرو و نیز تخریب گسترده 
جاده، خطوط انتقال برق و تلفن به مجموعه زیارتگاه هاي انتهاي دره 

شده است. 

 

شکل 4: زمین لغزش مله کبود قوچی باشی
 

شکل 5: شکافهاي ایجاد شده در حاشیه غربی زمین لغزش 

 

زمین  از  ناشی  باشی  قوچی  روستاي  در  خانه مسکونی  تخریب  شکل6: 
لغزش 

 

شکل 7: از بین رفتن یک دستگاه خودرو در ریزشهاي سنگی

منبع:
استان  ذهاب  سرپل   1396 آبانماه   21 لرزه  زمین  مقدماتی  گزارش 
کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7/3 )ویرایش سوم(، پژوهشگاه بین المللی 

زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مهندس فرزام زائری عضو کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح:

نگاهی به پدیده های ژئوتکنیکی رخ داده در زمین لرزه ٢١ آبانماه ١٣٩٦ سرپل ذهاب

ویژه زلزله کرمانشاه
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گزارش تصویری از حضور رهبر انقالب در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب 

قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان:
مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر می توانند جهت انجام کمک 
های نقدی خود به زلزله زدگان منطقه غرب کشور، مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب های 

ذیل واریز نموده و در صورت تمایل، فیش آن را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
ضمنا شایان ذکر است که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر، بر اساس مصوبه 

هیئت مدیره، مبلغ ده میلیون تومان به زلزله زدگان کرمانشاه کمک مالي نموده است.

حساب های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
شماره حساب: 1402644438

شماره کارت: 6104337666513567

حساب های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
شماره حساب: 5901315558

شماره کارت:6104337731867147

کمک ده میلیون تومانی سازمان
 به زلزله زدگان کرمانشاه و اعالم شماره حساب های 

کمک های نقدی جهت آنان

ویژه زلزله کرمانشاه

استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  گاز به  ناظرین  از  تعدادی  بوشهر، 
با مردم  نوع دوست  با همتی متعالی همگام  از هزینه سازمان،  کشورمان، بخشی 

در  را  خود   نظارتی  های 
به  کمک  جهت  آبانماه، 
زلزله  و  دیده  مصیبت  مردم 
اختصاص  کشور  غرب  زده 
سازمان  رو،  این  از  دادند. 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
این  از  تقدیر  ضمن  نیز  بوشهر 
آنان  درخواست  با  ارزنده،  اقدام 
تعرفه  درصد   5 کسر  عدم  بر  مبنی 
و  نمود  موافقت  مهندسی  خدمات  سهم 
ریال   178044000 مبلغ  مجموع  در 
آنان  به  زده  زلزله  هموطنان  مساعدت  جهت 

اهداء گردید.
بدیهی است متعاقبًا، نتیجه درخواست سایر اعضاء در این 

زمینه  نیز به اطالع خواهد رسید.

اقدام ناظرین گاز عضو سازمان نظام مهندسی 
بوشهر در راستای 

کمک به زلزله زدگان منطقه غرب کشور



تسلیت جامعه مهندسی استان بوشهر
 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

 و مصیبت دیدگان زلزله 
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دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی:

عزم جدی دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 

میانقاب ها و تاثیر آن بر ایمنی در برابر زلزله:

به قاب های ساختمانی که میان آنها با دیوارهای بنایی 
رفتار  به  و  شود  می  گفته  میانُپر  قاب  شوند،  می  پر 
مرکب قاب و دیوار بین آن اثر میانقاب گفته می شود. 
مصالحی که در میان این قاب پر می شوند، ممکن 
است از هر جنسی باشد نظیر آجر فشاری، آجر گری و 

یا بلوک های سیمانی توپر و ... .
هنگامیکه داخل قاب با دیوار پر شود، خواص دینامیکی 
نظیر سختی، مقاومت و همچنین شکل پذیری و ... 
در یک سازه صرف نظر از میانقاب تغییر می کند. در 
سالهای گذشته در ایران مشاهده شده است که بیشتر 

خرابی های زلزله، متمرکز بر اثر میانقابی بوده است.
هم اکنون در ساختمان های امروزی، به اثر میانقاب 
بدون در نظرگیری رفتار لرزه ای در طراحی و لزومًا 
دالیل اجرایی مناسب برای تفکیک آن توجه ای نمی 
شود و دیوارهای سازه ای از جمله دیوارهای داخلی و 

خارجی بدون هیچگونه تمهیداتی اجرا می شوند.
اثر میانقابي آن مي تواند مورد بررسي  * دیواري که 

قرار گیرد باید شرایط زیر را داشته باشد:
1- به ستونهاي کناري کاماًل متصل باشد.

2- به تیرهاي فوقاني و تحتاني به طور کامل بچسبد.
3- از مصالح پر مقاومت مانند آجر فشاري یا دیوار 
هاي پیش ساخته یا Dry wall با شاتکریت بتن 

باشد.
4- دیوارها در مقابل نیروهاي خارج از صفحه براي 
مقابله با پرتاب خارج از صفحه به هنگام وقوع زلزله 

مهار کافي داشته باشند.
5- قفل و بست بین واحدهاي تشکیل دهنده دیوار 
)آجر فشاري - آجر ُمَجَوف - آجر ماسه آهکي و ...( به 
نحو مناسبي باشد که امکان لغزش بین الیه های افقي 
و عمودي دیوار بسیار محدود باشد. )مقاومت برشي 
مالت بین رج هاي مختلف دیوار باال باشد و واحدهاي 
آجري بصورتي روي هم چیده شوند که درزهاي قائم 

روي هم قرار نگیرند(.
6- ضریب اصطکاک بین مالت و واحدهاي تشکیل 

لغزش  امکان  که  باشد  حدي  در  )آجر(  دیوار  دهنده 
بین مالت و آجر وجود نداشته باشد. )بخصوص براي 

آجرهاي ماسه آهکي با سطح صیقلي(
7- تمامي 3D-Wall هائي که بصورت مش بندي 
و بتن پاشي دورویه یا حتي تک رویه مي باشند و به 
ستونهاي کناري و تیرهاي فوقاني و تحتاني متصل 
مالحظه اي  قابل  میانقابي  اثرات  داراي  شده اند، 

مي باشند و نمي توان از این اثرات صرفنظر نمود.
بلوک  مانند  سست  و  ضعیف  بنائي  واحدهاي   -8
سفالي و بلوک هاي پوکه سیماني که جزو مصالح ترد 
و شکننده محسوب مي شوند، حتي در صورت قفل و 
بست کامل به المانهاي مرزي سازه )ستونها و تیرها(، 

اثرات میانقابي بسیار ناچیزي دارند.

* تاثیر میانقاب بر رفتار سازه :
1- اگر چه خود میانقاب بر سختی و مقاومت سازه 
می افزایند، اما به طور همزمان از نرمی قاب می کاهند. 
در نتیجه، بر رفتار سازه تحت بارهای متناوب نظیر 
دو  این  اندرکنش  داشت.  خواهند  منفی  تاثیر  زلزله 
خیلی پر اهمیت است. در نتیجه نه تنها به مقاومت 
نقش  بیشتر،  بلکه  کند،  نمی  کمکی  سازه  ای  لزره 

تخریبی را خواهد داشت.
حالت  به  را  ها  ستون  خمشی  رفتار  ها  میانقاب   -2
از میانقاب به  انتقال برش   ( برشی تبدیل می کنند. 
لحاظ  از  ها  از ستون  زیادی  تعداد  نتیجه،  در   ) قاب 

برشی جوابگو نخواهند بود.
3- با توجه به زیاد بودن وزن میانقاب ها، معمواًل به 
همان میزان باعث افزایش نیروی زلزله می شوند. در 
نتیجه اگر در باربری لرزه ای نقشی نداشته باشند، سازه 

را در مقابل زلزله تضعیف می نمایند.
* در سازه هایی با سیستم باربر جانبي قاب خمشي، 
براي آنکه جداگرهاي میانقاب مانعي براي حرکت قابها 
ایجاد نکنند، باید جزئیات مناسبی در نقشه هاي سازه 

ارائه گردد.

کمیته ایمنی سازمان ) ویژه زلزله کرمانشاه (

ویژه زلزله کرمانشاه

اینکه عزمی جدی  بیان  با  راه و شهرسازی  وزیر 
کرمانشاه  استان  زده  زلزله  مناطق  بازسازی  برای 
وجود دارد، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی این 
آمادگی را دارد که کمک هزینه اسکان موقت زلزله 

زدگان را به آنها پرداخت کند.
انقالب  مسکن  بنیاد  برآورد  اثر  بر  افزود:  وی 
اسالمی در زلزله بزرگ کرمانشاه 30 هزار و 500 
بنیاد  است.  شده  خسارت  دچار  مسکونی  واحد 
زلزله  مناطق  بازسازی  در  خوبی  تجربه  مسکن 
زده دارد و تاکنون، به خوبی خود را برای بازسازی 
مناطق زلزله زده کرمانشاه آماده کرده است. وی 
تاکنون  که  هایی  آمادگی  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
ایجاد شده، امیدواریم بخش اعظمی از کار بازسازی 
به  آینده  تا یک سال  زده کرمانشاه  زلزله  مناطق 

اتمام برسد.
اصلی  محور  مردم  اینکه  بیان  با  آخوندی  دکتر 
بازسازی مناطق زلزله زده هستند، عنوان کرد : ما 
نمی توانیم قیومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان 
موقت را بر عهده بگیریم. از این رو، دولت هر نوع 
کمکی که نیاز باشد را در اختیار زلزله زده ها قرار 

می دهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش اعظمی از 
ارزیابی های خسارت ها توسط بنیاد مسکن انجام 
تومان  میلیون  سه  روستاها  در  گفت:  است،  شده 
برای اسکان موقت و پنج میلیون برای اسکان دائم 

پرداخت می شود.
آخوندی با بیان اینکه میزان کمک هزینه اسکان 
خسارت،  نوع  به  بسته  شهرها  در  دائم  و  موقت 

متفاوت است، اظهار داشت: در حوزه اسکان موقت 
روستاها اختیار را به مردم داده ایم؛ آنان می توانند 
هزینه ها را دریافت کنند و یا براساس قراردادی 
از  است،  بسته  با سپاه  قراردادی  بنیاد مسکن  که 

کانکس استفاده کنند.
منظور  به  معین  استان  هشت  اینکه  بیان  با  وی 
اضافه  هستند،  آماده  زده  زلزله  مناطق  بازسازی 
کرد: بیش از 400 دستگاه ادوات و دستگاه های 
مورد نظر برای بازسازی به مناطق زلزله زده اعزام 

شده است.
زلزله 7/3 ریشتری 21 آبان در 11 کیلومتری بخش 
ازگله، 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در 
 444 تاکنون  که  داد  رخ  کرمانشاه  مرکز  غرب 

کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشته است.
این زلزله به هفت شهرستان و بیش از یک هزار 

کرده  وارده  خسارت  کرمانشاه  استان  روستای 
است.

به  زلزله حدود 30 هزار واحد مسکونی  این  در 
و  کلی  خسارت  دچار  یا  و  تخریب  کامل  طور 

جزئی شده است.
منبع: ایرنا
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عملکرد کمیته کنترل نظارت مضاعف

با توجه به ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، )مسئولیت 
نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی 
ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و ... به عهدة وزارت 
 4-3-2 بند  مطابق  همچنین  و  بود.(  خواهد  شهرسازی  و  مسکن 
مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی )نظامات اداری(، )سازمان نظام 
مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص 
باشد.(، رسالت مهم سازمان  حقوقی و دفاتر طراحی ساختمان می 
نظام مهندسي ساختمان، تأمین موجبات رشد و اعتالء امور مهندسي 
ساختمان و ارتقاء دانش فني و کیفیت کار صاحبان حرفه مهندسي 
ساختمان و ایجاد مکانیزم هاي مناسب جهت اعمال نظارت مراجع 
از همکاري  با استفاده  این زمینه  انجام خدمات در  بر نحوه  ذیربط 
مهندسین مي باشد و در این راستا، دفتر امور مقررات ملی ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي نیز تاکید ویژه ای بر اجرای ماده 35 قانون 
نظام مهندسی در رابطه با کنترل و نظارت عالیه بر ساخت و سازها 

در استان ها دارد. 
با توجه به موقعیت حساس استان، یکی از راهکارهای اجرای این 
امور، نظارت مهندسین ناظر و تهیه به موقع گزارشها و پیگیری با 
جدیت در اجرای موارد است و مطمئناً با عملی کردن این موضوع، 
اثرات مثبت آن در دراز مدت نمایان خواهد شد. تمام تالش سازمان 
بر این است که شاخص کنترل و نظارت ساختمان نسبت به گذشته 
در سطح استان ارتقاء یابد که امیدواریم این امر مهم، با همکاری و 
تعامل دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله اداره کل راه وشهر سازی، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، سه ضلع اساسی این 
امر، به بهترین نحو انجام پذیرد. در ذیل، شرح مختصری از عملکرد 
کمیته کنترل نظارت در آبان ماه سال جاری جهت آگاهی و بهره 

برداری تقدیم می گردد.
• تشکیل جلسات کمیته بصورت منظم و متوالی در روزهاي شنبه و سه شنبه 
• اعالم ایرادات ساختمان هاي بازدید شده به مهندسان ناظر مربوطه 

در قالب نامه با درج تصاویر بازدید 
• دعوت از مهندسان ناظر جهت ارائه توضیحات در خصوص موارد 

نقص گزارش شده در ساختمانهای تحت نظارت ایشان
• بازدید از ساختمانهای در حال احداث کنگان و جلسه با اعضاء کمیته 

نظارت کنگان در راستای راه اندازی کمیته نظارت شهرستانها 
• بازدید از ساختمانهای در حال احداث گناوه و جلسه با اعضاء کمیته 

نظارت گناوه در راستای راه اندازی کمیته نظارت شهرستانها 

آبان ماه موضوع

8تعداد جلسات هفتگی

26تعداد مصوبات

50تعداد بازدید های انجام شده
38اعالم نواقص به مهندسان

دعوت از مهندسان ناظر جهت شرکت
 در جلسه کمیته

7

در   96/  8  /7 مورخ  ارت  کمیته  نامه  پی  در   -1
برابر  برق  مجریان  آموزش  های  هزینه  خصوص 
تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای مقرر 
شد با توجه به اعالم هزینه سازمان فنی و حرفه ای، 
مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال بابت آموزش از 
مجریان اخذ گردد و همچنین مقرر گردید عوارض 

مجریان در بودجه پیشنهادی سال 97 لحاظ گردد.
نامه شماره 2476 /1/ 963 مورخ 7 /8/ 96   -2
رئیس گروه تخصصی مکانیک در خصوص هزینه 

مجریان آبفا قرائت و با آن موافقت گردید.
3- دستورالعمل نظارت بازرسی آبفا قرائت گردید 

و مفاد آن مورد تائید قرار گرفت.
4- در پی جلسه آقای مهندس صحرانورد به عنوان 
نماینده هیئت مدیره با شهردار شهر دلوار مقرر شد 
ضمن دعوت از شهردار و شورای شهر دلوار به جلسه 
هیئت مدیره، مقدمات و ساز وکار الزم جهت افتتاح 

دفتر نمایندگی سازمان در آن شهر صورت پذیرد.
5- در پی جلسه آقای مهندس صحرانورد به عنوان 
کاردانهای  نظام  سازمان  با  مدیره  هیئت  نماینده 
آن  با  همکاری  جهت  شد  مقرر  بوشهر،  استان 
سازمان، سازوکاری جهت ارجاع کارهای متراژ پائین 

از سال آینده صورت پذیرد.
شد  مقرر  رجوع  ارباب  تکریم  راستای  در   -6
مالکینی که نسبت به پرداخت حق الزحمه نظارت 
خود اقدام نمایند، حداکثر تا 2 هفته  پس از تاریخ 
واریز فرصت داشته باشند تا نسبت به عقد قرارداد 
نظارتی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت تابع 

مقررات روز خواهند شد.
7- مقرر شد برای پروژه های ساختمانی که به علت 
تغییر در طراحی، مجدداً برای گذراندن مراحل تائید 
به سازمان ارسال می گردد حق الزحمه سازمان )5 

درصد( اخذ گردد.

8- مقرر گردید عدد اولویت شرکتها در صف ارجاع 
کار نظارت یک گرایش بصورت متوسط عدد اولویت 
گردد. محاسبه  مربوطه  رشته  در  شرکت  اعضاء 

همچنین در صورت خروج یک یا چند نفر از شرکت، 
کارکرد عضو خروجی در 70درصد ضریب شرکت )و 
حداقل یک ( ضرب گردیده و از شرکت خارج گردند.

9- مقرر گردید افراد جدیدالورود، در 90درصد صف 
ارجاع کار نظارت مستقر گردند.

تخصصی  گروه  روسای 4  با حضور  جلسه   -10
معماری، سازه، برق و مکانیک برگزار و بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد:
- جلسات هماهنگی با کمیسیونهای کنترل نقشه 

برقرار شود.
- ایرادات نقشه ها که توسط سازمان به گروههای 
تخصصی ارجاع می گردد پیگیری و یکسان سازی 

انجام گیرد.
11- مقرر شد جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مبلغ 
ده میلیون تومان در نظر گرفته شود مبلغ فوق به حساب 

سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه واریز گردد.

اهم مصوبات هیئت مدیره درآبان ماه ٩٦

در جوامع امروزی، به منظور حفظ نظم جامعه و تنظیم رفتار افراد، قانونگزاران قواعد و مقرراتی همراه با تکالیف و الزاماتی در نظر گرفته تا در صورت نقض 
آن توسط شهروندان، با اعمال ضمانت اجراهای مختلف، مورد مجازات و بازخواست قرار دهند. گاه نقض این قواعد و مقررات، موجب بروز و ظهور مسئولیت 
کیفری است که ضمانت اجرای شدید در برابر ضرری است که به پیکره اجتماع وارد نموده است. گاه نقض برخی قواعد و مقررات، موجب ضرر به افراد 

جامعه میباشد که از روابط شخصی فراتر نمی رود و ضرر آن متوجه کل جامعه نیست که در اینصورت، زمینه تحقق مسولیت مدنی است. 
گاه نیز نقض قواعد و مقررات ممکن است نقض نظامات اداری و سازمانی یا صنفی یک نهاد یا سازمان یا صنف باشد که موجب بروز مسولیت انتظامی 
است. از جمله نظامات و قواعدی که بیشترین توجه خود را با وصف بروز حوادث متعدد به خود اختصاص میدهد، نظامات و قواعد مربوط به مقوله ساخت 
و ساز و نظارت بر آن است. حوادث تلخ ساختمان پالسکو یا حادثه تازه بوقوع پیوسته زلزله استان های  غربی کشور، این مهم را بیش از پیش در اذهان 
عموم تداعی میکند و قصور و تقصیراتی که در روند اجرا و نظارت انجام گرفته را انعکاس میدهد. مطابق مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

و آیین نامه و مقررات ملی ساختمان، امر نظارت بر ساخت و ساز مورد توجه جدی و اکید قرار گرفته است.
 در این راستا، به موجب ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون، مهندسین ناظر مکلف به نظارت بر عملیات اجرایی ساختمانهای تحت نظارت بوده و با 
تاکید بر این تکلیف قانونی و تکالیفی که کراراً در مواد مختلف قانون و مقررات مربوطه بیان شده، بدیهی است که قصور یا کوتاهی در امر نظارت موجب 
ایجاد مسولیت مدنی برای مهندسین ناظر است. مسولیت مدنی نوعی تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران است و با این هدف، در نظامهای 
حقوقی مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. مسولیت مدنی صرفا محدود به تقصیر نیست، بلکه ممکن است فعل زیانبار شخص یا شی ای موجب ضرر و 

زیان گردد. و آن شخص و شیء بر حسب قانون یا قرارداد یا وظیفه تحت محافظت یا نظارت یا امر دیگری باشد.
 از آنجایی که عملیات اجرایی ساختمان تحت نظارت مهندس ناظر انجام می گیرد و از بدو کار، مهندس ناظر مکلف به انطباق ساختمان با مشخصات 
مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه می باشد و در تمام مراحل ساخت و در پایان هر مرحله شامل پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری، 
نازک کاری و پایان کار باید مطابقت عملیات اجرای ساختمان را با مدارک آن گواهی نماید، بدیهی است که مسئولیت خطیری به عهده داشته و هر گونه 
اهمال و سهل انگاری میتواند زمینه ساز تحقق مسولیت مدنی مهندسین ناظر  گردد. هرچند عملیات اجرایی توسط غیر انجام گرفته اما همانگونه که از 

مفهوم لغوی واژه نظارت و حدود مسولیت ناظر در قانون بر می آید، امر نظارت فراتر از یک تشریفات ظاهری است.
 در بحث نظارت مهندس ناظر، با اختیار حاصل از مقررات قانونی و تکالیف ناشی از آن، به نوعی بر عملیات اجرایی اقتدار 
دارد و  عملیات تحت تبعیت وی انجام میگیرد. از این رو است که مسئولیت مدنی مهندس ناظر تحت 
عنوان مسولیت مدنی ناشی از فعل غیر محقق میشود و مسئول جبران خسارات وارده است. چه 
آنکه همیشه مسئولیت ناشی از فعل شخصی نیست، بلکه میتوانند ناشی از فعل غیر باشد. 
در حقوق ایران به مواردی از قبیل مسئولیت کارفرما در مقابل عمل کارگر  در ماده 12 
قانون مسئولیت مدنی اشاره شده که از زمره مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است. 
هرچند که بعید نیست با وصف حدود تکالیف و مسئولیت ناظر در امر نظارت، 
مسئولیت  ناظر  برای  مدنی،بتوان  مسئولیت  قانون   1 ماده  مقررات  برابر 
مستقیم ناشی از فعل شخصی در نظر گرفت. بنابراین چنانچه حوادث یک 
ساختمان ناشی از کوتاهی و سهل انگاری در امر نظارت و گزارش غیر 
دقیق ناظر باشد و از این حیث خسارت و زیانی به بار آید، ناظر مطابق 

قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده میباشد.


