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مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر: 

نمایشگاه های ساختمانی، فرصت بسيار خوبی جهت ارتقاء سطح دانش اهل فن است مصاحبه

صنعت  زمینه  در  مباحث  گستردگی  به  نظر   -
ساختمان )روش اجرا، مصالح ساختمانی، سازه 
های نوین و ...( در حال حاضر کدام بخش از این 

صنعت به توجه بیشتری نیاز دارد؟
صنعت  زمینه  در  شده  عنوان  موضوعات  تمامی   -
مقررات  در  مندرج  اهداف  به  نیل  جهت  ساختمان، 
صرفه  و  آسایش  ایمنی،  یعنی  ساختمان  ملی 
با  مطابق  کافی  دوام  از  برخورداری  و  اقتصادی 
اصلی  حقوق  از  که  ملی  و  جهانی  استانداردهای 
اهمیتند،  حایز  اینجانب  عقیده  به  است  بردار  بهره 
این  به  رسیدن  جهت  راهکارها  موثرترین  از  یکی 
مشخصه ها از ساختمان )که دور از دسترس نیست(، 
ساز  و  ساخت  شئون  و  مراحل  کلیه  که  است  این 
قطعات  مصالح،  )تولید  ساخت  از  قبل  موارد  شامل 
و فرآورده های ساختمانی(، هنگام ساخت )طراحی، 
آزمایشگاهی،  خدمات  مصالح،  کنترل  اجرا،  نظارت، 
بازرسی و ...( و پس از ساخت و هنگام بهره برداری 
)تعمیر، نگهداری، تغییر کاربری و بطور کلی هرگونه 

افراد  توسط  کامل  بطور  ساختمان(،  در  تغییرات 
صاحب صالحیت حرفه ای )حسب مورد مهندسان، 
کاردانان، معماران تجربی، کارگران ماهر و ...( انجام 
پذیرد و از دخالت افراد غیر حرفه ای فاقد صالحیت 
جلوگیری شود. متاسفانه علی رغم تصریح این مهم 
در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 
هنوز هم شاهد اجرای ساختمان ها توسط افراد غیر 

متخصص هستیم.
-  با توجه به پیشرفت شگرف این صنعت در دنیا، 
استفاده از ابزار نمایشگاه برای معرفی تکنولوژی 
های پیشرفته و جدید، چگونه منجر به رشد این 

صنعت در استان می شود؟
- بطور کلی برپایی چنین نمایشگاه هایی فواید بسیاری 
مانند حذف واسطه ها با توجه به امکان معرفی خدمات 
مهندسی و عرضه مستقیم کاالها، کاهش قیمت تمام 
شده آنها، صرفه جویی در وقت مردم و بویژه مهندسان 
)با توجه به پراکندگی و تنوع مصالح و مکان کارگاه ها و 
کارخانه ها(، امکان مقایسه بهتر انواع مصالح، خدمات 
و روش ها، ارتباط مستقیم مصرف کننده و تولیدکننده 
مصالح و خدمات و در نتیجه، باالتر رفتن سطح دانش 
و آگاهی آنان، آشنایی با مصالح و فن آوری های نوین 

و ... را در پی دارد.

ایجاد  زمینه  در  را  نمایشگاه  برگزاری  نقش   -
فرصت های شغلی و ارتقاء اهالی این فن چگونه 

ارزیابی می کنید؟

- نمایشگاه های ساختمانی، فرصت بسیار خوبی جهت 
ارتقاء سطح دانش اهل فن می باشد، زیرا از نزدیک با 
مصالح، فن آوری ها و روش های اجرایی جدید آشنا 
می شوند، از هزینه ها و معایب و محاسن آنها آگاهی 
پیدا می کنند و در نتیجه در ساخت و سازهای آتی یا 
در حال اجرا، از آنها جهت باال بردن کیفیت و دوام 
ساختمان ها و صرفه جویی در هزینه ساخت استفاده 
می نمایند. از طرفی افراد بومی یا ساکن در استان، 
یا  کارگاه  احداث  یا  و  فروش  دفتر  نمایندگی  اخذ  با 
استان، فرصت های شغلی خوبی  در  کارخانه مشابه 
را فراهم می نماید که می تواند به اقتصاد محلی هم 

کمک شایانی کند.

بوشهر،  استان  در  به قدمت معماری  توجه  با   -
برگزاری این نمایشگاه چه تاثیری در بقا و ارتقاء 

این قدمت دارد؟
- منطقه ای که امروز به عنوان بافت تاریخی )قدیم( 
بوشهر از آن یاد می کنیم، خود شهری بوده منطبق 
بدون شک  که  منطقه  اقلیمی  و  محیطی  شرایط  با 
یکی از مهمترین کارکردهای آن تطبیق ساختارهای 
شهری با شرایط محیطی با بهره گیری از راهکارهای 
بکر اقلیمی جهت استفاده بهینه از انرژی بوده است. 
صنعت  در  انرژی  انکار  قابل  غیر  نقش  به  توجه  با 
ساختمان و اهمیت آن در برنامه ریزی فرآیند تولید 
مالی  سبد  از  ای  عمده  بخش  که  ملی  کاالی  این 
با  توان  می  دهد،  می  اختصاص  خود  به  را  خانوار 

بومی  معماری  از  برگرفته  هایی  واره  الگو  معرفی 
نمایشگاهی که طیف  منطقه در چنین محیط های 
و  ساخت  صنعت  اندرکاران  دست  از  ای  گسترده 
کنندگان  مصرف  تا  گرفته  کنندگان  تولید  از  ساز، 
بومی  فرهنگ  معرفی  جهت  هستند،  آن  مخاطب 
ساخت و ساز منطقه که به واقع ترجمان بی بدیلی از 
اصول معماری پایدار می باشد، سود جسته و گامی 
ارزشمند در راستای کاهش وابستگی به انرژی های 
فسیلی برداشت. تداوم نگرش فوق در ساختمان ها، 
با بکارگیری راهکارها و فن آوری های نوین معاصر 
ملهم از مفاهیم معماری سنتی منطقه، می تواند ما را 
به مسیری نوین در معماری و صنعت ساختمان این 

دیار رهنمون نماید.
- نظر به مرجع بودن سازمان نظام مهندسی در 
صنعت ساختمان، برنامه های حمایتی آن سازمان 

از این نمایشگاه شامل چه مواردی است؟
- حضور فعال در نمایشگاه با اجاره یک غرفه، ترویج 
اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مدت 
زمان برپایی نمایشگاه، برگزاری پنل های تخصصی 
آموزشی،  های  ماکت  و  عکس  نمایشگاه  جانبی، 
نمایش لوازم ایمنی و حفاظت در کارگاه، اطالع رسانی 
به حدود 5000 مهندس عضو سازمان و تشویق آنها 
مرتبط  های  ارگان  از  دعوت  نمایشگاه،  از  بازدید  به 
 ... و  نمایشگاه  در  منظور حضور  به  و ساز  با ساخت 

خواهد بود.

خداوند  سپاس  و  حمد 
عطا  توفیق  که  را  متعال 
مراحل  بتوانیم  تا  کرد 
مقدماتی نمایشگاه صنعت 
موفقیت  با  را  ساختمان 
خود  و  گذاشته  سر  پشت 
چه  هر  برگزاری  برای  را 
باشکوهتر آن مهیا سازیم. 
در عصر پرشتابی که عمر نوآوری ها کوتاه گشته و 
هر روز شاهد ظهور تکنولوژی جدید در عرصه های 
باشیم، هم  از جمله صنعت ساختمان  می  گوناگون 
فکری و تبادل نظر در زمینه های  علمی و تخصصی 
نمایشگاه ها  و   ها  . همایش  کند  پیدا می  ضرورت 
مکانی مناسب برای تبادل اطالعات  وترویج اصول 
فنی می باشد . نمایشگاه صنعت ساختمان ، فرصت 
بخش  در  موجود  های  دغدغه  با  تا  است  مغتنمی 
مقررات ملی ساختمان بیشتر آشنا شده و با قراردادن 
دانش فنی و توان تخصصی خود در کنار تجربه در 
ترویج  کیفیت  بهبود  در  بزرگی  گام  صنعتی،  حوزه 
مقررات ملی ساختمان و همچنین معرفی راهکارهای 
جدید با ویژگی ها و کاربری های متفاوت، از بین بردن 
و  سنتی  روش  به  ساز  و  ساخت  از  ناشی  مشکالت 
پیشروی به سمت استفاده از صنعت ساختمان ایمن 
و  نوین برداریم. در راستای نیل به این هدف، کمیته 
و  ساختمان  ملی  مقررات  شهرسازی،  ضوابط  ترویج 
اخالق حرفه ای، با هدف ارایه راهکار های مناسب، 
جهت  نمایشگاه  روزانه  نامگذاری  گام،  اولین  در 

انجام  را  تر  مناسب  چه  هر  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
و به شرح ذیل اعالم می نماید  :

اثرات  کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  اول:  الف-روز 
بالیای طبیعی 

سازی  صنعتی  و  سازی  استاندارد  دوم:  ب-روز 
ساختمان و جامعه ایمن

ج-روز سوم: اخالق مهندسی و حقوق شهروندی

د-روز چهارم: صرفه جویی در مصرف انرژی

 با توجه به نامگذاری هر روز، فعالیت ها و اقدامات 
برنامه ریزی گردیده که به شرح  با آن روز  متناسب 

ذیل اعالم میشود:
و  ها  کتابچه  ارایه  و  چاپ  جهت   ریزی  برنامه   -1
ایمنی  دستورالعمل  جمله  از  تخصصی  بروشورهای 
آبفا،  ،کتابچه  همبندی  ارت،  ،سیستم  کار  حفاظت  و 
هوابندی ساختمان ،اهمیت استفاده از نور طبیعی در 

ساختمان و ...؛
2- برگزاری نمایشگاه عکس ویژه زلزله کرمانشاه

3- پخش کلیپ ها و انیمیشن های مرتبط با سازمان 
نمایشگرهای  در  ساختمان  صنعت  و  مهندسی  نظام 

LED؛

به  فنی  مشاوره  ارایه  جهت  ریزی  برنامه   -4
و  نظارت  کمیته  اعضای  حضور  با  بازدیدکنندگان  

گروه های  تخصصی؛

5- برنامه ریزی جهت برگزاری پنل های تخصصی؛  

مانند  کارگاه  ایمنی  و  حفاظتی  وسایل  نمایش   -6
کاله ایمنی ،کفش ایمنی ،دستکش ایمنی و ... ،جهت 

معرفی انواع و نمونه های استاندارد؛ 

مجالت،  نشریات،  توزیع  جهت  ریزی  برنامه   -7
همچنین  و  ماهر  کارگران  کتاب  و  سازمان  خبرنامه 

خبرنامه ویژه نمایشگاه؛

با  متناسب  سوال  یک  روز  هر  مسابقه  برگزاری   -8
نامگذاری آن روز؛ 

9- برنامه ریزی جهت نمایش دیتایل های اجرایی در 
راستای صرفه جویی در مصرف انرژی؛

و  مدارس  طریق  از  آینده  مهندسان  از  10-دعوت 
دانشگاه ها؛

11- برنامه ریزی جهت نمایش و معرفی کتاب های 
مهندسی مانند تاریخ علم در ایران ، مهندسی و فن در 

ایران، اجرای ساختمانها و ...

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

تشریح برنامه های نمایشگاه صنعت ساختمان
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مهندس محمدحسن باستی، معاون عمرانی استانداری بوشهر در مصاحبه اختصاصی با سازمان:

از نظر ما، رعایت ضوابط نظام مهندسی کشور و مقررات ملی ساختمان در هر نقطه جغرافيایی
 از این استان و با هر مقياسی اجباری است

جناب مهندس از نظر جنابعالی وضعیت 
حال  در  استان  عمرانی  های  پروژه 

حاضر چگونه است ؟
 امسال به طور کلی در سطح استان 3200 
پروزه عمرانی داریم که تقریباً 2530 تای 
آن نیمه تمام است و حدود 670 تا از این 
پروژه ها ، پروژه های جدید است . طبیعتًا 
سطح بندی پروژه ها متفاوت است ولی به 
شده،  داده  اختصاص  که  اعتباری  تناسب 
حدود 1100 میلیارد تومان اعتبارات امسال را 
توزیع کرده ایم. ما در استان، یکسری پروژه 
کالن داریم که تأثیرشان یا استانی است یا 
این پروژه هایی  از  استانی؛ و هر کدام  فرا 
که دارای مقیاس درشت تری هستند و یا 
از شرایط خاصی برخوردار هستند به لحاظ 
اجتماعی برای ما اهمیت ویژه تری دارند. 
بعضی از پروژه ها از محل اعتبارات ملی و 
یا از سایر منابع تأمین می شود،که در اختیار 
دولت قرار دارد. این پروژه ها در حوضه های 
مختلفی همچون راه، آب، خدمات درمانی و 
سالمت، برق، سد و غیره می باشند. یکی از 
مهمترین پروژه های استان به لحاظ شرایط 
استان  این  که  خاصی  های  محدودیت  و 
دارد آب است. همینطور که می دانید حدود 
خارج  از  ما  آب  تأمین  منابع  از  درصد   90
استان  از  درصد   60( باشد  می  استان  از 
کهگیلویه و بویر احمد و 30 درصد از استان 
فارس( که این رقم، رقم نگران کننده ای 
دچار  ها  استان  این  صورتیکه  در  و  است 
مشکلی بشوند، برای ما تهدید بزرگی است. 
لذا یکی از پروژه های مهمی که به طور 
بسیار جدی در 2 سال اخیر در دستور کار 
ما قرار دارد، احداث آبشرین کن ها است. 

مجوز  مکعب  متر  هزار   100 حدود  ما 
 20 حدود  تاکنون  که  داریم  کن  آبشرین 
برداری  بهره  به  آن  از  مکعب  متر  هزار 
رسیده است و در حال حاضر مردم از آن 
متر  هزار  کنند. همچنین 35  می  استفاده 
هزار  استان، 35  جنوب  در حوضه  مکعب 
متر مکعب در بوشهر و 7500 متر مکعب 
در دلوار خواهیم داشت. در حوضه راه نیز، 
جهت گیری ما به این سمت است که تمام 
خطه  چهار  استان،  ترافیک  پر  محورهای 
جلوگیری  رودررو  تصادفات  از  و  بشوند 
محورهای  از  توجهی  قابل  بخش  گردد. 
و  رسیده  اتمام  به  دیلم  و  گناوه  بوشهر، 
مابقی آن نیز تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد.  بخشی از محور بوشهر به شیراز 
نیز که در محدوده استان ماست، چهارخطه 

است و مابقی آن نیز طی تفاهم نامه ای که 
با استان فارس داشته ایم در دستور کار قرار 
بیمارستان در  نیز 3  دارد. در حوزه درمان 

دست احداث داریم.

از نظر جنابعالی، در حال حاضر وضعیت 
ساخت و ساز در استان بوشهر چگونه 

است؟ 
متأسفانه در سالهای اخیر، حجم ساخت و 
سازها در بخش خصوصی دچار کاهش شده 
است و حجم پروانه های صادر شده توسط 
شهرداری ها بسیار کم است. که دلیل آن 
برمی گردد به شرایط بازار و رکودی که در 
حال حاضر در بخش مسکن با آن مواجهیم. 
به تناسب شأن نظام مهندسی باید عنوان 
که  بوده  این  بر  همواره  ما  تأکید  که  شود 
در هر نقطه جغرافیایی از این استان و با هر 
مقیاسی رعایت ضوابط نظام مهندسی کشور 
و مقررات ملی ساختمان از نظر ما اجباری 
و  ساز  و  ساخت  در  کیفیت  رعایت  است. 
مصالح استاندارد، موضوعی بسیار جدی است 
که خروجی آن ساختمانی است که مردم زیر 
سقف آن باید زندگی کنند. اگر امروز شاهد 
این اتفاقات در کرمانشاه بودیم. شک نکنید 
ای  سازه  ناپایداری  اثر  در  فاجعه  این  که 
ساختمان ها بوده است. زلزله، شهر و روستا 
را نمی شناسد و در هر موقعیت جغرافیایی اثر 
مخرب خود را می گذارد. لذا هموطنان ما 
چه در شهر و چه در روستاها، همگی برای 
ما دارای ارزش انسانی یکسان هستند و ما 
در مقابل آنان، یک مسئولیت اجتماعی جدی 
داریم و نمی توانیم از کنار این موضوع به 

سادگی عبور کنیم.
موجود  شرایط  حاضر،  حال  در  متأسفانه   
فنی  ضوابط  رعایت  لحاظ  به  استان  در 
آلی  ایده  شرایط  اجرایی،  و  مهندسی  و 
تنها 9  از 37 شهر  متأسفانه  اآلن  نیست. 
شهر دارای دفتر نمایندگی نظام مهندسی 
هستند و بر اساس اعالم آمادگی سازمان 
نظام مهندسی بنده تأکید دارم خیلی سریع 
مهندسی  نظام  دفاتر  امسال،  پایان  تا  و 
شود  مستقر  شهرستانها  مرکز  در  حداقل 
و به تناسب حجم ساخت و سازهایی که 
آینده  در  نیز  دفاتر  دیگر  افتند،  می  اتفاق 
نزدیک فعال گردند. مردم نیز می بایست 
ها  نظارت  این  ارزش  فرهنگی،  لحاظ  به 
بابت  که  پولی  که  باشند  آگاه  و  بدانند  را 
کنند،  پرداخت می  مهندسی  نظام  نظارت 
بسیار  مبلغ  کلی ساخت،  هزینه  به  نسبت 

ناچیزی است و باید به گونه ای باشد که 
مانعی جهت نظارت ناظرین نظام مهندسی 

در تمام بخش ها وجود نداشته باشد . 

جنابعالی همکاری مهندسین را در پروژه 
های عمرانی تا چه اندازه ضروری و مؤثر 

می دانید ؟
های  پروژه  در  مهندسین  همکاری  قطعاً 
عمرانی بسیار تأثیر گذار خواهد بود. یکی 
که  است  این  من  جدی  های  بحث  از 
به دلیل  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

ظرفیت بسیار خوب فنی که در همه بخش 
دارد،  مهندسی  مختلف  های  رشته  و  ها 
در  همکاری  جهت  باال  توانمندی  دارای 
بایست  لذا می  است.  پروژه های عمرانی 
از این توانمندی ها استفاده بیشتری شود. 
بدون شک، مهندسین عضو نظام مهندسی، 
رشته  در  نظر  صاحب  و  تخصص  صاحب 
های خود هستند. ما در پروژه های عمرانی 
استان تکلیف کرده ایم که اگر پروژه ها از 
یک سطحی باالتر باشد، حتماً می بایست 
مشاور داشته باشند که این مشاور، بخشی 
از  یکی  که  چرا  است.  نظارت  کارش  از 
مشکالتی که ما در گذشته بیشتر شاهد آن 
بودیم، این است که یکسری از پروژه های 
فنی  رعایت مسائل  دلیل عدم  به  عمرانی 
دچار خسارت و لطمه شده اند و البته موضوع 
مصالح غیر استاندارد هم این مخاطرات فنی 
را تشدید نموده است که با مصوباتی که در 
شورای فنی استان داشتیم در صدد رفع این 

دغدغه ها بوده ایم. 

جلسات و پرونده های مطرح شده در 
کمیسیون ماده 5 به چه صورت پیش 

می رود ؟

این   5 ماده  کمیسیون  وجودی  فلسفه 

در  شود  می  تقاضا  که  تغییراتی  که  است 
از  بیافتد،  اتفاق  توسعه شهری  طرح های 
جمله طرح های جامع و تفصیلی، در این 
کمیسیون تصمیم گیری می شود . اعتقاد 
نبایستی  یا  تغیرات  این  که  است  این  ما 
انجام شود یا اگر هم قرار است انجام شود 
حتماً حسب ضرورت باشد. این بدان معنی 
است که هر شهر یک طرح مصوب دارد که 
مشاور آن را تأیید کرده و به تصویب مراجع 
بایست  ها می  و شهرداری  رسیده  ذیربط 
همین را اجرا کنند. ما اعتقادی به این نداریم 

که این طرح ها به طور نقطه ای و موضعی 
دچار دستخوش تغییرات بشوند . تغییراتی 
که ساختار نظام برنامه ریزی شهری را بر 
هم میزند و سطح سرانه را دچار دگرگونی 
می کند که این اصاًل مناسب نیست. یک 
مواقعی تغییرات، جزئی است و ما به لحاظ 
مشکالتی که احیاناً برای شهروندان وجود 
کمیسیون  در  و  پذیریم  می  را  اینها  دارد 
اقدامات  نیست  قرار  اما  دهیم.  می  تغییر 
غیرقانونی را قانونمند کنیم و به آنها مجوز 

بدهیم.

از  تعدادی  همکاری  عدم  به  توجه  با 
برای  راهکارهایی  چه  ها،  شهرداری 
اجرای مقررات ملی ساختمان در سطح 
معاونت  و  کنید  می  پیشنهاد  استان 
عمرانی استانداری چه  کمکی در این 

زمینه می تواند داشته باشد؟
ما در جلسه شورای فنی استان مطرح کردیم 
که همه شهرداری ها مکلفند با دفاتر نظام 
مهندسی نهایت همکاری را داشته باشند. و 
سازمان نیز می بایست تدابیری پیش بینی 
مهندسی  نظارت  لحاظ  از  مردم  که  نماید 
دچار مشکل نشوند. مقرر گردیده است که 
نظام مهندسی شهرهای دارای اولویت را بر 

اساس حجم ساخت و سازها سطح بندی 
نماید و طی یک برنامه زمانبندی مشخص،  
با حمایت معاونت عمرانی استانداری، دفاتر 
نماید. بی شک شهرداران،  خود را مستقر 
این موضوع  از  به عنوان مدیریت شهری 

غفلت نخواهند کرد.

که  بفرمایید  سؤال  آخرین  عنوان  به 
استان،  در  اخیر  های  زلزله  به  توجه  با 
این  اثرات  کاهش  جهت  تدابیری  چه 
اتفاقات اندیشیده شده است و مجری 
ذیصالح را که یکی از موارد مطرح شده 
در قانون می باشد چقدر مؤثر می دانید؟ 
زلزله پدیده ای است که هیچ جای دنیا قابل 
پیش بینی نیست. مهمترین کاری که ما می 
توانیم در کاهش اثرات و تلفات زلزله انجام 
دهیم، پیشگیری است. ما وقتی می دانیم اگر 
زلزله ای اتفاق بیافتد، بخشی از آن ساخت 
و سازی خسارت و صدمه خواهد دید که از 
کمترین ضریب پایداری و رعایت ضوابط 
فنی برخوردار است. بنابراین باید به سمت 

رعایت ضوابط فنی پیش برویم. 
زلزله  بند  کمر  روی  دقیقاً  که  ژاپن  کشور 
است، شرایطی برای ساخت و ساز، ایمنی 
ساخت و ساز و پایداری سازه هایی که اجرا 
می شود، ایجاد کرده است که کمترین اثرات 
منفی از تخریب زلزله را شاهد هستند. کشور 
ما نیز این نیاز جدی را دارد که در بخش 
ساخت و ساز، ضوابط مهندسی و فنی را در 
راستای پیشگیری از این اثرات رعایت نماید. 
ما می بایست الزام رعایت آیین نامه های 
مربوطه را ایجاد نماییم و مصالح مان را به 

سمت استاندارد شدن پیش ببریم. 

با تشکر از جنابعالی برای همکاری های 
همیشگی تان با سازمان نظام مهندسی، 

سخن آخری اگر دارید بفرمائید ؟
فنی  حوزه  در  که  عزیزانی  همه  امیدوارم 
دارند  فعالیت  استان  اجرایی  و  عمرانی  و 
استان  مردم  به  باال  پذیری  مسؤلیت  با 
اصل  این  و  دهند  ارائه  مفیدی  خدمات 
شهری،  مدیریت  حوزه  در  که  بپذیرند  را 
نظام فنی و اجرایی، حرف اول را میزند . 
برای همه مهندسان عزیز، آرزوی توفیق و 
سربلندی دارم و امیدوارم رسالت حرفه ای 
و همچنین صالحیت فنی و تخصصی آنان 
همواره موجب افتخار استان باشد و در ارائه 
خدمت به این مردم شریف، قدم های بلند 

و موثری بردارند.

شورای انتظامی - تذکرات

مجازات انتظامی بی توجهی به مفاد شيوه نامه ها ، بخشنامه ها ، اطالعيه ها و اخطاریه های قانونی  
مطابق با بند 6 از بخش ب ماده 90 و 91 اصالحیه مورخ 94/12/05 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجازات انتظامی بی توجهی به مفاد شیوه نامه ها، بخشنامه ها، اطالعیه ها و اخطاریه های قانونی و 

مانند آنها، ابالغی مراجع ذیربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، درجه یک تا چهار می باشد.
- محکومیت درجه یک : اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی 
- محکومیت درجه دوم : توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی 

- 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

مصاحبه اختصاصی
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دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
در اولین همایش ملی اخالق مهندسی در 
صنعت ساختمان که در استان قم برگزار 
پرداخت  بنیادین  نکاتی  تشریح  به  شد، 
از  عمومی  اخالق  حوزه  تفکیک  با  و 
در  که  نکته ای  گفت:  خصوصی،  اخالق 
آن  به  را  شما  توجه  خود  مباحث  شروع 
جلب میکنم، این است که ما داریم راجع 
دنیای  به  متعلق  که  مدرن  مفهومی  به 
مدرن است و به دنیای سنتی تعلق ندارد 

صحبت می کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این مطلب 
که حوزه اخالق عمومی از اخالق خصوصی 
متمایز است، افزود: وقتی از اخالق در ایران 
به سمت  ذهن ها  عموماً  صحبت می شود 
ملکات نفسانی متمایل می شود. در حالیکه 
اساساً، ارزش ها و معیارهای اخالق عمومی 
و اخالق خصوصی دارای تعاریفی جداگانه 
از  متفاوت  نیز  آنها  کارکردهای  و  هستند 

یکدیگر است.
وی تصریح کرد: اگر از ارزش های اخالق 
به  که  باشیم  داشته  انتظار  خصوصی 
اخالق عمومی منتج شود و اینکه رعایت 
بهبود  به  منجر  لزومًا  خصوصی  اخالق 
نظام  در  می شود،  عمومی  اخالق  بعد  در 
جمهوری اسالمی ایران ثابت شد که این 

ایده کارایی ندارد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با یادآوری این 
نامه در نظام  فتوت  مطلب که چرا اساساً 
مهندسی کفایت نمی کند، تأکید کرد: باید 
در مبحث نظام مهندسی ساختمان به دنبال 
با مفاهیم دنیای  مباحث دیگری برویم و 
چالش های  و  مسائل  سؤاالت،  به  مدرن 

موجود پاسخ دهیم.
وی با تأکید بر این مطلب که مفهوم کنترل 
بسیار حائز  قدرت در حوزه اخالق عمومی 
قدرت  کنترل  مفهوم  گفت:  است،  اهمیت 
بسیار مهم است. معتقدم قدرت تنها شامل 
قدرت سیاسی نمی شود بلکه قدرت حرفه ای 

نیز  دلیل  به همین  گیرد.  برمی  در  نیز  را 
باید به دنبال موشکافی این موضوع باشیم 
که چگونه باید قدرت حرفه ای را در حوزه 

عمومی کنترل کنیم.
از  با طرح سؤاالتی  و شهرسازی  راه  وزیر 
این دست که آیا ما می توانیم هزینه هایی که 
خود باید تأمین کنیم، به جامعه سربار کنیم؟ 
یا آیا ما می توانیم با دست کردن در جیب 
دیگری برای خود موقعیت درست کنیم؟، 
اخالق  ارزش های  از  وقتی صحبت  گفت: 
ایثار،  به مفهوم  خصوصی می کنیم عموماً 
فداکاری، سخاوت، مهربانی، محبت است و 
اینها ارزش هایی است که ما در حوزه اخالق 
اینها  و  هستیم  پای بند  آن  به  خصوصی 

معیارهای اخالق خصوصی است.
اخالق  معیارهای  با  اینکه  داد:  ادامه  وی 
عمومی  اخالق  حوزه  می توان  خصوصی 
را اداره کرد پاسخ منفی است. زیرا اصلی 

و  معیار اخالق عمومی، عدل است  ترین 
اخالق  حوزه  مسأله  ترین  اصلی  عدالت، 
عمومی است. به همین دلیل نیز وقتی از 
حضرت علی)ع( پرسش شد که عدل بهتر 
است یا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند 
عدل بهتر است و این موضوع را به دلیل 

حوزه اخالق عمومی مطرح کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: عدل در 
حوزه اخالق عمومی برتر است. در حوزه 
اطالعات  افشای  دنبال  عمومی  اخالق 
اخالق  در  حالیکه  در  هستیم  مجازات  و 
جود  و  فعل  کتمان  دنبال  به  خصوصی 
مسأله ای  بزرگ ترین  همچنین،  هستیم. 
است  این  داریم  مدرن  دنیای  در  ما  که 
که هنوز وقتی از اخالق صحبت می کنیم 
و  برمی گردیم  اخالق خصوصی  حوزه  به 
خصوصی  اخالق  حوزه  در  خواهیم  می 
تمامی مسائل حوزه عمومی را حل کنیم 

که کارایی ندارد.

بین  شدن  قائل  تفکیک  لزوم 
اخالق  و  عمومی  اخالق  مفاهیم 

خصوصی

با تأکید بر این مطلب که  دکتر آخوندی 
از دو واژه برای اخالق  در سایر کشورها 
استفاده  خصوصی  اخالق  و  عمومی 
که  عمده ای  اشکال  گفت:  می شود، 
برای  که  است  این  داریم  ایران  در  ما 
اخالق  و  عمومی  اخالق  مفهوم  دو  هر 
کنیم  می  استفاده  واژه  یک  از  خصوصی 
و بین اخالق عمومی و اخالق خصوصی 

تفکیک قائل نیستیم.
خصوصی،  اخالق  کرد:  تصریح  وی 
دردهای فراوانی که در مهندسی ساختمان 
وجود دارد را درمان نمی کند و ما در بحث 
مهندسی ساختمان مسائل دیگری داریم 

و  مناسب  پاسخ  آنها  به  بتوانیم  باید  که 
مهندسی  نظام  در  بدهیم.  شایسته ای 
ساختمان، بحث ما اخالق عمومی و عدل 

و عدالت است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ضمانت اجرای 
آدمی  انگیزه  و  وجدان  خصوصی،  اخالق 
اینها  است.  الهی  بارگاه  در  تعالی  برای 
مبنای اخالق خصوصی است. در حالیکه 
ضمانت اجرایی در اخالق عمومی، قانون 
مورد  باید  را  بحث  دو  ما  بنابراین  است. 
خصوصی  اخالق  در  دهیم.  قرار  توجه 
سیستم خود تنظیمی و خود کنترلی است 
و  دارد  اهمیت  و  است  مناسب  بسیار  که 
چنانچه این ویژگی های به اخالق عمومی 
پیوند داده شود می تواند هم افزایی مناسبی 

ایجاد کند.

اخالق  اصلی  ویژگی  مطالبه گری، 
عمومی

آیا  دکتر آخوندی با طرح این پرسش که 
جانشین  می تواند  خودتنظیمی  سیستم 
است  اصلی  سؤال  این  و  شود؟  قانون 
در حوزه  افزود:  موشکافی شود،    باید  که 
اخالق خصوصی، مطالبه گری وجود ندارد 
که  کرد  پرسش  فردی  از  نمی توان  و 
در  اما  ندارد  جوانمردی  و  سخاوت  چرا 
می توانند  همگان  عمومی  اخالق  حوزه 
رعایت  عدل  چرا  که  کنند  مطالبه گری 
نمی شود. اساساً تمامی سیستم اقتصادی و 
اخالق عمومی  مبنای  بر  سیستم حقوقی 
لذا اخالق عمومی  پایه گذاری شده است. 
دارای یک ضمانت اجرایی 100 درصدی 
است و اخالق خصوصی کاماًل اختیاری و 

داوطلبانه است.
موالنا  گفته  طبق  کرد:  تأکید  آخوندی 
موضوع اخالق خصوصی مهار نفس است، 
اجرای  عمومی  اخالق  دستور  حالیکه  در 

قانون است.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در همایش اخالق مهندسی :

ضمانت اجرای اخالق عمومی، قانون و اخالق خصوصی، وجدان است
فتوت نامه های اخالقی در نظام مهندسی کافی نيست 

مسکن، بعنوان یک کاالي مصرفي با دوام و فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهاي 
بشري قرار گیرد، از اهمیت واالیي برخوردار است. اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن 
با متغییرهاي کالن اقتصادي و وجود ارتباطات قوي پسین و پیشین با سایر بخش 
ها و فعالیت هاي اقتصادي به عنوان محرك رشد اقتصادي، این صنعت را از اهمیت 

ویژه اي برخوردار ساخته است. 
یکي از رسالت هاي بسیار مهم برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي، معرفي و شناسایي 
توانایي ها و قابلیت هاي فني واحدهاي تولیدي و خدماتي مي باشد که قطعًا موجب 

افزایش سطح اطالعات و دانش عمومي، علمي و فني بازدیدکنندگان خواهد شد. 
در این راستا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر نیز بنا به وظیفه ذاتي 
و قانوني خویش براي تحقق اهداف ارتقاء و اعتالي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و 
کمک به اصول صحیح مهندسي و ارتقاي دانش فني و کیفیت کار فعاالن در بخش هاي ساختمان و تنظیم 
روابط بین صاحبان حرفه هاي مهندسي و کارفرمایان مبادرت به حضور در نهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 

نموده است. 
 اینجانب ضمن خیر مقدم به کلیه بازدید کنندگان و سروران گرامي از مساعدت هاي بي دریغ شرکت سهامي 
نمایشگاه هاي بوشهر و همه تالشگران عرصه تولید، کارآفرینان قهرمان، مدیران توانمند، همکاران پر تالش و 
مسئولین دلسوز استان کمال تشکر را دارم. امید است چنین رخدادهایي موجبات رشد و شکوفایي اقتصاد استان 
عزیزمان را فراهم نموده و در ساختن آینده اي سزاوار برای مردم شریف این سرزمین پاك، نقش مؤثري داشته باشیم.

مهندس داریوش صحرانورد، دبیر اجرایی برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و عضو هیئت مدیره:

حضور فعال سازمان در نهمين نمایشگاه صنعت ساختمان
مهندس غالمرضا سیه بازی، نائب رئیس دوم سازمان:

جایگاه صنعت سازمان در توليد ملی، کار و سرمایه ایرانی
در دو دهه اخیر با افزایش جمعیت، تأمین مسکن به یکی از مهمترین دغدغه 
که  مسکن  ماهیت  به  توجه  با  است.  شده  تبدیل  اجتماعی  اقتصادی-  های 
بازار با  ایرانی است، روند حرکتی این  بزرگترین سرمایه بسیاری از خانوارهای 
سایر بخش های اقتصادی تفاوت داشته و همواره به عنوان یک بازار پرجاذبه 
و تأثیرگذار برای سرمایه گذاری مطرح بوده است و همین امر سبب شده است 
که توجه بسیاری از سرمایه گذاران خرد و کالن را به این بخش معطوف نماید. 
اما چالش بزرگ این بخش، دخالت افراد غیرمتخصص در صنعت ساختمان در 

غیاب قوانین و مقررات بازدارنده یا ناکارآمد، در جامعه است که سبب شده صنعت ساختمان بدست متولیان 
رف مختلف باشد که نتیجه آن وجود مشکالت متعدد  اصلی آن، یعنی مهندسین اداره نشده و جوالنگاه ِحَ
در کیفیت ساخت و ساز، کاهش دوام و عمر مفید ساختمان، پیشرفت ُکند تکنولوژی ساخت و ... در مقایسه 

با سایر جوامع می باشد.
امروزه مهندسان ساختمان علی رغم تمام سختی ها و نامالیمات و مشکالتی که در بخش تولید مصالح و 
تجهیزات با کیفیت، کمبود نیروی کار ماهر، دخالت کارفرمایان به عنوان سازنده و ... وجود دارد، مجدانه به 
انجام وظایف خود می پردازند. با این امید که با تالش جمعی مهندسین، ضمن ارتقاء جایگاه اجتماعی این حرفه 
شاهد توسعه خدمات مهندسی در چرخه کامل ساخت و ساز، خصوصًا حلقه مفقودی اجرا باشیم. بی شک این 
مهم حاصل نمی گردد، مگر با حذف تصمیم ها، اظهارنظرها و اقدامات غیرکارشناسانه افراد غیر متخصص؛ 
با همت و تالش تک تک اعضای سازمان نظام مهندسی و حضور همه  نیز حاصل نمی شود مگر  این  و 

جانبه در تمام عرصه های ساخت و ساز.
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مهندسي  نظام  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
روز  بزرگداشت  مراسم  بوشهر  استان  ساختمان 
شهرسازی در روز چهارم آذر ماه در عمارت دهدشتي 

توسط دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.
سازمان  رییس  زارعی  احمد  مهندس  مراسم  این  در 

سخناني را ایراد نمود.
وي ضمن گرامیداشت یاد هموطنان زلزله زده کرمانشاه 
اظهار داشت: امیدواریم که این حادثه تلخ درس عبرتی 
و  ساخت  کار  اندر  دست  که  کسانی  همه  برای  باشد 
ملی  مقررات  ضوابط  و  اصول  همواره  و  هستند  ساز 
شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را در همه مراحل 
استفاد  مورد  کار خویش  الگوی  بعنوان  و ساز  ساخت 

قرار بدهند.
گفت:  تبریک  را  جهاني شهرسازي  روز  ادامه  در  وي 
همچنین  و  عزیزان  شما  همت  به  مراسم  این  امروز 
دکتر  آقای  جناب  دانشکده،  محترم  ریاست  حمایت 
که  است؛  گردیده  برگزار  ارجمند  اساتید  و  حیدری 
مصادف می شود با 8 نوامبر در سال 1969 در دانشگاه 
بوینس آیرس آرژانتین – همزمان با راه اندازی مؤسسه 
مطالعات شهرسازی و همچنین در ایران برای اولین بار 

در سال 1383 این مناسبت گرامی داشته شد.
وي ضمن اظهار خرسندي از انتخاب رشته شهرسازي 

توسط دانشجویان بیان نمود:
که  جایی  هستند.  بشر  آورد  دست  بزرگترین  شهرها   
و  فنی  اقتصادی،  اجتماعی،  مبادالت  بزرگترین  محل 
تکنولوژیکی است. و شما به امید خدا در آینده نزدیک 
رشته  در  بویژه   ، شد  خواهید  شهری  متخصصان 
میان  رشته  و  دارد  خاص  ویژگی  یک  که  شهرسازی 
رشته ای است و به نحوی مسائل مختلف شهری اعم از 
مطالعات اجتماعی، مطالعات اقتصادی و مطالعات فنی و 
برنامه ریزی شهری در حیطه کاری این رشته قرار دارد.

مهندس زارعي افزود: ما امروزه دارای بیش از 1200 

شهر و قریب به 60 هزار روستا هستیم و همه طرح 
هایی که برای این شهرها و روستاها تهیه می شود اعم 
از طرح های جامع، تفصیلی، طرح های هادی، طرح 
های راهبردی، ساختاری،  و مطالعاتی که در الیه های 
پایین تر طرح های جامع و تفضیلی است، طرح های 
موضوعی، موضعی، مکان یابی، مطالعات منطقه ای و 
امثالهم تهیه می شود، همه اینها ذاتاً موضوعاتی است 
که مهندسان شهرسازی باید به آنها ورود نمایند. فارغ از 
اینکه در دستگاه های دولتی مثل دفاتر فنی استانداری 
شهرسازی،  و  راه  ها،  شهرداری  ها،  فرمانداری  ها، 
محیط زیست، بنیاد مسکن و … حیطه گسترده ای 

برای فعالیت شما مهندسان شهرساز وجود دارد.
این  وي خاطرنشان ساخت: در بخش خصوصی هم، 
موضوعاتی که عرض شد جایگاهی است که فقط باید 

آن  در  مهندسان شهرساز 
ورود نمایند.

اما نکته مهمتری که باید به آن توجه نمود و متأسفانه 
امروزه در همه شهرهای ما مورد بی توجهی قرار می 

گیرد “نقض گسترده حقوق شهروندی ” است.
دامنه حقوق شهروندی بسیار گسترده است ، لیکن مباحثی 
نمایم   به حضورتان عرض  اختصار  به  را که قصد دارم 

“نقض حقوق شهروندی در عرصه شهرسازی” است.
وي گفت: بنده مشکالت این عرصه را بیشتر ناشی از 
باید  واقعاً  میدانم که  و شهرسازان  غفلت متخصصان 
شهروندی  حقوق  نقض  به  گفتن  نه  و  دادخواه  برای 
و  نمایند  اقدام  هایی  کمپین  اندازی  راه  به  نسبت 

پیشتازان این عرصه نیز خود شهرسازان باید باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر 
افزود: البته به نظر اینجانب بهترین کاری که می توان 
انجام داد این است که ما همه جا و همواره در قبال 
نقض حقوق شهروندی دادخواهی کرده و پیگیر باشیم 
و بهترین جایی که می تواند پل ارتباطی این موضوع 
حقوق  نقض  سردمدار  که  چرا  هستند؛  شوراها  باشد 
شهروندی متأسفانه شهرداری ها هستند و شاید به این 
دلیل است که از محل تغییر کاربری ها، حذف پارکینگ 
اما  وارد شهرداری ها می شود؛  امثالهم درآمدهایی  و 
بیان می شود که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و از 
این طریق تأمین حقوق کارگرانمان را انجام می دهیم.

وي با اشاره به نقش شوراهاي شهر گفت: شوراهای 
اسالمی شهر می توانند خیلی در این زمینه مؤثر باشند 
داد  انجام  توان  که می  کاری  بهترین  بنده  نظر  به  و 
این است که هزینه های تخلفات را افزایش داد. اکنون 
است که  این  دارد  ما وجود  در شهرهای  مشکلی که 
که  کسانی  و  است  پایین  خیلی  تخلفات  های  هزینه 
نمایند،   دنبال  را  خود  موضوعات  قانونی  خواهند  می 
با مشکالت بیشتری مواجه هستند و آن عده ای که 
خالف می نمایند متأسفانه با پرداخت هزینه ای اندك 
به پایان کار می رسند و عماًل شاهد هستیم که حقوق 
شهروندی برای منافع عده ای اندك مورد داد و ستد 

قرار می گیرد.

این  باشیم  شهروندی  حقوق  مدافع  بتوانیم  ما  اگر 
خود می شود یک عرصه ای برای فعالیت مهندسان  

شهرسازی.
وي با اشاره به جایگاه رشته شهرسازی در حوزه نظام 
مهندسی گفت: در حال حاضر در بحث مقررات ملی 
ساختمان 24 مبحث موجود است که مبحث 25 خاص 
رشته شهرسازی در دست تدوین است و تقریباً 90-80 
این مبحث  انشاهلل  و  رفته است  درصد کار هم پیش 
نیز اگر تصویب بشود، عرصه خوبی برای فعالیت رشته 

شهرسازی در حوزه نظام مهندسی فراهم خواهد شد.
آن  روی  شود  می  که  دیگری  موضوعات  افزود:  وي 
کار کرد بحث انطباق است. انطباق شهری ساختمان 
ابالغ  ها  استان  به  که  است  کاربری، موضوعي  و  ها 
با همکاری گروه تخصصی  و  یاری خدا  با  و  گردیده 
پیگیری  این موضوع هم در حال  شهرسازی سازمان 

است که بتوانیم آن را اجرایی نماییم.
وي افزود: الزم به ذکر است که در جلسه ای که با دکتر 
ایزدی معاون محترم شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 
داشتیم که در آنجا هم موضوعات و مشکالتی که در 
عرصه نظام مهندسی با آن مواجه هستیم به تفصیل 
با ایشان در میان گذاشته شد . از جمله خواسته هایی 
که داشتیم این بود که پرونده هایی که وارد کمیسیون 
کارشناس  یک  توسط  المقدور  حتی  می شود  ماده 5 
شهرسازی کارشناسی شده سپس وارد کمیسیون گردد 
که این عرصه هم یک عرصه گسترده است؛ که دکتر 
ایزدی هم با این موضوع موافقت نمودند و به لطف خدا 

امیدواریم که بزودی اجرایی گردد.
مهندس زارعي در پایان اظهار نمود: در آخر نیز توصیه 
ای دارم خدمت دوستان دانشجوی رشته شهرسازی که 
با گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی ارتباطی نظام 
مند برقرار نمایید و فعالیت های علمی را بیشتر کنید. 
تعدادی از شما دوستان که فعالیت بیشتری دارند با این 
گروه تخصصی هماهنگی داشته باشند که هرچه مد 
نظر شما عزیزان است و احساس می کنید خلع آنها در 
استان و شهرستانمان وجود دارد با همکاری همدیگر 

بتوانیم مرتفع سازیم.

سخنان ریاست سازمان در مراسم بزرگداشت روز شهرسازی 

انتخابات اعضای هيئت رئيسه سازمان 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، انتخابات هیئت رئیسه سازمان در جلسه 

رسمی هیئت مدیره برگزار شد و اعضای ذیل به عنوان اعضای هیئت رئیسه سازمان انتخاب گردیدند:

نام ونام خانوادگیسمت

مهندس احمد زارعیرئیس سازمان

دکتر محمدرضا ماهینینائب رئیس اول

مهندس غالمرضا سیه بازینائب رئیس دوم

مهندس داریوش صحرانورددبیر

مهندس سید مرتضی غریب زادهخزانه دار

نامه سرگشاده رئيس سازمان به رئيس مجمع نمایندگان استان 
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نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندسی ساختمان استان بوشهر، هشتمین 
جلسه شورای فنی استان با حضور تعدادی 
از مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان بوشهر در استانداری بوشهر برگزار شد.

مهندس احمد زارعی رئیس سازمان در این 
جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زلزله 
زدگان استان کرمانشاه و با اشاره به زلزله 
هیچ  داشت:  اظهار  کرمان  استان  در  اخیر 
بویژه  نیست.  زلزله مصون  از  جای کشور 
استان ما که طبق آئین نامه 2800 در پهنه 

با خطر باال قرار دارد.
طبق  مهندسی،  نظام  سازمان  افزود:  وی 
و  اهداف   ،1374 سال  در  مصوب  قانون 
وظایف خاصی را به عهده دارد که رسیدن 
در  اقتصادی  صرفه  و  آسایش  ایمنی،  به 
ساخت و سازهای بخش غیر دولتی یکی 
از این اهداف و وظایف است. به اعتقاد بنده 
ترجمه این سه اصل می شود : مقاوم بودن 
ساختمان ها، صیانت از حقوق شهروندی و 
برخورداری مردم از حقوق خود و صیانت از 

سرمایه های ملی و انسانی.
سازمان  روی  پیش  را  هایی  چالش  وی 
در راه رسیدن به این اهداف عنوان کرد و 
اظهار داشت: برای رسیدن به این اهداف، 
روبروست. چالش  با چالش هایی  سازمان 
اول ما عدم همکاری شهرداری هاست. از 
37 شهرداری در استان، فقط 9 شهرداری 
با ما همکاری دارند و 75 درصد شهرداری 
ها تحت پوشش نظارتی سازمان نیستند. از 
حیث جمعیت و پراکندگی ساخت و سازها 
قریب 35درصد ساخت و سازهای شهری 

تحت پوشش سازمان نیست.
وی افزود: برای رسیدن به یک ساخت و 
است  تعریف شده  ای  اصولی، چرخه  ساز 
که آن چرخه مالک- شهرداری- سازمان 
آن  خود  که  هستند  ذیصالح  مجریان  و 
استاندارد  که  مهم  موضوع  دو  دربرگیرنده 
می  ماهر  کارگران  بکارگیری  و  مصالح 
به یک  را  ما  این چرخه  اتصال  باشد، که 
ساختمان ایده آل که محصول این فرآیند 
ما  استان  در  متأسفانه  اما  برساند.  است 
واقع  در  و  نشده  اجرایی  ذیصالح  مجری 
یکی از حلقه های این زنجیر مفقود گشته 
است. البته سازمان با همکاری یک سری 
از ارگان های مرتبط از جمله شرکت گاز، 

نامه  تفاهم  وارد  برق،  نیروی  توزیع  و  آبفا 
هایی شده و بصورت بخش بخش در حال 
اجرای آن هستیم. اما در اجرای سازه و نما، 
متاسفانه هنوز فاقد مجری ذیصالح هستیم 

که امیدواریم این امر در آینده اجرایی شود.

بررسی های  داشت:  بیان  زارعی  مهندس 
اولیه ما نشان می دهد که در سال چیزی 
حدود یک میلیون و چهارصد تا یک میلیون 
در  ساز  و  مربع ساخت  متر  هزار  پانصد  و 
اتفاق می افتد که برآورد ریالی آن  استان 
قریب به 1500 میلیارد تومان است که آمار 
قابل توجهی است . لذا این موضوع الزام می 
کند ما حساسیت بیشتری نسبت به صیانت 

از سرمایه های ملی مان داشته باشیم.
و  دیر   – عسلویه  شهرهای  افزود:  وی 
دیلم تحت پوشش نظام مهندسی نیستند 
در  طبقه  چند  های  ساختمان  ساخت  و 
مهندسی  نظام  تأییدیه  بدون  شهرها  این 
جای تأسف دارد. با این حال، سازمان طی 
مکاتباتی با همه شهرداری ها اعالم آمادگی 
نموده است تا به طرق مختلف با شهرداری 
ها همکاری کند. علی رغم اینکه سازمان در 
بعضی از شهرها بدلیل رکود ساخت و سازها، 
بدون هیچگونه سودآوری فقط هزینه می 

کند و ما فقط از جهت احساس مسئولیتی 
که نسبت به شهروندان داریم این وظیفه را 
علیرغم هزینه های موجود انجام می دهیم.

مهندس زارعی با اشاره به بعضی از موارد 
قانونی خاطر نشان ساخت: در ماده 4 نظام 

خدمات  تمامی  شود  می  عنوان  مهندسی 
مهندسی می بایست توسط افراد ذیصالح 
انجام شود و در ماده 30  نظام مهندسی بیان 
می کند شهرداری ها و مراجع صدور پروانه 
صرفاً باید نقشه هایی را بپذیرند که توسط 
افراد ذیصالح تایید شده باشد و همچنین 
ماده 34 نیز شهرداری ها را مکلف می کند 
که مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. 
عدم تمکین شهرداری ها از دست سازمان 
فنی  از شورای  این سازمان  و  خارج است 
استان درخواست دارد تا این موضوع را بر 
اساس مسئولیت حمایت از حقوق شهروندی 

خود پیگیری نماید.
سازمان  نظارتی  وظایف  به  اشاره  با  وی 
گفت: با فراهم کردن یک سری زیرساخت 
ها توسط سازمان در حال حاضر در بخش 
کنترل نقشه، حدود 82 نفر کنترل کننده و 
در بخش کمیته نظارت 51 نفر از نیروهای 
مجرب و در بخش نظارت عالیه با همکاری 

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 16 
نفر از مهندسین باتجربه خود را فعال نمودیم.

سپس دکتر محمدرضا ماهینی، نائب رئیس 
مواردی  از  بسیاری  داشت:  اظهار  سازمان 
که در قانون از سازمان انتظار می رود که 

زیرساخت های دقیق  به  نیاز  اعمال کند، 
و الکترونیک دارد . لذا هیئت مدیره دوره 
معطوف  قضیه  این  به  را  خود  نگاه  هفتم 
داشته است. با راه اندازی اتوماسیون نماسان 
، توانستیم مواردی را از قبیل کنترل ظرفیت 
و صالحیت اعضاء،  عدالت در توزیع کار 
و   سازمان  مالی  انضباط  ارتقاء  نظارت،  
ایجاد بستر شفافیت و پاسخگویی به اندازه 

مطلوبی تقویت ببخشیم.
وی افزود : همچنین با راه اندازی سامانه 
کنترل نقشه، توانستیم به اهدافی از قبیل  
ایجاد سهولت در چرخه کار بررسی نقشه، 
ایجاد بایگانی الکترونیک نقشه ها)مستند 
سازی(،  استفاده از ظرفیت نیروی انسانی 
ایجاد  نقشه،  بررسی  استان در بخش  کل 
کل  های  نقشه  بررسی  در  رویه  وحدت 
استان و ارتقاء کیفی، حل معضالت دفاتر 
کنترل  نفرات  کمبود  زمینه  در  نمایندگی 
کننده نقشه، حذف رفت و آمدها و مراجعات 

حضوری به سازمان)کاهش مصرف انرژی(، 
تعریف اهرم های نظارتی و کاهش زمینه 
های سوء استفاده و کاهش مصرف کاغذ 

)مدیریت سبز( دست یابیم.
نائب رئیس اول سازمان سامانه کنترل امور 
نظارت)سکانت( را سومین اقدام سازمان در 
راستای ایجاد زیرساخت های الکترونیکی در 
بخش خدمات مهندسی دانست و به شرح 
چگونگی کار مهندسین با این سامانه پرداخت.

این  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  وی 
سامانه، بستری است مناسب جهت ارسال 
گزارش های فنی و دریافت مستمر گزارش 
با  سازی(.   پروژه)مستند  پیشرفت  های 
استفاده از این سامانه، هماهنگی میان نظار 
رشته های مختلف آسان تر خواهد شد و 
در  داشت. همچنین  خواهد  بیشتری  نظم 
در  ایرادات  مشاهده  قابلیت  سامانه  این 
حین اجرا و امکان انجام اصالحات با هزینه 
اندك و پیشگیری از پیشرفت کار معیوب 
و همچنین امکان سرکشی هدفمند کنترل 
کننده با تخصص مربوطه به پروژه در مقاطع 

کاری مناسب وجود دارد.
وی گفت: در این سامانه امکان گزارشگیری 
متمرکز از کلیه پروژه های استان و آسیب 
کنترلی  و  نظارتی  های  شیوه  شناسی 
های غیر  اعزام  با حذف  نیز وجود دارد و 
از  استفاده  کنندگان،  کنترل  ضروری 
بررسی  جلسات  کاهش  بومی،  نیروهای 
تخلف در کمیته نظارت و شورای انتظامی و 
... در کاهش هزینه های مالی سازمان تاثیر 

بسزایی خواهد گذاشت.
عمرانی  معاون  باستی  مهندس  پایان،  در 
اجرای  بر  تأکید  ضمن  بوشهر  استانداری 
قانون توسط شهرداری ها ، گفت: شهرداران 
ملی  مقررات  قوانین  کلیه  هستند  ملزم 
ساختمان را رعایت نمایند و با سازمان نظام 

مهندسی همکاری الزم را داشته باشند.
معاونت  و  استان  فنی  شورای  افزود:  وی 
عمرانی استانداری بوشهر، آمادگی الزم را 
در راستای همکاری با سازمان جهت اجرای 

قوانین در شهرستان ها دارد. 
ودر پایان مقرر شد راه اندازی مجدد دفاتر 
نمایندگی سازمان در شهرستان های دیر، 
محترم  معاونت  توسط  دیلم  و  عسلویه 
هماهنگی امور عمرانی  در اولویت پیگیری 

قرار گیرد.

ارائه زیرساخت های الکترونيکی و عملکرد نظارتی سازمان بر ساخت و سازها 
در هشتمين جلسه شورای فنی استان

همواره در فصل زمستان، به دلیل کاهش دمای هوا 
در  طبیعی  گاز  مصرف  جهت  تقاضا  افزایش  شاهد 
به  خانگی  در بخش  این موضوع  که  کشور هستیم 
شدت افزایش می یابد و به تبع این افزایش مصرف، 
تهدید  را  جامعه  نیز  زیادی  مخاطرات  و  حوادث 
با  که  است  مهندسی  جامعه  وظیفه  حال،  می کند. 
نظارت و اجرای فنی و مناسب و همچنین فرهنگ 
گام  مخاطرات  کاهش  در جهت  جامعه  آحاد  سازی 
نظام  سازمان  زمانیکه  از  خوشبختانه  که  بردارد 

جهت  مسئول،  ارگان  عنوان  به  ساختمان  مهندسی 
گردیده،  مشخص  گاز  کشی  لوله  اجرای  بر  نظارت 
شاهد کاهش تلفات و خسارات هستیم. ولی متأسفانه 
کماکان در سطح کشور گزارشاتی از حوادث ناشی از 
گازگرفتگی و یا آتش سوزی و یا انفجار دریافت می 
از  استفاده  به  ها  ساختمان  الزام  ضرورت  که  گردد 
بازرسی های ادواری مطابق مبحث 22 مقررات ملی 
را بیش از پیش نمایان می سازد. چراکه اکثر حوادث 
زمان  مدت  یا  که  می افتد  اتفاق  هایی  در ساختمان 
لوله کشی گاز و نصب وسایل  از طول عمر  زیادی 
استفاده  و  مالکین  یا  و  است  گذشته  آنها  گازسوز 

کنندگان از گاز، تغییراتی را در سیستم لوله کشی به 
شکل غیر استاندارد ایجاد کرده اند. البته بیشتر حوادث 
به  مونواکسید کربن  استنشاق  دلیل  به  گاز،  از  ناشی 
و  بو  بدون  که  باشد  می  ها  دودکش  عملکرد  دلیل 
هرگونه نشانه ای در خانه نشت می کند و موجب بروز 
صدمات جبران ناپذیری به ساکنین ساختمان و حتی 
مرگ افراد می شود و به همین دلیل به مرگ خاموش 
معروف شده است. لذا از کلیه مردم تقاضا می گردد در 
شروع زمستان و در هنگام راه اندازی مجدد دستگاه های 
گازسوز، حتمًا از باز بودن مجرای دودکش ها اطمینان 
حاصل نمایند و فقط هم از وسایل گازسوز استاندارد 

مطابق آنچه در نقشه های لوله کشی گاز ساختمان 
پایان  در  نمایند.  استفاده  است  شده  بینی  پیش 
خاطرنشان می سازد علی رغم تمام مخاطرات لوله 
های  نظارت  دلیل  به  ها  ساختمان  در  گاز  کشی 
همچنین  و  مهندسی  نظام  سازمان  ناظرین  مستمر 
عملکرد قابل تقدیر مجریان ذیصالح لوله کشی گاز 
و در نهایت همکاری و تعامل مناسب مردم شریف 
و  قانونی  پزشکی  سازمان  اعالم  اساس  بر  استان، 
در  حوادث  و  تلفات  کمترین  نشانی،  آتش  سازمان 
سطح کشور به استان بوشهر تعلق گرفته است که 

مایه مباهات می باشد.

مهندس سید مرتضی غریب زاده، عضو هیئت مدیره سازمان:

بر اساس اعالم سازمان های آتش نشانی و پزشکی قانونی، کمترین تلفات و حوادث آتش 
سوزی و گاز گرفتگی در سطح کشور به استان بوشهر تعلق گرفته است
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پيشنهادات مهندس رجبی به ریاست محترم جمهوری در خصوص چرخه ساخت و ساز کشور

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس رجبی رییس سازمان 
جمهور  رییس  محترم  مقام  به  ایی  نامه  طی  ساختمان،  مهندسی  نظام 
جمهوری اسالمی ایران، در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در 
چرخه ساخت وساز کشور پیشنهادات خود را اعالم نمود. متن نامه به شرح 

زیر است :
حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور معّزز
سالم علیکم؛

به  را  مطالبی  تا  دانستم  الزم  کشور،  اخیر  های  زلزله   متعاقب  احتراماً، 
صالحدید  صورت  در  تا  نمایم  تقاضا  محضرتان  از  و  برسانم  استحضار 

دستورات الزم را صادر فرمائید:
1-  طی بیست سال گذشته، سازمان های نظام مهندسی ساختمان، توفیق 
یافته  اند که نسبت به آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان در 
سراسر کشور اهتمام ورزند و به تدریج، و به طور نسبی کیفیت ساخت و 
ساز را ارتقاء بخشند. زلزله اخیرکرمان در منطقه ای به وقوع پیوست که 
زلزله سال 1383 قربانیان زیادی گرفته بود ولی رعایت نسبی اصول فنی 
در بازسازی، سبب گردید که در زلزله شدید اخیر، ساختمان های جدید هیچ 
گونه آسیبی نبینند. همچنین مستحضر هستید که در زلزله کرمانشاه، ساخت 
و سازهایی که در بخش خصوصی و بدون مداخله دولت بنا گردیده اند، دچار 
آسیب  های کمتری شدند. اینها نشانه  هایی از روند مثبت توسعه مهندسی 
در کشور است ولی البته تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله  های زیادی 

باقی مانده است.
2-  پس از وقوع زلزله کرمانشاه و خساراتی که به بار آمده است، مقرر 
گردید، تا کلیه پروژه  هایی که با تأیید مهندسان عضو این سازمان احداث 
شده  اند و آثاری مغایر با مقررات ملی ساختمان و آئین نامه  های مربوطه 
بروز نموده است، شناسایی شوند و چنانچه محرز شود که مهندسان طراح، 
سازنده و یا مهندسان ناظر قصور یا تقصیری نموده باشند، به مراجع ذیربط 

معرفی شوند.
3-  آئین نامه زلزله کشور )به شماره 2800( با اقتباس از آئین نامه برخی 
کشورها، بر این مبنا تدوین یافته است که ساختمان های معمولی در برابر 
به نظر  آوار نخواهند شد.  زلزله  های شدید دچار آسیب می شوند ولیکن 
می رسد با توجه به اینکه اغلب مناطق زلزله خیز کشور در معرض تهدید 
دائمی زلزله قرار دارند، الزم است تا آئین نامه مذکور به نحوی بازبینی شود 
که در هنگام وقوع زمین لرزه، مردم مجبور به ترك ساختمان ها نشوند. 
همچنین با تجدید نظر در برخی مفاد مقررات ملی ساختمان، به استفاده 
از مصالح ساختمانی سنگین به خصوص در دیوارهای ساختمان های بلند 
پایان داده شود. در این رابطه پیشنهاد می شود تا دولت محترم از سرمایه  
گذاری داخلی و خارجی در حوزه تولید مصالح نوین سبک، مقاوم در برابر 

آتش، عایق در برابر سرما و گرما و با رعایت الزامات زیست محیطی در 
قالب برنامه  ای جامع، پشتیبانی  نماید.

4-  در حالی که بسیاری از صنایع کشور و از جمله صنعت ساختمان دچار 

فقدان تکنسین فنی و کارگر ماهر است، دانشگاه های کشور، سالیانه دهها 
هزار مدرك مهندسی صادر می  نمایند و متأسفانه بسیاری از جوانان به جای 
کسب مهارت و یا حرفه  مندی ترجیح می دهند که صرفاً به دریافت مدرك 
نیاز  مدارك  این  به  صنعت ساختمان کشور  اساساً  و  بپردازند  دانشگاهی 
ندارد. این مسیر، تهدیدی جدی برای آینده کشور می باشد و شایسته است 
تا دولت محترم در برنامه توسعه نیروی انسانی تجدیدنظر نماید.  شایان 
ذکر است که مدتی قبل، این موضوع طی نامه ای به وزیر محترم وقت 
علوم، تحقیقات و فناوری منعکس و برای همکاری در تدوین و اصالح مواد 

درسی دانشگاه ها اعالم آمادگی شده است.
5-  ضرورت دارد در نحوه انجام آزمون های ورود به حرفه، توسط وزارت 
راه و شهرسازی تجدید نظر شود. با توجه به کثرت و تنوع دانشگاه ها، 
دانش  سنجش  منظور  به  آزمونهایی  حرفه ای،  آزمون  از  قبل  بایستی 
است  الزم  همچنین  آید.  عمل  به  حرفه  به  ورود  متقاضیان  تخصصی 
ارتقاء آنان توجه خاصی به رزومه کاری و سوابق  در تعیین صالحیت و 
آنان  پذیرش  و  گردد  معطوف  ساختمانی  پروژه  های  در  آنان  کارگاهی 

متناسب با نیاز کشور صورت پذیرد.
نیست و عماًل  6-  در چرخه ساخت و ساز، مسئولیت ها چندان روشن 
با مالک و سرمایه  گذار است که غالبًا  قدرت مدیریت و تصمیم  گیری 
از دانش تخصصی مربوط به حرفه ساختمان برخوردار نمی  باشند. بسیار 
ضروری می  نماید که مسئولیت کامل و نهایی محصول این چرخه، یعنی 
»ساختمان« به صاحبان صالحیت و حرفه واگذار گردد. همچنین نظارت، 
که یک فعالیت حرفه ای کاماًل تخصصی است، بایستی به صورت نظارت 
کارگاهی و مستمر و در شرایطی به صورت نظارت مقیم کارگاه انجام شود.

آقای رئیس جمهور؛ تا زمانی که تولید و عرضه ساختمان در فضایی شفاف 
با رقابت سالم حرفه  ای و به دست اشخاص صاحب صالحیت و دارای 
کارنامه ای روشن انجام نگیرد، این چرخه همچنان معیوب باقی خواهد 

ماند و در حوادث بحران  ساز، هر شخص و نهادی انگشت اتهام به سوی 
این اساس، درصورت صالحدید دستور و  بر  دیگری نشانه خواهد رفت. 
تأکید فرمایید که وزارتین کشور و راه و شهرسازی با بازنگری مشترك 
در آیین  نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 
1383 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، با الهام از سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و همچنین کاهش خطرات 

ناشی از حوادث غیرمترقبه، موارد زیر را مورد توجه قرار دهند: 
• انجام کلیه امور ساخت و ساز از طراحی تا اتمام عملیات توسط اشخاص 

دارای صالحیت حرفه ای با اولویت شرکت های ساختمانی؛
• انجام تمام عملیات کارگاهی توسط نیروهای آموزش دیده ماهر؛

• استفاده از مهندسان ناظر کارگاهی که صرفاً به حرفه تمام وقت نظارت 
اشتغال داشته باشند؛

• تقویت جایگاه شهرداری ها در اجرا و کنترل ضوابط شهرسازی؛
• تقویت جایگاه سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کنترل مقررات 
ملی ساختمان به وسیله مهندسان دارای صالحیت حرفه ای، به نحوی که 
اعالم نظرات کارشناسانه به حوزه  های دولتی و مدیریت شهری، از ضمانت 

اجرایی برخوردار گردد؛
• تقویت جایگاه وزارت راه و شهرسازی، در نظارت عالیه بر رعایت ضوابط 

شهرسازی و مقررات ملی ساختمان؛
جزء  عنوان  به  ساختمان  ملکی  و  فنی  شناسنامه  شناختن  رسمیت  به   •

تفکیک  ناپذیر پایانکار صادره توسط شهرداری ها؛
• بیمه تضمین جبران خسارت به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت حرفه ای 

سازندگان و پیمانکاران.
شایان ذکر است، آیین  نامه  ای که تحت عنوان »آیین  نامه کنترل ساختمان« 
توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده است و در هیأت محترم وزیران 
در دست بررسی است، بجای آنکه تعیین کننده مسئولیت ها در حوزه ساخت 
از  را  یا مسئولیت ها  و  است  برخی مسئولیت ها  رافع  باشد، صرفاً  و ساز 
نهادی به نهاد دیگر جابجا می  نماید. این آیین  نامه، درصدد آنست که 
موفقیت  های بیست ساله سازمان های نظام مهندسی ساختمان در موضوع 
کنترل مقررات ملی ساختمان در دورافتاده  ترین نقاط کشور که بخشی از 
توسعه مهندسی محسوب می گردد را تعطیل و به شهرداری  ها تحمیل نماید 
که بدون تردید اقدامی برخالف منافع بهره  برداران و مغایر سیاست های 

ابالغی اصل 44 قانون اساسی محسوب می گردد.
7-   امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوسازی و بهسازی بافتهای مسکونی 
کشور است که البته بافت فرسوده در اولویت قرار دارد. سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اعالم آمادگی می نماید که در جهت این اقدام ضروری و ملی با 

استفاده از توان مهندسان حرفه  مند، دولت محترم را یاری رساند.
از عنایت حضرتعالی سپاسگزاری می  گردد.

مهندس فرزاد رستمی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان بوشهر:

لزوم احيا و بازسازي ساختمان ها در بافت هاي فرسوده شهري 

در  فرسوده ای  محالت  شهری،  فرسوده  بافت های 
پیچیدگی های  و  مسائل  که  است  شهری  فضای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه خود را دارد. این 
محالت و بافت ها از یک سو دارای ریشه های سکونتی 
ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و 
از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی 
مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکالت 
اجتماعی و امنیتی و آسیب پذیری در برابر زلزله، سیل 
و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری 
زیر  و  بنایی  رو  دارای مشکالت  مدرن،  و شهرسازی 
های  محدوده  فرسوده،  های  بافت  هستند.  ساختی 
ویژه  )به  برابر مخاطرات طبیعی  در  پذیر شهر  آسیب 
و  ریزی  برنامه  نیازمند  که  آیند  می  شمار  به  زلزله( 
مداخله هماهنگ برای سامان یابی هستند. درقسمتی 
اینکه  با  هستیم،  شاهد  شهر  فرسوده  بافت  از  دیگر 
در طراحی، اجرا و نوع بهره برداری، نقش و عملکرد 

دیگری بر این ساختمان ها متصور بوده ولی امروز اکثر 
ساختمان های بافت میانی مانند پاساژها، مجتمع تجاری، 
انبارها و گاهی ساختمان مسکونی به کارگاه های تولیدی، 
تجاری و انبار تغییر کاربری داده اند و مورد استفاده قرار 
می گیرند. نوع تغییر شغل، نقش و کارکرد و عملکرد 
ساختمان با تصرفات مشاعات )سرویس پله ها، پله های 
فرار، دسترسی ها، پلکان ها، بالکن و...( پاساژها و تبدیل 
نقش طبقات فوقانی به انباری و تولیدی که متأسفانه 
اکثر مواد آنها اشتغال زا می باشد، نگرانی هایی را برای 
مدیریت شهری و مردم ایجاد نموده است. طی سالیان 
گذشته، دولت و شهرداری ها، راهکارهای مختلفی را 
درجهت احیا، و بازسازی بافتهای فرسوده شهری تجربه 
کرده است، اما حجم عظیمی از بافتهای فرسوده موجود 
و نیمه کاره ماندن و طوالنی شدن اجرای بسیاری از 
این پروژه ها نشان از ناکافی بودن این مدل ها دارد؛ 
در واقع مشکل اصلی پیش روی پروژه ها، تأمین منابع 
مالی هنگفتی است که برای احیای این گونه بافت ها 
مورد نیاز است. احیا، نوسازی و بهسازی در بافت های 

فرسوده اتفاق نمی افتد مگر اینکه این مسئله توسط 
مردم )نوسازی مشارکتی( و با توجیه کامل آنان صورت 
پذیرد و تا زمانی که در احیای بافت های فرسوده، منافع 
ساکنان در نظر گرفته نشود نمی توان به احیای سریع 
بافتهای فرسوده امید داشت. احیا، بهسازی و نوسازی 

بافت های ناکارآمد شهری که یکي از سیاست هاي 
داراي اولویت وزارت راه وشهرسازي است، یک امر بین 
بخشی بوده که نیازمند استفاده از خرد جمعی و ظرفیت 
مدیریت استان و دستگاه های سهیم در امر ساختمان 

می باشد.
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به دغدغه  های  پاسخ  هیأت مدیره دوره هفتم در 
استان  مهندسی  نظام  سازمان  مهندسین  جامعه 
بررسی شرایط سازمان و آسیب  بر اساس  بوشهر و 
شناسی چرخه  های موجود، در کنار اصالح ساختاری 
انسانی، ترمیم و توسعه زیرساخت  در بخش نیروی 
های الکترونیک و استقرار اتوماسیون و سامانه  های 
به عنوان مؤثرترین مسیر چابک سازی  را  هوشمند 
سازمان و اصالح رویه  های موجود برگزیده و مد 

نظر قرار داده است.
و  کارشناسی  مراحل  طی  از  پس  راستا،  همین  در 
ارزیابی شرایط و گزینه  های موجود، خرید نرم افزار 
اتوماسیون نماسان مورد تصویب قرار گرفت که در 
مقطع کنونی سامانه  های اعضاء و خدمات مهندسی 
راه اندازی شده و مورد بهره  برداری قرار گرفته است 
و سایر زیر سیستم ها نیز در مرحله منطبق سازی و 

استقرار می باشد.
از این میان، سامانه ارجاع نظارت که دغدغه اصلی و 
مورد تقاضای قاطبه اعضاء گرامی بوده است، علیرغم 
مشکالت عدیده در مسیر استقرار، انتقال داده  ها و 
راه اندازی، در حال حاضر با ظرفیت نسبتًا کاملی در 
خود  نهایی  و  تکمیلی  مراحل  و  بوده  استفاده  حال 
تعریف  طریق  از  سامانه  این  در  نماید.  می  طی  را 
الگوریتم ارجاع کار نظارت، راه هر گونه اعمال سلیقه 
در ارجاع کار مسدود گردیده و ارجاع کارهای نظارتی 
با رویکرد و  در میان اعضاء متقاضی در کل استان 

رویه ای یکسان صورت می پذیرد.
خدمات  ارائه  چرخه  های  سامانی  نابه  دیگر  از 
شیوه  در  عمده  مشکالت  برخی  وجود  مهندسی، 
بررسی نقشه  ها و اصطالحًا کمیسیون بررسی نقشه 
بوده است که از مراحل ابتدایی فعالیت هیأت مدیره 
هفتم، موضوع شناسایی، بازبینی و ساماندهی شد. بر 
اساس بررسی-های به عمل آمده و ارزیابی امکانات 
سازمان، چرخه ارسال الکترونیک نقشه  ها از سوی 
دفاتر و بررسی الکترونیک این اسناد توسط کارگروه 
مربوطه در سازمان تدوین گردید. تنظیم این گردش 
کاهش  کار،  چرخه  در  سهولت  ایجاد  هدف  با  کار 
ایجاد  ها،  پرداخت  نمودن  هدفمند  و  ها  هزینه  
ظرفیت  از  استفاده  ها،  نقشه   الکترونیک  بایگانی 
کامل همکاران در بخش بررسی نقشه، ایجاد وحدت 
رویه در بررسی نقشه  های کل استان، حل معضالت 
دفاتر نمایندگی در زمینه کمبود نفرات کنترل کننده 
به  مراجعات حضوری  و  آمدها  و  رفت  نقشه، حذف 
های  اهرم  تعریف  کاغذ،  مصرف  کاهش  سازمان، 
نظارتی و برچیدن زمینه  های سوء استفاده و … 
صورت پذیرفت و به منظور صرفه جویی در هزینه و 
زمان و شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت آن، پیاده 
از زیرساخت  با استفاده  آزمایشی شیوه جدید  سازی 
های موجود و در دسترس و پس از آن تهیه سامانه 
ویژه کنترل نقشه در دستور کار قرار گرفت. در حال 
از سامانه ارسال و دریافت نقشه  ها  حاضر بخشی 
تدوین گردیده و در اختیار اعضاء محترم قرار گرفته 
است و امید می رود تا پیش از سه  ماهه چهارم، این 

سامانه تکمیل و با تمام ظرفیت به کار گرفته شود.
با توجه به افزودن سامانه  های جدید به زیرساخت  
های سازمان، گردش کار خدمات مهندسی در بخش 
های مختلف نیز می  بایست بر اساس قابلیت  ها 
و به فراخور نیازمندی  های جدید مورد بازبینی قرار 
می گرفت که در این زمینه نیز ضمن سپاس از سعه 
صدر اعضاء محترم، اقدامات الزم انجام شده انتقال 
اطالعات و آموزش های مورد نیاز نیز در الیه  های 

مختلف صورت پذیرفته است.
در  اتوماسیون  کار  به  شروع  با  مقارن  حال،  این  با 
نقشه،  بررسی  کمیسیون  و  نظارت  ارجاع  بخش 
جانب  از  هایی  پرسش  طرح  و  مکرر  مراجعات 
آن  نزد  ابهاماتی  وجود  از  نشان  گرامی،  همکاران 
ها  سامانه   این  کارکرد  نحوه  در خصوص  عزیزان 
داشته است که در ذیل توضیحاتی مرتبط با نگرانی 

های اعضاء گرامی آورده می شود.
امضاء  ارسال  و  ساخت  به  اعضاء  الزام  علت 

دیجیتال چیست؟
با توجه به لزوم ارسال نسخه الکترونیک نقشه  ها و 
سایر مستندات طراحی از سمت دفاتر به کمیسیون 
بررسی نقشه سازمان و به منظور ایجاد سهولت در 
چک  نظیر  نقشه،  ضمیمه  اوراق  تبادل  و  تکمیل 
لیست طراحی، نظریه کنترل کننده، ریز متره و …، 
ساخت و ارائه نمونه امضاء دیجیتال به سازمان نظام 
امضاء  اصالت  از  اطمینان  حصول  برای  مهندسی 
عضو، ذیل مستندات طراحی ضرورت دارد.  مضافًا 
اینکه در گام های بعدی استفاده از این امضاء ذیل 
درخواست  های ارسالی به سازمان نیز مد نظر است.

 چرا در هنگام ثبت ملک، طراح نیز ثبت شده و 
کار از سهمیه ایشان کسر می گردد؟

به منظور ساماندهی امور طراحی و پیشگیری از بروز 
طراحی  مسیر  ابتدای  در  بعدی، الزمست  مشکالت 
ساختمان، طراحان ساختمان تعیین گردیده و انطباق 
صالحیت ایشان با کار طراحی مورد نظر و همچنین 
ارائه خدمات توسط عضو  وجود ظرفیت کافی برای 

طراح محرز گردد.
نظام مهندسی  قرارداد طراحی در سازمان  عقد 

ساختمان چه ضرورتی دارد؟
حقوق  از  دفاع  راستای  در  مهندسی  نظام  سازمان 
اعضاء طراح و پیشگیری از تضییع حقوق ایشان در 
مسیر ارائه خدمات طراحی به مالکین، طبق قرارداد 
طراحی منعقد شده در سازمان، طراح و دفتر طرف 
قرارداد را جهت ملک مربوطه ثبت نموده و از محل 
قرارداد مذکور، مالک را به دفتر طراحی بدهکار می 
مهندسی  خدمات  هرگونه  ارائه  پس  آن  از  نماید. 
با  ارائه تسویه حساب  بعدی به ملک مزبور مستلزم 
دفتر طراحی یا توافقنامه فسخ قرارداد بوده و تا زمانی 
که قرارداد طراحی قبلی تعیین تکلیف نگردد، ملک 
نخواهد  دیگری  مهندسی  خدمات  دریافت  مشمول 

گردید.
درصورت عدم توافق طراح و کارفرما در خالل 
طراحی، تکلیف کار لحاظ شده به حساب طراح 

چه می-شود؟
چنانچه به هر دلیلی ادامه کار طراحی در ساختمان میسر 
نباشد، مالک و مهندس طراح طی امضاء توافقنامه  ای 
در سازمان نظام مهندسی مبنی بر موافقت بر خاتمه 
همکاری و انجام تسویه حساب کامل، قرارداد فیمابین 
را فسخ نموده و بالفاصله ساختمان مزبور از کارهای 

مهندس طراح خارج می گردد.
 صف اولیه ارجاع نظارت چگونه تشکیل شده است؟

ابتدا کارکرد ریالی سالهای 94 و 95 مهندسین عضو 
بیانگر  که  بر عددی  رقم حاصل  تقسیم  از  محاسبه 

نسبت ظرفیتی عضو می باشد )اعداد 1، 1/5 و 2 به 
ترتیب برای پایه  های سه، دو و یک )این اعداد از 
تقسیم ظرفیت هر پایه به 8000 بدست آمده است( 
ارجاع کار هر عضو محاسبه گردیده است.  شاخص 
پس از آن صف اولیه مهندسین متقاضی ارجاع کار 
از مرتب سازی فهرست آن اعضاء به ترتیب صعودی 
است.  شده  داده  تشکیل  شده  محاسبه  شاخص 
بدینسان ضمن لحاظ داشتن تفاوت ظرفیتی اعضاء، 
ارجاع  در  ایشان مالك عمل  مکتسبه  درآمد  میزان 
و  عدالت  به  نزدیک  معیاری  که  گیرد  قرار می  کار 

انصاف می باشد.
اساسی  چه  بر  حقوقی  به شرکتهای  کار  ارجاع 

صورت می پذیرد؟
در تعیین شاخص ارجاع کار شرکت ها در هر رشته، 
عدد نسبت ظرفیتی از تقسیم مجموع ظرفیت اعضاء 
شرکت در همان رشته با اعمال ضرائب مربوطه به 
مربع(  متر   8000( سه  پایه  مهندس  یک  ظرفیت 
بدست می آید که نسبت به اعضاء حقیقی عددی به 
مراتب بزرگتر خواهد بود. پس از آن تمامی شرکت 
های حقوقی در کنار سایر اشخاص حقیقی در یک 
زمینه  ایجاد  منظور  به  لیکن  گیرند،  می  قرار  صف 
رقابت منصفانه در جذب کار نظارتی، مطابق مصوبه 
هیأت مدیره از ارجاع کارهای با متراژ کمتر از 1500 
مترمربع به شرکت ها خودداری به عمل می آید و 
در مقابل برای ارجاع کارهای با متراژ باالی 4000 
متر مربع، شرکت های حقوقی در مقایسه با اعضاء 

حقیقی در اولویت ارجاع کار قرار می گیرند.
کار  ارجاع  نوبت  در  چگونه  جدیدالورود  اعضاء 

قرار می گیرند؟
سابقه  که  نظارت عضوی  به  تمایل  اعالم  زمان  در 
است،  نشده  ثبت  سامانه  در  ایشان  برای  نظارتی 
و  رشته  هم  اعضاء  کلیه  نظارت  ارجاع  شاخص 
شده  استخراج  نظارت  ارجاع  صف  از  وی  پایه  هم 
درصد طول  در 80  مستقر  معادل عضو  و شاخصی 
صف به حساب نفر جدیدالورود لحاظ می گردد. بدین 
ترتیب عضو جدید در مکانی از صف در انتظار ارجاع 

کار قرار خواهد گرفت.
به ارائه خدمات مهندسی در  اعضایی که صرفاً 
چارچوب سازمان نظام مهندسی اشتغال داشته 
و فاقد شغل دیگری می باشند چگونه از مزایای 
مند  بهره  کار  ارجاع  روش  این  در  خود  قانونی 

می گردند؟
مطابق قانون، مهندسینی که فقط به حرفه مهندسی 
در چارچوب خدمات سازمان نظام مهندسی اشتغال 
داده  تشخیص  ظرفیت  افزایش  مشمول  و  داشته 
برخوردار  باالتری  ظرفیتی  نسبت  عدد  از  شوند، 
شده و شاخص محاسباتی جهت ایشان در قیاس با 
بنابراین،  بود.  خواهد  کوچکتر  پایه  هم  اعضاء  سایر 

چارچوب  در  صرفًا  که  مهندسینی  به  کار  ارجاع  در 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مهندسی  خدمات 
فعالیت می نمایند نیز توجهات ویژه قانونی معطوف 

گردیده است.

تعداد کارهای نظارتی چگونه محاسبه می گردد؟
بر اساس نامه شماره 400/65219 مورخ 1395/12/18 
وزارت محترم راه وشهر سازی، هر دو کار با متراژ کمتر 
400 متر مربع یک کار شمرده می شود. از سویی به 
سبب ناهمواری صف اولیه و با تصویب هیأت مدیره 
مقرر گردیده است که تا اطالع ثانوی کارهای ارجاع 
کار  سه  به  فصل  یک  در  حقیقی  عضو  هر  به  شده 

محدود گردد.
چرا عدم تمدید کارهای نظارتی مشمول جریمه 

در صف ارجاع کار می گردد؟
جهت  جدید  ناظر  انتخاب  مشکالت  به  توجه  با 
پیشگیری  منظور  به  و  تمام  نیمه  کارهای  ادامه 
تصویب  با  ها،  پروژه   اجرای  در  مشکالت  بروز  از 
پایان  تا  قرارداد  تمدید  از  نظار  امتناع  مدیره،  هیأت 
ناظر  حساب  به  مجازی  کارکرد  درج  مشمول  کار 
در صف  تر  پایین  های  الویت  به  انتقال  و  مربوطه 

ارجاع نظارت می گردد.
تشکیل صف بر اساس کارکرد اعضاء بر چه مبنایی 

صورت پذیرفته است؟
کار،  ارجاع  بندی  اولویت  نامه  نظام   5 بند  مطابق 
شورای   1391/12/23 مورخ   161 جلسه  مصوب 
می  مدیره  هیأت  تشخیص  به  کار  ارجاع  مرکزی، 
اتفاقی” و “ظرفیت  “انتخاب  از طرق  به یکی  تواند 
نظارتی  تعرفه  به  توجه  با  پذیرد.  باقیمانده” صورت 
متفاوت رده -های ساختمانی، هیأت مدیره با هدف 
رعایت عدالت و انصاف در ارجاع کارهای نظارتی و 
انتفاع مالی اعضاء، شیوه پیشنهادی دوم را با اعمال 

اصالحاتی پیاده سازی نموده است.
چرا کارکرد طراحی نیز در اولویت ارجاع نظارت 

لحاظ شده است؟
بند 4-3 نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار، مصوب 
مرکزی  شورای   1391/12/23 مورخ   161 جلسه 
اشعار میدارد: “با توجه به این که وفق بندهای 3-3 
از زیربنا  و 14-1-1 مبحث دوم، ظرفیت فرد )اعم 
یا  و تعداد کار همزمان( در زمینه طراحی و نظارت 
توامًا، به صورت یک عدد ثابت می باشد، در سیستم 
اتوماسیون، باید عملیات ثبت کلیه خدمات مهندسی 
که در چارچوب مقررات ملی ساختمان ارائه می شود 
)از جمله طراحی(، در ظرفیت مهندسین لحاظ گردد”. 
ارجاع  تشکیل صف  و  محاسبه شاخص  در  بنابراین 
کار، هرگونه کارکرد ریالی مهندسین از محل خدمات 
مشارکت  غیره  و  نظارت  طراحی،  از  اعم  مهندسی، 

داده می شود.

آگاهی رسانی دستاوردهای سازمان در زمينه خدمات الکترونيک و اتوماسيون و پاسخ به ابهامات 
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1- سیستم ساختماني ترونکو 
: )TRONCO  SYSTEM(

واژه ترونکو، در زبان اسپانیایی به معنای الوار است . طرح اصلی سیستم 
در  متداول  و  سنتی  و  چوبی  های  ساختمان  همان  از  برگرفته  ترونکو 
دایره ساخته می شود.  مقاطع  از  الوارهایی  با  که  است  کانادا  و  آمریکا 
سیستم ترونکو با الهام از این روش ولی با مصالح و فناوری جدید روش 
سیستم  این  در  اصلی  عنصر  است.  کرده  ایجاد  ساختمان  در  را  نوینی 
قطعات لوله ای توخالی از جنس فوالد گالوانیزه و قطر حدود 20 سانتی 
متر است . مزیت اصلی این سیستم سرعت باال و سهولت در اجرا است.

عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم ترونکو :
1- قطعات لوله ای از جنس فوالد گالوانیزه ) اعضای باربر افقی(: شبیه 
الوارهای چوبی خانه های قدیمی و مقطع دایره ای و توخالی بوده و قطر 

لوله ها 20 سانتی متر است؛
2-  اعضای فلزی سرد نورد شده شامل اعضاء قائم با مقاطع مختلف 

مانند لوله، قوطی ، Ω شکل، L  شکل و ... ؛
3- بادبندهای ضربدری؛

4- سقف متشکل از لوله های فلزی متالوگ به همراه قطعات پوشش 
دهنده و یا سقف بتن آرمه )لوله های فلزی متالوگ )لوله های فلزی 
گالوانیزه با قطر حدود 2/6 میلیمتر و ضخامت 0/53 میلی متر است. این 

لوله ها نقش قالب را در سقف ایفا می کنند(.
ویژگی های معماری :

نکته اساسی در طراحی پالن در این سیستم این است که :
• زوایا در پالن 90 درجه باشند؛

• حداکثر دهانه بدون ستون میانی 4 متر است؛

• حداکثر ارتفاع ناخالص 3/6 متر برای هر طبقه است؛
و  طبقه  یک  آموزشی  های  ساختمان  برای  طبقات  تعداد  حداکثر   •
)در  است  اعالم شده  دو طبقه  متوسط  اهمیت  با  برای ساختمان های 

کشورهای دیگر جهان حداکثر طبقات 3 طبقه می باشد(.

: QPanel 2- دیوارهای غیرباربر

دیوارهای غیر باربر Q Panel  متشکل از یک الیه بتن سبک فومی 
میانی و دو الیه روکش سیمان الیافی در طرفین می باشد که صرفًا به 
عنوان دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان قابل استفاده می باشد. این 
دیوارها به کمک runner و track های درنظر گرفته شده به کف 
و سقف سازه متصل می شوند. این پانل ها دارای 3 متر ارتفاع و 0/6 
متر عرض می باشند که در ضخامت های مختلف تولید می شوند. وزن 
هر مترمربع این پانل ها تقریبًا بین 40 و 60 کیلوگرم بر مترمربع است. 
اتصال پانل های کناری به یکدیگر به کمک کام و زبانه  های تعبیه 

شده در لبه طولی انجام می شود.
این پانل ها به عنوان دیوارهای غیرباربر و جدا کننده داخلی در زمینه 
و مسکن  تحقیقات ساختمان  مرکز  در  و سازه  آکوستیک  های حریق، 
مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز 

است.
ضوابط و الزامات :

1-  استفاده از این پانل ها صرفًا به عنوان دیوارهای جداکننده غیرباربر 
داخلی ساختمانها مجاز است؛

2- در زمان نصب و اجرا، این پانل ها می بایست جهت تحمل بارهای 
حین اجرا کنترل شود؛

3- اتصال این دیوارهای غیر باربر به سیستم سازه ای باید به نحوی 
باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش 

آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود؛
4- کنترل پایداری دیوارهای غیر باربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از 

ِجرم دیوار، مطابق با آئین نامه 2800 ایران انجام شود؛
5- حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیرباربر 3/2 متر می باشد؛

6- کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث 
دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره باید بر مبنای مقّررات 
المللی  بین  معتبر  یا  ملی  های  نامه   آئین   یا  و  ایران  ساختمان  ملی 

شناخته شده و مورد تأیید بکار گرفته شود؛
7- صدابندی هوابرد جداکننده  های بین واحدهای مستقل باید مطابق 

با مبحث هجدهم مقّررات ملی ساختمان تأمین شود؛

8- رعایت مبحث سوم مقّررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت 
ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز 
در  ساختمان  اجزای  مقاومت  به  مربوط  مسکن  و  ساختمان  تحقیقات 
مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظایف عملکردی 

اجزای ساختمانی الزامی است؛
9- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آئین نامه درخصوص این 
محصول توسط این مرکز انتشار یابد، شرکتهای تولید کننده، کارفرمایان، 

مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می باشند. 

: XPS 3- صفحات عایق حرارتي
صفحات عایق حرارتی XPS ، فوم های روزن رانی شده پلی استایرن 
بوده که دارای بافت تو در تو و به هم فشرده و خالی از حفره می باشند 
کند.  می  رطوبت  نفوذ  برابر  در  فوم  این  مقاومت  به  زیادی  کمک  که 
کاربرد این صفحات در عایق کاری کف، سقف و دیوارهای ساختمان 
های مسکونی و صنعتی می  باشد. به دلیل اینکه در ساختار آنها حباب 
وجود ندارد، مقاومت فشاری آنها باال است. جذب آب آنها نیز کم و تنها 
0/2 درصد است. در آنها نفوذ آب از طریق موئینگی نیز وجود ندارد. این 
فوم ها به راحتی با تیغ اره و چاقو بریده شده و نیازی به سیم داغ نمی 
باشد و به آسانی به وسیله چسب یا پیچ، در جای خود تثبیت می شوند. 

ضریب انتقال حرارت آنها نیز بین 0/014 تا 0/022 می باشد.
ضوابط و الزامات:

سوم  مبحث  رعایت  حرارتي،  عایق  عنوان  به   XPS کاربرد  در   -1
مقّررات ملی ساختمان ایران با عنوان "حفاظت ساختمان ها در مقابل 
حریق" و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان 
در  با  حریق  مقابل  در  ساختمان  اجزاي  مقاومت  به  مربوط  مسکن  و 
نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمان 

الزامی است؛
مناسب  حرارتي  مانع  پوشش  وسیله  به  محصول  این  از  محافظت   -2
ضروري است و این پوشش باید داراي اتصاالت مکانیکي کافي به سازه 
یا عناصر ساختماني باشد.  پوشش مناسب مي تواند یک اندود یا تخته 
گچي با ضخامت حداقل 5/12  میلي متر یا پوشش دیگري با مقاومت 

معادل در برابر دماي باال باشد؛
3- در کاربرد XPS  به عنوان عایق حرارتي، رعایت مبحث نوزدهم 
مقّررات ملی ساختمان ایران با عنوان "صرفه جویي در مصرف انرژي" 

الزامی است.
4- کلیه مصالح و اجزا در این سیستم از حیث دوام، زیست محیطي و 
… باید بر مبناي مقّررات ملي ساختمان ایران و یا آئین نامه هاي ملي 

یا معتبر بین المللي شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود؛
5- کلیه ضوابط ایمني در برابر آتش که براي صفحات EPS تهیه و 
توسط مرکز اعالم شده است براي این محصول نیز الزم االجرا مي باشد.

فن آوری های نوین ساختمانی
سید محمد حسین زاده، عضو کمیته ترویج ضوابط شهرسازی، مقّررات ملّی ساختمان و اخالق حرفه ای

نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندسی ساختمان استان بوشهر، گردهمایی 
رؤسا  و  کشور  انتظامی  شورای  اعضای 
استان  انتظامی  شورای  های  حقوقدان  و 
تاریخ  در  هرمزگان  استان  میزبانی  به  ها 

1396/09/23 در جزیره کیش برگزار گردید.
در این همایش که با حضور مهندس رجبی 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
و  استانها  امور  کل  مدیر  حمیدیان  دکتر  و 
سازمانهای وابسته و سرپرست اداره کل امور 
نمایندگی های قوه قضائیه به میزبانی سازمان 
استان  انتظامی  شورای  و  مهندسی  نظام 
هرمزگان برگزار گردید، پیرامون مباحث زیر 

بحث و بررسی صورت گرفت:

1- بحث و تبادل نظر درباره موضوعات جاری 
شوراهای انتظامی و ایجاد وحدت رویه؛ 

2- بررسی پیش نویس آیین نامه رسیدگی 
و  بدوی  انتظامی  شوراهای  در  تخلفات  به 
احکام  اجرای  و  ابالغ  نحوه  و  نظر  تجدید 
قطعی موضوع تبصره 3 ماده 101 آیین نامه 

اصالحی.

برگزاری گردهمای ادواری شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی 
کشور به ميزبانی استان هرمزگان در جزیره کيش
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یادداشت فنی کمیته نظارت 

 سيستم نگهدارنده دیوارها
)Wall post(

اعضای غیر سازه ای ساختمان ها، چنانچه به روش 
اصولی به سازه ساختمان مرتبط نشوند، هنگام وقوع 
زلزله به ویژه زمان دریافت ارتعاشات عمود بر صفحه، 
های  خسارت  ایراد  بر  عالوه  و  ریخت  خواهند  فرو 
مالی و بی خانمان شدن ساکنان، تلفات انسانی را نیز 

رقم خواهند زد.
در تمام زلزله هایی که در کشورمان به وقوع پیوسته اند، 
متأسفانه شاهد اینگونه تخریب ها بوده ایم. در زلزله اخیر 
کرمانشاه نیز فراوانی و گستردگی این پدیده خودنمایی 
می کرد. برای مثال، فرو ریختن دیوارهای پیرامونی و 
جدا کننده در ساختمان های نوساز 7 طبقه مسکن مهر 
سرپل ذهاب، فجایع زیادی را به بار آورد. اگر دیوارهای 
این ساختمان ها به یکی از شیوه های معمول، به سازه 
ساختمان متصل می شدند، شاید دست کم 600 واحد 
مسکونی در این شهر تخریب نمی شد و هزاران نفر 
از ساکنانش آواره و بی خانمان و بعضاً کشته و مصدوم 

نمی گردیدند.
 – کشورمان  های  زلزله  بار  اَسف  اتفاقات  بر  تأملی 
به ویژه زلزله کرمانشاه- ضرورت رعایت پاره ای از 
اصول اجرایی مغفول مانده را اجتناب ناپذیر می نماید؛ 
یکی از مهمترین اصول، تعبیه نگهدارنده های دیوار 
 )Wall post( است که اصطالحًا به آنها وال پست

گفته می شود.

   تصویر شماره 1( تخریب دیوارها به علت عدم 
اجرای وال پست در زلزله کرمانشاه

وال پست چیست؟
وال پست، نگهدارنده دیوارهای غیر سازه ای است. 
وال پست ها به روش های مختلفی اجرا می شوند. 
معمول ترین نوع  آن به صورت یک تیر-ستون طراحی 
می گردد. وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل 
موجب  که  باشد  می  قاب  به  دیوار  از  زلزله  و  باد  از 
استحکام دیوار و پیشگیری از تخریب آن می گردد. بر 
اساس مفاد فصل سوم آئین نامه 2800، حداکثر طول 
مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند، 
عبارتست از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا 6 متر 
هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای 
غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 3/5 متر می 
باشد. در شرایط فوق، نیازی به اجرای وال پست قائم 
یا افقی نیست. ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها 
یا ارتفاع، نیاز به استفاده از وال پست می باشد. عالوه 
بر معیار فوق، لبه قائم تیغه ها نیز نباید آزاد باشد. این 
لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن، 
یا ستونکي که به همین منظور از فوالد، بتن آرمه یا 
چوب تعبیه مي شود، متکی باشند. ستونک مي تواند 
از یک ناوداني حداقل نمره 6 یا معادل آن از فوالد، 
بتن آرمه یا چوب تشکیل شده باشد. اگر طول تیغه 
تواند  مي  آن  لبه  باشد،  متر   1/5 از  کمتر  بند  پشت 
آزاد باشد. )البته مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 
الزم  را  پیرامونی  دیوارهای  برای  پست  وال  اجرای 

االجرا می داند(.

تصویر شماره 2( اجرای یک دیوار با طول زیاد بدون 
اجرای نگهدارنده

2( انواع وال پست و مهار دیوار از نظر اجرایی
- اجرای وال پست با انکر بولت و نبشی کشی؛

-  اتصال دیوار به ستون با میلگرد؛
- اجرای تسمه دور ستون؛

داخل  در  میلگرد  تعبیه  وسیله  به  دیوار  مهار   -
ستونهای مجاور؛

- مهار دیوار از طریق تعبیه میلگرد در داخل کف؛
عبور  طریق  از  برشی  دیوارهای  به  دیوار  مهار   -

میلگرد در سوراخ قالب ها؛
- اجرای وال پست برای جان پناه بام؛

- و ... .
در این شماره، معمول ترین روش اجرایی وال پست ها 

شرح داده خواهند شد:

3( مراحل دیوارچینی برای دیوارهای داخلی 
و خارجی به همراه وال پست: 

3-1- وال پست ساخته شده از نبشی
همانگونه که گفته شد بر اساس مبحث ششم مقررات 
ملی ساختمان، بایستی دیوار های با ارتفاع زیاد و یا 
طول زیاد به طریقی کنترل شوند تا در هنگام ضربه 
شدید و یا زلزله به واسطه وزن خود تخریب نشوند. از 
این رو آیین نامه، برای دیوارهای خارجی )پیرامونی(، 
برای  اما  آور دانسته است.  الزام  را  اجرای وال پست 
دیوارهای داخلی، اجرای وال پست را وابسته به طول 
و ارتفاع تیغه ها بیان نموده است، به نحوی که  اگر 
ارتفاع و یا طول دیوار از یک حد بیشتر شد، اجرای 

وال پست الزامی می گردد.
مراحل اجرا:

ابتدا جوشکار بایستی شروع به ساختن وال پست طبق 
نقشه های اجرایی  نماید که معمواًل از دوبل نبش 6 و 

سپری 1 استفاده می گردد.

پس از آماده شدن وال پست ها، نسبت به استقرار آنها 
در مکان های مورد نظر اقدام خواهد شد.

 

پس از انجام کنترل های الزم و اطمینان از  تطابق 
موقعیت نصب آنها با نقشه های اجرایی، دیوار چینی 

آغاز می گردد.
  

3-2- وال پست قائم و افقی ساخته شده از قوطی
انتخاب  قائم )که معمواًل قوطی 6*6  دو سر اجزای 
باید به گونه ای مناسب در کف و سقف  می شوند( 
مهار گردند. برای این کار می توان قبل از بتن ریزی، 
داخل قالب ها پلیت جایگذاری کرد و بعد از اتمام بتن 
برای جوشکاری وال پست ها  پلیت ها  این  از  ریزی، 
به  اقدام  بولت  انکر  با  توان  می  یا  و  کرد  استفاده 
جایگذاری پلیت در تیرها و ستون ها نموده و از آن 

برای اتصاالت وال پست استفاده کرد.

 

 

 

 

زیر  تصاویر  در  سازه  به  ها  پلیت  بیس  اتصال  نحوه 
نشان داده شده است.

اتصال به ستون           اتصال به سقف

اتصال به کف

3-3- نگهداری دیوار )وال پست( با تسمه دور ستون
 در این روش دور ستون ها به فواصل معین )کمتر از یک 
متر( تسمه کشی شده و با جوش دادن میلگرد به آنها بین 
دو ستون مجاور و مدفون شدن میلگردها در مالت دیوار 

چینی،  اتصال دیوار به سازه تأمین خواهد شد.

 4( اثر تداخلی میانقاب ها در سختی قابها
سختی  در  ها  میانقاب  تداخلی  اثر  حذف  منظور  به 
سازه، توصیه شده است وال پست ها به گونه ای اجرا 
شوند که مانع حرکت سازه نگردند. در این رابطه الزم 
ناودانی،  های  پروفیل  با  که  هایی  پست  وال  است، 
نبشی، قوطی و... اجرا می شوند، 2 الی 3 سانتیمتر با 
ستونها فاصله داشته باشند. همچنین الزم است زمانی 
که برای نگهداری دیوار، از تعبیه میلگرد در ستون ها 
داخل  در  میلگردها  افقی  حرکت  شود،  می  استفاده 

ستون محدود نباشد.
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آگاهی از مخاطرات ژئوتکنیکی در مباحث 
و  داشته  بسزایی  نقش  شهری  مدیریت 
عدم آگاهی نسبت به این مخاطرات می 
و  جانی  های  خسارت  ایجاد  باعث  تواند 
توان  می  را  مخاطرات  این  گردد.  مالی 
به دو دسته مخاطرات ناشی از مشکالت 
ژئوتکنیک دوره ساخت و بهره برداری و 
پدیده های ژئوتکنیکی رخداده در زمان زلزله تقسیم بندی کرد. از این 
رو و به جهت آگاهی از مشکالت ژئوتکنیکی قابل پیش بینی در دوره 
انتظار در زمان  های مورد  پدیده  برداری و همچنین  بهره  ساخت و 
زلزله احتمالی آینده، در این نوشتار نگاهی شده به برخی از محتمل 
از  آمده  بدست  اطالعات  و  به ساختگاه  توجه  با  ها  پدیده  این  ترین 

مطالعات ژئوتکنیک در ساختمان های شهر بوشهر:

1- مشکالت ژئوتکنیکی دوره ساخت و بهره برداری
1-1- وجود الیه های خاك دست ریز در نقاط پراکنده ای از سطح 
احتمال  و  زیرسطحی  یکنواخت  غیر  ایجاد شرایط  به  منجر  شهر که 

رخداد نشست زیاد و یا نامتقارن را افزایش می دهد.
1-2- تراز باالی آب زیرزمینی در اکثر مناطق شهری باعث به وجود 
آمدن مشکالتی در زمان گودبرداری و احداث سازه نگهبان و فونداسیون 

و همچنین نفوذ آب به ساختمان در دوره بهره برداری می گردد.
1-3- وجود الیه های رسی اشباع در تراز های نزدیک به سطح زمین 
رخداد  پتانسیل  رفتن  باال  به  منجر  که  متر(   15 تا   5 بین  عمق  )در 

نشست های تحکیمی در سطح وسیعی از شهر بوشهر شده است.

 شکل 1: ریزش دیواره گود به دلیل وجود خاك نامناسب، تراز باالی 
آب زیرزمینی و عدم اجرای سازه نگهبان 

شکل 2: تراز باالی آب زیر زمینی و وجود الیه ماسه سست

 شکل 3: ایجاد ترك در اثر نشست ساختمان 3 طبقه 

شکل 4: ایجاد ترك در اثر نشست ساختمان 3 طبقه

پدیده های ژئوتکنیک در زمان زلزله

2-1 - زلزله های مبنای طراحی

2-1-1- زلزله طرح: زلزله ای است که احتمال رخداد آن در 50 سال 
10 درصد باشد.

2-1-2- زلزله بهره برداری: زلزله ای است که احتمال رخداد آن در 
50 سال 99/5 درصد باشد.

در  نتیجه گرفت که هر ساختمان  توان  تعریف فوق می  به  توجه  با 
عمر مفید خود حداقل یک بار زلزله سطح بهره برداری و احتمااًل زلزله 
طرح را تجربه خواهد نمود و می بایست به گونه ای طراحی و اجرا 
گردد که توان تحمل این سطوح زلزله را بر اساس اهداف مشخص 
شده در آیین نامه های ساختمانی متناسب با اهمیت آن ساختمان را 
دارا باشد. در بخش بعدی به معرفی پدیده های ژئوتکنیک ناشی از 

زلزله پرداخته می شود:

2-2 - روانگرایی: 

از  ناشی  ای  آب حفره  فشار  افزایش  دلیل  به  مقاومت خاك  کاهش 
زلزله در خاك های ماسه ای اشباع که باعث ایجاد تغییر شکل های 
دائمی مهم یا ایجاد شرایط نزدیک به تنش مؤثر صفر در خاك می 
شود را روانگرایی می گویند. در شهر بوشهر به دلیل تراز باالی آب 
زیرزمینی و وجود الیه های ماسه ای سست در نزدیکی سطح زمین 
در برخی از مناطق شهر، پتانسیل وقوع پدیده روانگرایی را باال برده 
که در اثر رخداد زلزله می تواند منجر به نشست های زیاد، کج شدگی 
ها و تأسیسات زیر سطحی نزدیک به  لوله  ساختمان و شناور شدن 

سطح زمین گردد.

شکل 5: کج شدن ساختمان در اثر پدیده روانگرایی )ترکیه(

شکل 6: واژگونی ساختمان در اثر پردیده روانگرایی )ترکیه(

2-3 - گسترش جانبی: 
یکی پدیده جنبی پس از وقوع روانگرایی است و در زمین هایی که 
های  زمین  نظیر  آزاد  وجه  دارای یک  یا  و  بوده  مالیم  دارای شیب 
منتهی به کانال های زهکش، رودخانه ها یا ساحل دریا باشند رخ می 
دهد. در مناطق ساحلی و هم چنین بخش های از مناطق درون شهری 
که یکی از شرایط فوق وجود داشته باشد می توان انتظار داشت در 
زمان زلزله و پس از وقوع روانگرایی به دلیل پدیده گسترش جانبی، 
خوردگی  و چین  رخداده  زمین  در سطح  بزرگ  افقی  های  جابجایی 
های  ساختمان   و  شهری  تأسیسات  دیدن  آسیب  باعث  سطحی 
مجاور گردد. در زیر برخی خرابی-های ایجاد شده در اثر روانگرایی 

و گسترش جانبی در زلزله اخیر سر پل ذهاب نشان داده شده است.

 شکل 7: ترك هاي ناشی از گسترش جانبی در مجتمع مسکن مهر 
شهید شیرودي

 شکل 8: ترك هاي ناشی از گسترش جانبی در مجتمع مسکن مهر 
شهید شیرودي 

 در انتها باید عنوان کرد عدم شناخت الیه های زیر سطحی و پارامترهای 
مهندسی آنها و همچنین در نظر نگرفتن پدیده های ژئوتکنیکی محتمل 
در طراحی سازه می تواند باعث بروز خسارت های جبران ناپذیری گردد، 
که تنها راه جلوگیری از این خسارت های جانی و مالی توجه ویژه به 
انجام مطالعات ژئوتکنیک و استفاده از استفاده از پارامترهای ارایه شده 

توسط مشاوران این حوزه در ساخت و سازهای شهری می باشد.

مهندس فرزام زائری عضو کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان :

مخاطرات ژئوتکنيکی پيش  روی صنعت ساختمان در سطح شهر بوشهر
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حقوقی

حقوق و تکاليف صاحبان کار 
و مجریان در قراردادهای اجرای ساختمان 

مسلم ماندگار، مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری

قرارداد اجرای ساختمان همانند سایر قراردادها حقوق و تکالیفی را برای طرفین قرارداد در بر دارد. قراردادهای اجرای ساختمان 
در زمره قراردادهای خصوصی قرار می گیرند که اشخاص در تنظیم آن از آزادی ارادی برخوردار هستند. لکن گاه ارتباط حقوق 
خصوصی اشخاص با نظم عمومی و حقوق عمومی موجب می شود تا آزادی ارادی با محدودیت هایی روبرو شود. قراردادهای 
کارگر و کارفرما از نمونه های این نوع قراردادها می باشند. قراردادهای اجرای ساختمان از این حیث که تحت تبعیت از مقررات 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و مقررات شهرسازی و قوانین حاکم بر آن می باشد به نوعی آزادی ارادی اشخاص را با 
محدودیت مواجه می سازد. چه آنکه ارتباط آن با قوانین و مقررات و نظامات و اصول ساخت و ساز در این زمینه با نظم عمومی 
جدایی ناپذیر است. از اینرو صاحبان کار و مجریان اجرای ساختمان در تنظیم قراردادهای فی مابین خود از آزادی مطلق برخوردار 
نبوده و هرگونه تخطی از نظامات و اصول ساخت و ساز جایز نمی باشد. در عین حال قرارداد با لحاظ شرایط پیش گفته، آمیزه 
ای از حقوق و تعهدات طرفین است که برخی از آنها از الزامات قانونی در قوانین و مقررات حوزه ساخت و ساز نشات می گیرد 
و برخی نیز ناشی از توافقات قراردادی بر مبنای تراضی طرفین قرارداد است. بنابراین در مواردی که الزامات قانونی و امری 
در قرارداد نادیده گرفته شود ضمن اینکه از اعتبار برخوردار نیست بعضاً موجب بطالن قرارداد است و توافق خالف آن بال اثر 
است. اما در حوزه توافقات قراردادی ناشی از تراضی طرفین، قرارداد باید متضمن موضوع به نحو روشن، مدت انجام قرارداد، 
مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت، حدود اختیارات و تعهدات، ضمانت اجرا و تضمینات، نحوه تسویه یا در مواردی که منجر به  تعلیق 
یا فسخ قرارداد می گردد، نحوه جبران خسارات و نحوه حل و فصل اختالفات باشد. در این زمینه عمده تعهداتی که بعهده مالک 
یا صاحب کار می باشد، تحویل محل اجرای ساختمان به همراه نقشه های اجرا که به تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان و 
مرجع صدور پروانه ساخت رسیده می باشد که باید به موجب صورتجلسه این موضوع با ذکر تاریخ انجام پذیرد چه آنکه مبنای 
بسیاری از تعهدات قراردادی بر اساس زمان شروع قرارداد است. همچنین مدارك و اسناد مرتبط با موضوع که در روند اجرا مورد 
نیاز مجری است باید در اختیار وی قرارگیرد. پرداخت هزینه های انجام قرارداد در زمان و موعد مقرر  از دیگر تعهدات صاحب کار 
است که می بایست صورت پذیرد تا موجب مناقشه و اختالفات بعدی نگردد. نظارت مالک یا صاحب کار از حقوق وی است که 
این امر باید به گونه ای باشد که موجب اختالل در روند اجرایی ساختمان نگردد. نکته حائز اهمیت آن است که نظارت بر روند 
اجرایی، ضمن اینکه می تواند از تخطی مجری نسبت به نقشه ساختمان واصول و مقررات جلوگیری نماید، می تواند در صورت 
نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی مجری در جبران خسارات باشد و همچنین زمینه خاتمه قرارداد از طریق فسخ 

و تغییر مجری را بوجود آورد. 
طرف دیگر قرارداد مجری است، او نیز از حقوق و تکالیفی برخوردار است. مجری مطابق نوع قرارداد اجرایی ساختمان که 
می تواند بصورت دستمزدی یا اجرای با مصالح یا بدون تعهد به تأمین مصالح باشد، تکلیف به اجرای ساخت ساختمان مطابق 
نقشه های تأییدشده و تحویل آن به صاحب کار دارد. بدیهی است که این امر مستلزم رعایت ملزومات و مقدمات آن می باشد. 
تجهیز کارگاه، بیمه کارگاه و تجهیزات آن و نیروی انسانی، توجه به نظرات مهندس ناظر مطابق نقشه های موجود و نظرات 
صاحب کار و اعالم موارد مغایر بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی به طراح و ناظر و صاحب کار مواردی است که 

رعایت آن به منظور اجرایی نمودن قرارداد ضرورت دارد.
در برابر این تعهدات، موارد فسخ یا تعلیق  یا تمدید باید به نحو روشن در قرارداد تعیین گردد تا ضمن اینکه موجب وقفه در 
عملیات اجرایی و انجام مفاد قرارداد نگردد، از ضمانت اجرای عملی به منظور الزامات قراردادی یا بهره وری از ضمانت اجراها 
و تضمین و مطالبه خسارات برخوردار باشد که در موارد بروز اختالف در زمینه نقض تعهدات، از طریق شیوه های حل اختالف 

بوسیله داوری استفاده شود  تا ضمن تخصصی بودن رسیدگی، از سرعت عمل و دقت الزم برخوردار گردد.
نکته ای دیگر در بحث اجرای ساختمان، بروز اختالف نظر بین هر یک از مهندسین ناظر و مجری است. این موضوع از آن جهت 
که با وقفه در انجام عملیات اجرایی ساختمان و حقوق صاحب کار همراه است، امکان ورود خسارت به صاحب کار یا مالک وجود 
دارد و بدین ترتیب زمینه بروز اختالف و مناقشه در اجرای قرارداد فراهم می گردد. در اینصورت می بایست جلسه ای به درخواست 
ناظر هماهنگ کننده و در مورد اشخاص حقوقی مدیر عامل یا مسئول واحد فنی با حضور مجری و مهندس ناظر  تشکیل شود تا 
از طریق داوری به اختالف پایان داده شود. چنانچه داوری به نحو فوق مورد قبول مجری واقع نشود، ناظر هماهنگ کننده مراتب 
را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش از کار که مورد اختالف است به مرجع صدور پروانه اعالم 
می نماید. در اینصورت رسیدگی به اختالف به درخواست هر یک از مجری یا 
ناظر توسط کمیته داوری مستقر در سازمان استان که متشکل از رییس 
راه و شهرسازی  رئیس سازمان  نماینده وی،  یا  استان  سازمان 
استان یا نماینده وی و رئیس گروه تخصص مربوطه می باشد 
رسیدگی می شود. نظر کمیته داوری مزبور برای طرفین 
اختالف الزم االتباع است.  کمیته مذکور در مواردی 
که عدم حضور ناظرین در مراحل مختلف اجرای 
ساختمان موجب وقفه و اخالل در روند اجرا گردد 
به داوری می پردازد.  نیز به درخواست مجری 
نظر کمیته داوری در موارد فوق برای طرفین 

اختالف قطعی و الزم االجرا است.

بازدید کمیته کنترل نظارت سازمان
 از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان بوشهر، گروهی پنج نفره شامل 
مسئول و چهار نفر از کارشناسان کمیته نظارت 
مضاعف سازمان از مناطق زلزله زده شهرستان 
های سرپل ذهاب، قصر شیرین و اسالم آبادغرب 
بازدید نمودند. در این بازدید، طی جلسه ای که 
در سازمان نظام مهندسی آن استان و با حضور 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  همتی  مهندس 
گردید،  برگزار  کرمانشاه   استان  ساختمان 
وقوع  به  لرزه  زمین  خصوص  در  توضیحاتی 
ارائه  بازدید  جهت  پیشنهادی  نقاط  و  پیوسته 
شد. گروه بازدید کننده ابتدا از مناطق زلزله زده 
شهرستان سرپل ذهاب، سپس قصر شیرین و در 
انتها از اسالم آباد غرب بازدید نمودند. مرکز این 
زمین لرزه روستای ازگله بوده و بیشترین خسارت 
سرپل  شهرستان  به  مربوط  زلزله  اثر  در  وارده 
ذهاب گزارش شد. در اسالم آباد غرب، خسارت 
عمده مربوط به ساختمان دو بیمارستان این شهر 
و همچنین دو بلوك از مسکن مهر واقع در این 
شهر بود که همان طور که در تصویر مشاهده می 

گردد به طرز عجیبی خسارت دیده بودند.
در شهر سرپل ذهاب نیز، بیشترین خسارت، مربوط 
به منطقه ای از شهر به نام محله فوالدی بود که 
تقریبا به کلیه ساختمانهای این محله آسیب جدی 
وارد شده و مسکن مهر ساخته شده در مجاورت 
دلیل تخریب  به  زیادی  نیز خسارات  این محله 
اجزای غیر سازه ای )ریزش دیوارها( دیده است. 
به  گردد،  می  مشاهده  تصاویر  در  که  همانطور 
در  نشده.  وارد  آسیبی  ساختمان،  بتنی  اسکلت 
صورتی که تقریبا کلیه دیوارهای ساختمان در همه 
بلوك ها فرو ریخته است. به گفته رئیس سازمان 
نظام مهندسی استان کرمانشاه، با توجه به خسارات 
زیاد وارد شده به ساختمان های محله فوالدی 
که در مقایسه با سایر نقاط این شهر بسیار زیاد 
می باشد، مطالعات ژئوتکنیک برای بررسی بیشتر 
جنس خاك این منطقه و تاثیر ان بر خسارات وارد 

به ساختمان ها صورت خواهد پذیرفت. 
ضمنًا گزارش کامل بازدید، شامل تصاویر و نقطه 
نظرات فنی، توسط این کمیته تهیه شده که در 
اختیار کلیه اعضای سازمان قرار خواهد گرفت و 
همچنین در جلسه شورای فنی استان نیز ارائه 

خواهد شد.

 جلسه با سازمان نظام مهندسی کرمانشاه

 ساختمان مسکن مهر اسالم آباد غرب

 ساختمان مسکن مهر سرپل ذهاب
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