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مهندس احمد زارعی ،رئیس سازمان:

سرمقاله

تالش برای بقا

چند سالی است سازمان های نظام مهندسی کشور
با چالش های جدی روبرو بوده و عم ً
ال و به انحاء
مختلف فرصت ها و زمینه های الزم در راستای
انجام وظایف و نیل به اهدافشان از آن ها سلب شده
است و عم ً
ال تالش آنها برای بقاء و دفاع از خود،
در کشوری که قدرت اصلی در دست دولت انباشته
شده و اجازه شکوفایی به سازمان های مردم نهاد
داده نمی شود و چه بسا بزرگ شدن و قدرتمندی
سازمانها مانع و مزاحمتی برای خود تصور می کنند،
بی نتیجه مانده است.
به نظر می رسد قدرت بالمنازع دولت و تمرکزگرایی
شدید به نفع مرکز و در تقابل با پیرامون ،دو مانع
اساسی توسعه کشور می باشند و رفع تدریجی این
موانع به عنوان راهبرد اساسی توسعه کشور باید
وجهه همت دولتمردان قرار گیرد تا بیش از این
فاصله توسعه یافتگی کشور با دیگر مناطق دنیا
افزایش نیابد .
امروز حال و روز سازمان های نظام مهندسی بسان
پیکر نیمه جان مریضی است که با هر شوک جدید نه
تنها امید در بهبودی آن نیست بلکه باید شاهد انحطاط
و ناکامی آنها در نیل به اهداف اصلیشان بود ،که در
تفصیل ذیل بیشتر به آن پرداخته می شود.
چند سالی است که آیین نامه کنترل ساختمان تیتر
اول خبری حوزه نظام مهندسی است و رفت و برگشت
های زیاد و تغییرات محتوایی نسبت به متون اولیه
پیش نویس و اعتقاد قاطبه جامعه مهندسی مبنی بر
تضعیف سازمان های نظام مهندسی با اجرای این
آیین نامه و نامعلوم بودن سرنوشت آن مشغله ذهنی
جامعه مهندسی شده است .طرح اصالح قانون نظام
مهندسی که آن هم سالیانی است از موضوعات قابل
توجه حوزه مهندسی است که درمجلس بی نتیجه
مانده و اخیراً پیش نویس الیحه توسط وزارت راه

وشهرسازی انتشار یافته ،که متن اولیه حاکی از
تغییرات ساختاری و "نه اصالحی" درقانون نظام
مهندسی است .عالوه بر آنها موضوعی که اخیراً
موجب شوک در سازمان های نظام مهندسی شده،
بخشنامه وزیر محترم راه وشهرسازی مبنی بر ملغی
شدن قسمت اول بند1-3-16پیوست مبحث دوم
مقررات ملی ساختمان( ،موضوع کسر پنج درصد
مبلغ حق نظارت واریزی) از ابتدای 96/11/10می
باشد حال آنکه مفاد بخشنامه و اجرای آن ابهامات و
سواالت زیادی را در موارد ذیل ایجاد می کند:
الف -ابهامات در مورد مستندات قانونی
بخشنامه:
استناد به ماده  40آئین نامه اجرایی ماده  33قانون
مصوب  : 83/4/17طبق مفاد این ماده مقرر بوده
ظرف مدت  6ماه دستورالعمل های موضوع مواد آئین
نامه ماده  40توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه
و ابالغ شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا
اعمال مواد این آئین نامه یا دستورالعمل های مربوطه،
طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل شود.

الف) با توجه به اینکه درصد خدمات مهندسی در
ماده  37قانون تاکید شده ،بنابراین سکوت یا ابهام
در خصوص حق الزحمه وجود ندارد.
ب) بهتر است به مواد آئین نامه اجرایی ماده  33به
صورت جامع و یکپارچه توجه شود زیرا:

 )1ماده  24آئین نامه تاکید دارد که ناظر توسط
سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود.

 )2ماده  ،29چند وظیفه نظارتی جهت حسن اجرای
مقررات ملی ساختمان برای سازمان های نظام
مهندسی بر می شمرد .از جمله در بندهای پ و ت که
بر تنظیم روابط بین شاغالن حرفه مهندسی ساختمان
و کارفرما و ارجاع کار توسط سازمان تاکید دارد.
ب -اشکاالت متصور در اجرای بخشنامه

 -1از چندین منبع تأمین هزینه های سازمان های
نظام مهندسی که در ماده  37قانون تعیین شده تنها
حق عضویت و درصدی از حق الزحمه دریافتی
اعضاء بابت خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف
سازمان ها محقق می شود و کمک های صندوق
مشترک و کمک های دولت عم ً
ال وجود خارجی
ندارند .درنتیجه درصورت حذف درصد قانونی ،نحوه
تأمین منابع هزینه ای جایگزین آن روشن نیست و

عم ً
ال خیلی از سازمان ها با چالش های اساسی در
تأمین مخارج خود مواجه خواهند شد .و به عنوان
مثال حق عضویت در سازمانی مانند سازمان استان
بوشهر حداکثر کفاف هزینه یک ماه را می دهد.
 -2نتیجه منطقی عدم دریافت  5درصد حق نظارت،
عدم ارائه و ارجاع خدمات مهندسی توسط سازمان به
اعضاست و سوال مهم و با فرض بال اشکال بودن
موضوع ،زمان اجرای بخشنامه است (تاریخ )96/11/10
یعنی تنها  17روز بعد از ابالغ بخشنامه ،آیا زیرساختها و
روش های متداولی که طی سالیان سال تجربه اندوزی
فراهم شده را میتوان به یکباره کنار گذاشت و مهندسان
و مردم را به حال خود رها کرد؟

 -3با توجه به اینکه بودجه جاری سازمان ها در
مجمع با حضور نماینده وزارتخانه تصویب شده و
بخشی از منابع درآمدی سازمان ها از محل  5درصد
خدمات مهندسی تعریف شده و مهمتر اینکه بخش
زیادی از بودجه ساالنه نیز در اواخر سال محقق می
شود ،چگونه می توان اجزاء معادله درآمد و هزینه که
در بودجه تنظیم شده را بر هم زد و سازمان ها را با
بدهی مواجه کرد.
 -4در حال حاضر تعداد زیادی کارمند در سازمان ها
مشغول خدمات رسانی هستند که حقوق آنها از محل
درصد خدمات مهندسی تأمین می شود ،آیا منطقی
است که در شرایط موجود و اوضاع نابسامان اقتصادی
کشور ،تعداد زیادی کارمند را بیکار و آنها را سربار
مشکالت جامعه نمود .در حالیکه امروز اشتغال زایی
از امور مهم و دغدغه اصلی دولت می باشد و این
سازمان ها بدون اتکاء به بودجه های عمومی و دولتی،
ضمن فراهم ساختن زمینه های اشتغال برای قشر
عظیمی از افراد جامعه خود تأمین هزینه های آن را
بر عهده دارد بنابراین روا نیست حال که چتر حمایت
مالی دستگاه های دولتی گسترده نیست مدیریت امور
مالی این سازمان ها از دست آنها خارج شود .
 -5بخش عمده مشکالت حاکم بر حوزه ساخت
و ساز کشور قبل از اینکه به مواردی مانند ارجاع
نظارت ارتباط پیدا کند به وضعیت فالکت بار
عرصه شهرسازی (موضوعی که وزیر محترم راه
و شهرسازی بارها بیان فرموده اند) ارتباط پیدا می
کند .که در آن حقوق عمومی توسط عده ای سازنده
نقض می شود و گواه آن صدها گزارش تخلفی است
که توسط مهندسان ناظر به شهرداری ها ارسال

عملکرد کمیته آموزش سازمان
 -1برنامه ریزی دوره های مورد نیاز مهندسین در کلیه رشته ها و انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری این دوره ها با مجری آموزشی
 -2برنامه ریزی و انجام هماهنگی الزم جهت برگزاری دوره همبندی اصلی و اضافی در تأسیسات برقی ساختمان ،ویژه مهندسین برق
 -3برگزاری دوره استفاده از سیستم های  VRFدر ساختمان ،ویژه مهندسین مکانیک
 -4برنامه ریزی و انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوره  HSEجهت کلیه مهندسین
 -5حضور در جلسه هماهنگی کمیته های آموزش نظام مهندسی کشور جهت یکسان سازی دوره های آموزشی
 -6برنامه ریزی و انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوره آموزشی آیین نامه  2800زلزله ویژه مهندسین عمران

می شود و یا شهرداری هایی که به راحتی قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی
ساختمان را دور می زنند و هیچ اهرم بازدارنده ای
بر ای برخورد با تخلفات آنها متاسفانه مشاهده نمی
شود مگر نه قوانین و مقررات مختلف (مانند قانون
تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ،قانون
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و
شهرسازی و همچنین ماده  35قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان) وظایف و اختیارات گسترده ای
را برای نظارت و پیگیری تخلفات به وزارت راه و
شهرسازی داده است .چرا امروز با این وضع نابسامان
مواجهیم باید اشاره کنم که اندک تالش های سازمان
نظام مهندسی در حوزه شهرسازی نیز با عدم حمایت
حاکمیتی بی نتیجه مانده است .البته نقش اصلی
شهرداریها را در ایجاد این وضعیت نمی توان نادیده
گرفت و نکته مهم عدم بازدارندگی از تخلفات
علیرغم وجود اهرم های قانونی است.
 -6بنا براین با اوصافی که ماده  40آیین نامه ماده 33
ورود و دخالت وزارت خانه را صرف ًا در موارد سکوت
یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آن آیین نامه
تجویز نموده ،بخشنامه صادره از این حیث واجد ایراد
است که کدام ابهام یا سکوت قانونگذار موجب اتخاذ
چنین تصمیمی گردیده است حال آنکه موضوع کسر
پنج درصد سهم سازمان از حق النظارت مهندسین
ناظر از مفهوم ماده  37قانون سازمان نظام مهندسی
کنترل ساختمان قابل استنباط است .چه آنکه صراحت ًا
در ماده یاد شده به طرق تأمین هزینه های سازمان
اشاره شده و از جمله آن درصدی از حق الزحمه
دریافتی اعضا است که با وصف ممنوعیت برقراری
هر گونه رابطه مالی بین مالک و ناظر که در ماده 25
آیین نامه ماده  33به آن تاکید شده عم ً
ال این مهم
به عهده و اختیار سازمان نظام مهندسی واگذار شده
است .بنابراین جای بسی تعجب و تأمل است که
سازمان در ارتباط با حقوق ثالث امین محسوب شود
ولی نسبت به خود قابل اعتماد و اطمینان نباشد که
اختیار وصول سهم خود را از این حق قانونی داشته
باشد .بنابراین شایسته نیست وزارت راه و شهرسازی
امور مهم و وظایف اصلی خود که مختصراً به آن
اشاره شد را نادیده گرفته و در موضوعی ورود نماید
که نه تنها از وظایف و اختیارات آن نبوده بلکه اساس ًا
تاکنون نه مورد ابهام بوده و نه محل اختالف در
بین طرفین.
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مهندس رجبی ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان:

جلوگیری از ورود افراد فاقد صالحیت حرف ه ای در صنعت ساختمان
مهندس رجبی به حمایت از سازندگان
ذیصالح و جلوگیری از ورود افراد فاقد
صالحیت حرف ه ای در صنعت ساختمان
تأکید نمود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی
مهندس رجبی رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان به کلیه رؤسای
سازمان مهندسی ساختمان استان ها
ابالغ نمود :بنا به ضرورت توجه به
ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات
بالیای طبیعی و نظر به اجرای بند یازده
قطعنامه اجالس بیستم هیأت عمومی
سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی
بر ،حمایت از سازندگان ذیصالح و
جلوگیری از ورود افراد فاقد صالحیت

حرفه ای در صنعت ساختمان و همچنین
جهت زمینه سازی اجرایی شدن بندهای
مربوط به نامه شماره /29524ش م مورخ
 1396/09/22به ریاست محترم جمهور،
ترتیبی اتخاذ فرمائید تا جهت بهره گیری
از تمام ظرفیتهای قانونی نسبت به
اجرایی نمودن موارد زیر اهتمام الزم
صورت پذیرد.
 .1رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن
اجرای عملیات ساختمانی
 .2نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی
که توسط اعضای آن سازمان ارائه
میگردد.
 .3تنظیم روابط بین شاغالن حرفه
مهندسی ساختمان و کارفرمایان از جمله

تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخالقی
در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم

کسب مقام اول توسط عضو سازمان

در مسابقات کشوری هوا فضای دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی
سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان بوشهر ،تیم
چمروش خلیج فارس دانشگاه
پیام نور به سرپرستی مهندس
طاهره عزتی دبیر کمیته ترویج
ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی
ساختمان و اخالق حرفه ای ،با
حضور در هفتمین دوره مسابقه
هوا فضای دانشگاه صنعتی
شریف که با شرکت دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد ،توانست با طراحی صحیح و انجام
همه مأموریت های درخواستی داوران مسابقه ،در بخش گالیدر هدف زن با اختالف امتیاز و اقتدار در صدر
شرکت کنندگان قرار گیرد و همچنین به عنوان گزینه شایسته تقدیر نیز انتخاب شود.
همچنین این تیم با دفاع از ساخت خود بیشترین امتیاز را از استادان برتر کشور در زمینه هوا فضا کسب نمود
و موفق به کسب رتبه دوم در گرایش گالیدر گردید.
الزم بذکر است که در مراسم اختتامیه مسابقه که با حضور اساتید دانشگاه صنعتی شریف و همپچنین اساتید
دانشگاه پلی تکنیک فرانسه برگزار گردید ،از تیم های برتر مسابقه تقدیر بعمل آمد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ،کسب این موفقیت ارزشمند کشوری را به جامعه مهندسی،
بویژه اعضای محترم این تیم تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون ،توأم با سربلندی های بیشتر برای
این عزیزان آرزو دارد.

شورای انتظامی  -تذکرات

مجازات انتظامی عدم انجام یا قصور و تقصیر
در انجام وظایف حرفه ای مهندسان که به موجب قوانین
و مقررات موظف به انجام آن می باشند

مطابق با بند  2از بخش الف ماده  90و  91اصالحیه مورخ  94/12/05آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان ،مجازات انتظامی عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه ای که به موجب
قوانین و مقررات ،مهندسان موظف به انجام آن هستند یا عدم تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد
انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی،
منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند از درجه دو تا درجه پنج می باشد .

قراردادهای یکسان مورد عمل
 .4ارائه راهکارهایی برای بهره گیری از

سازندگان ذیصالح در ساخت و ساز جهت
حفظ منافع بهره برداران.
 .5تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها
مبتنی بر دفترچه اطالعات ساختمانی که
توسط مهندسان مربوطه به درستی تکمیل
شده باشد.
 .6ارائه راهکارها ،برنام ه ها و پیشنهادات
در خصوص نوسازی و بهسازی بافتهای
مسکونی فرسوده کشور.
 .7تدوین شیوه نام ه ها و دستورالعملهای
مناسب جهت آموزش و چگونگی بهره
گیری هر چه بیشتر از توان و پتانسیل
تکنسینهای فنی و کارگر ماهر در چرخه
ساخت و ساز از طریق همکاری با سازمان
نظام کاردانی و مراکز فنی و حرفه ای.
گروه تخصصی مکانیک

گیج دبی آب مصرفی شیرآالت خانگی
ایران از کشورهای خشک جهان می باشد و کمبود آب
یکی از عوامل محدودکننده اصلی توسعه فعالیت های
اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود .سازمان
ملل متحد اعالم کرده است هر انسان روزانه دست کم
به  50لیتر آب نیاز دارد تا بتواند بنوشد ،غذا درست کند
و نیازهای بهداشتی خود را مرتفع کند .به طور متوسط
در هر شبانه روز ،هر ایرانی  197تا  250لیتر آب مصرف
می کند .وجود چنین ویژگی هایی در کشورمان ،ما را
به استفاده بهینه از آب سوق می دهد ،از این رو الزم
است دست اندرکاران بخش آب توجه ویژه ای به کنترل
مصرف آب و استفاده بهینه از آن معطوف دارند.
از جمله اقداماتی که در راستای مدیریت تقاضای آب در
جهت نیل به تقاضا و مصرف کمتر می توان انجام داد،
استفاده از شیرآالت استاندارد با الگوی مصرف بهینه
می باشد .در تحقق همین امر ،نخست باید مقدمات و
ابزارآالت موردنیاز تهیه گردند .اولین قدم اندازه گیری
دبی آب مصرفی شیرآالت می باشد.
مبنای همه فناوری ها در رشته های علمی و صنعتی
امروزی ،اندازه گیری صحیح کمیت ها می باشد.
بنابراین هدف از بکارگیری این دستگاه ،اندازه گیری
صحیح میزان مصرف آب شیرآالت خانگی ،جهت
بهینه سازی مصرف آب می باشد .از سوی دیگر با
توجه به موارد ذکر شده در مبحث  16مقررات ملی
ساختمان و کنترل دبی آب مصرفی لوازم بهداشتی،
ضرورت دقت به این امر ،حائز اهمیت می باشد.
گیج ساخته شده ،با توجه به ساختار ساده ،قابلیت اندازه
گیری دبی عبوری از شیرآالت را پس از نصب به
مصرف کننده خواهد داد .به بیان دیگر با استفاده از این
ابزار و با حذف خطای انسانی با دقت و خطای کمتری
میزان دبی آب مصرفی تعیین خواهد شد.
مراحل اجرایی استفاده از گیج به صورت زیر می باشد:
 -1شیر آب را در حالت کام ً
ال باز قرار دهید.

 -2لیوان را زیر شیر آب قرار داده و اجازه دهید تا سطح
آب ،لیوان را پر کند.

شکل  .2مرحله دوم
 -3با چرخاندن عقربه ،خروجی آب از لیوان را به
نحوی تنظیم کنید که سطح آب درون لیوان ثابت
مانده و ارتفاع آن با گذشت زمان تغییر نکند.

شکل  .3مرحله سوم
 -4عددی که روبروی شاخص قرار گرفته است ،میزان
خروجی آب (دبی شیر آب تحت آزمایش) ،برحسب لیتر
بر دقیقه می باشد.

 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  3ماه تا یک سال و ضبطپروانه اشتغال به مدت محرومیت؛
 محکومیت درجه چهار  :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال وضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت؛
 محکومیت درجه پنج  :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال وضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

شکل  .1مرحله اول

شکل  .4مرحله چهارم
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مهندس سعید جوکار ،رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر:

رعایت ايمني در صنعت ساختمان

مسئله ایمنی همواره بدلیل سابقه حوادث
در صنعت ساخت و ساز از دیر باز به طور
چشم گیری مورد توجــه محققین بوده
است و مطالعات بسیاری در زمینه های
مختلف ،مرتبط با ایمنی صورت گرفته
است .مسائلی از قبیل :معرفی استانداردهای
ایمنی ،بررسی استانداردها و قوانین ایمنی
و تطبیق آنها با شرایط موجود در کشور،
ارزیابی ایمنی به روش های مختلف با ارائه
مدل ها و چارچوب هایی برای استفاده در
پروژه های آینده و عوامل محیطی ایمنی،
بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند .در کشور
ما نیز مبحث  12مقررات ملی ساختمان
با موضوع "ایمنی و حوادث کار در حین
اجرا" و مبحث  ۲۲با موضوع "مراقبت و
نگهداری از ساختمان ها" به معرفی حداقل
الزاماتی که در طول عمر مفید ساختمان
برای نگهداری ساختمان باید رعایت شود،
می پردازد .این الزامات جهت تأمین ایمنی،
بهداشت ،آسایش ساکنین ،بهرهدهی

مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن
سرمایه ،تدوین شدهاند .برای این منظور
باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در کلیه
بخش های معماری ،سازه ،تأسیسات برقی
و مکانیکی ساختمان به عمل آید .ظوابط
و مقررات این مبحث ،باید در نگهداری
مجموعه ساختمان و کلیه اجزای تشکیل
دهنده آن رعایت شوند .کاربرد این مبحث
در محدوده ساختمانها با کاربریهای
مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان و آئیننامه اجرایی آن می باشد.
رعایت مقررات این مبحث در نگهداری
اجزاء و قطعات معماری ،سازه ،تأسیسات
برقی و تأسیسات مکانیکی و گاز رسانی
به کلیه ساختمانهای مشمول مجموعه
مباحث مقررات ملی ساختمان ،اعم از
ساختمانهای موجود و ساختمانهایی
که در آینده احداث خواهند شد ،الزامی
است .عالوه بر آن ،حوزه مسئولیت
مالکان ،بهرهبرداران ،ساکنان و مستأجران
ساختمانهای موجود و ظوابط اداره
کردن ،نحوه اجرای مقررات و عواقب
ناشی از عدم اجرای آنها را مشخص
میکند .الزامات این مبحث تا آنجایی که

برای تأمین سالمت عمومی ،ایمنی ،رفاه و
سکونت مردم و نگهداری ساختمانها الزم
است ،باید اجرا شود .ساختمانها و امالک
موجود که مطابق با الزامات این مبحث
نیست باید به گونهای تغییر یا اصالح شوند
که حداقل سطح بهداشت و ایمنی مورد

نظر این مبحث را تأمین کند .در حالت
های خاص که بخش های مختلف این
مقررات ،الزامات متفاوتی را ایجاب کند،
محدود کننده ترین آنها ،مالک عمل قرار
خواهد گرفت و با توجه به مسائلی که از
طرف جامعه مهندسی و ادارات و سازمان

به بهانه
روز ایمنی
در برابر
زلزله و اث
رات بالیای

طبیعی

های ذیربط به شکل های مختلف مطرح
گردیده ،توسط وزارت راه وشهرسازی
تهیه شده است که می بایست با همکاری
دستگاه های دخیل در ساخت وساز نسبت
به لزوم رعایت مفاد آن اهتمام بیشتری بکار
برده شود.

مهندس سید مرتضی غریب زاده ،خزانه دار سازمان:

سازمان  ،گام بزرگی در راستای بیمه مسئولیت های حرفه ای مهندسین عضو برداشته است
 جناب آقای مهندس قب ًال در
گزارشی خبر از انعقاد تفاهم نامه

منعقد شد و همانطور که عنوان شد به
این ترتیب تمام اعضای سازمان اعم

 خیر با موافقت هیات مدیره محترمکلیه هزینه های این بیمه نامه نیز توسط

ای جهت بیمه مهندسین دادید .لطفاً

بفرمائید موضوع کلی این تفاهم نامه

چیست؟

 موضوع این تفاهم نامه عبارت استاز بیمه مسئولیت حرفه ای اعضای
حقیقی و حقوقی و مدیران و کارشناسان
و کلیه شاغالن دفاتر مرکزی و دفاتر
نمایندگی سازمان در قبال کارگران
ساختمانی ،کارفرمایان ،مالکین ،ساکنین،
پیمانکاران ،اشخاص ثالت و همسایگان
مجاور و عابران در سطح استان بوشهر.
بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل
انگاری ،قصور ،خطا ،غفلت و یا اشتباه
حرفه ای ،فنی و بی احتیاطی ،بی
مباالتی ،عدم مهارت یا عدم رعایت
نظامات اداری و مباحث مقررات ملی
ساختمان از سوی بیمه شده ،زیان یا
خسارتی به افراد فوق الذکر وارد آید و
نیز هرگونه خسارتی که بیمه شده به
طور مستقیم و یا غیرمستقیم مسئول
جبران آن شناخته شود ،بیمه گر پس
از احراز مسئولیت بیمه شده نسبت به
جبران خسارت اقدام نماید .این تفاهم
نامه به همت اعضای محترم هیئت
مدیره و تالش و پیگیری کمیته بیمه و
کمیته معامالت سازمان پس از برگزاری
مناقصه انتخاب بیمه گر جهت پوشش
بیمه ای مسئولیت مدنی اعضای سازمان
و انتخاب بیمه رازی به عنوان بیمه گر

 چه پروژه ها و ساختمان هاییمشمول این بیمه نامه می شوند؟

 کلیه ساختمان هایی که طی 15سال گذشته و در رشته های هفت گانه
ساختمان و یا سایر موارد مرتبط با امور
مهندسی اعم از تکمیل شده یا تکمیل
نشده و یا در حال بهره برداری  ،کلیه
پروژه های جدید که در طول مدت
بیمه نامه ارجاع می شوند تحت پوشش
هستند و از طرفی کلیه پروژه ها و
فعالیت های جدید که در مدت اعتبار این
بیمه نامه به اعضاء محول می گردد به
مدت  5سال آینده نیز تحت پوشش قرار
خواهند گرفت.
 بیمه گر چه تعهدات دیگری درقبال مهندسین و بیمه شدگان دارد؟

از ناظرین ،طراحان ،بازرسان آب ،برق
و گاز  ،اعضای کمیته نظارت مضاعف،
اعضای کمیسیون های کنترل نقشه،
ارکان و مسئولین سازمان تحت پوشش
قرار گرفتند.
 آیا هزینه ای از مهندسین عضوسازمان جهت این بیمه اخذ می
گردد؟

سازمان و از محل هزینه های رفاهی
پرداخت می گردد.
 آیا بیمه هر ساختمان و هر مهندسبه صورت جداگانه انجام می گیرد؟

 این پوشش بیمه ای بی نام است وشامل تمام اعضاء و پروژه های تحت
مسئولیت آنها می باشد.

 برخی از مهمترین تعهدات بیمه گرعبارتست از پوشش خسارات ماده 66
تامین اجتماعی  ،پوشش احتمالی دیه
در سال  97بدون دریافت حق بیمه
اضافی ،پرداخت خسارت به بیمه شده
بابت بالیای طبیعی و کارهای نامرتبط
به فعالیت بیمه شده نیز در صورتیکه
به بیمه شده در محاکم قضایی محکوم
گردد،و همچنین در صورتی که بیمه
شده در محاکم قضایی به پرداخت نیم
عشر دولتی محکوم گردد ،مطابق این
تفاهم نامه تحت پوشش می باشد و ...
 در صورت انقضای این بیمه نامهآیا هنوز موردی می تواند در تعهدات

بیمه گر باشد؟

 در صورتیکه بیمه نامه مقتضی گردد،کلیه ادعاهایی که بعد از گذشت  5سال
از انقضای بیمه نامه در مراجع قضایی
مطرح و منجر به محکومیت بیمه شده
گردد در صورتیکه منشا حادثه در زمان
اعتبار بیمه نامه باشد در تعهد بیمه گر
است.
 سقف این بیمه نامه چه اندازهاست و چه مفاد دیگری در این تفاهم
وجود دارد؟

 هیچگونه تفکیک و طبقه بندی درپرداخت خسارت های مالی و جانی وجود
ندارد و تا سقف  40/000/000/000ریال
در تعهد بیمه گر است .البته تفاهم نامه
مذکور بندها و شرایط مناسب دیگری نیر
برای اعضا و سازمان ایجاد کرده است و
در واقع سازمان گام بزرگی در راستای
بیمه مسئولیت های حرفه ای مهندسین
عضو برداشته است.

5
ایمنی در حین عملیات

اجرایی سفتکاری ساختمانها

کمیته ایمنی

قسمت اول

* برخی از موارد ایمنی که در فرایند اجرای سفتکاری ساختمان الزم است رعایت گردد بدین شرح است:
* برخی از نکات قابل توجه در تجهیزات کارگاه :

* منطقه خطر در اطراف ساختمان در حال احداث ،باید کام ً
ال محصور شده و عالئم خطر و هشداردهنده نصب گردد و از ورود افراد غیرمسئول و بدون تجهیزات ایمنی فردی اولیه به منطقه محصورشده ،جلوگیری به عمل آید.
* سطلهای آب و ماسه و کپسولهای خاموشکننده (مناسب با نوع حریق) و الباقی وسایل اطفاء حریق و عالئم و نشانههای ایمنی باید در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند،
نصب و آماده استفاده گردند.
* در کارگاه ساختمانی ،باید وسایل ارتباطی جهت تماسهای فوری فراهم گردد.
*کلیه وسایل گرمکننده برقی  ،گازسوز و نفتسوز باید استاندارد باشد و تهویه هوا در کارگاه ساختمانی باید در نظر گرفته شود.
* در طول کار و تمام طول شب باید روشنایی راهپله تأمین گردد .ضمن ًا کلیه راهپلهها و بازشوها باید با نرده به اندازه  ۱۱۰سانتی متر حفاظت گردد؛ در صورت نیاز ،مالک ،ملزم به استفاده از کارشناس  HSEیا حفاظت فردی میباشد.
*کلیه سیم کشیهای موقت و نصب تجهیزات برقی ،باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث  ۱۳مقررات ملی ساختمان و آییننامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاهها صورت گیرد و موارد زیر انجام گردد:
* برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیمهای آزاد متحرک ،باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محلهای مناسب نصب شود.
* سیمکشی برای استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع  250سانتی متر از کف انجام شود .در غیر این صورت باید سیمها طوری نصب شوند که از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند.
* تابلوهای برق موقت ،بایستی به وسیله محفظ ه هایی با در پوش قفلدار مسدود گردند و پیرامون آنها روی زمین یا کف ،فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.

* برخی از نکات قابل توجه در اجرای دیوار و ملحقات :

* دیوار چینی را به شکلی اجرا نمایید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد .حتم ًا در دهان ه های بزرگ دارای پشت بند باشد.
* در کلیه دیوار چینیها ،بایستی از مالت ماسه و سیمان با عیار استاندارد ( ۲۱۰کیلوگرم بر مترمکعب) استفاده شود.
* ساخت و نصب نعل درگاه فلزی ،مطابق نقش ه اجرا شود.
* نصب فریمهای فلزی پنجرهها ،بر اساس دیتیل ها اجرا شود.
* آجرچینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد ،به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود.

* برخی از نکات قابلتوجه در استفاده از داربست :

* مجریان و عوامل اجرایی ،هنگام استفاده از داربست باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند .
* الوارهایی که جزء سکوی کار به شمار میآیند ،باید حداقل با سه تکیهگاه نگهداری شود .مگر آنکه فاصله بین تکیهگاهها و ضخامت بین الوارها به اندازهای باشد که خطر شکم دادن بیش از حد یا بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد.
* داربست میبایست توسط مجری ذیصالح نصب و جمعآوری گردد.
* بخشهای فلزی داربست ،باید فاقد ترکخوردگی ،زنگزدگی یا عیوب دیگر باشند.
* هر یک از بخشهای داربست ،باید طوری متصل و مهار بندی شوند که در حین استفاده از داربست ،جابجا نشوند.
* از داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود.
* در هنگامی که هوا طوفانی است و باد شدید میوزد ،کار بر روی داربست باید متوقف شود.
* کلیه داربستها باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشند و از جایگاه کار ،باید زمانی استفاده شود که ساخت آن به اتمام رسیده و وسایل حفاظت الزم به طور مناسب نصب شده باشد.
* به جز داربستهای مستقل ،هر داربستی باید در فاصلههای مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار گردد.
* پایههای داربست باید به طور مطمئن و محکم مهار گردد تا مانع نوسان و جابجایی و لغزیدن داربست گردد.
* هرگز نباید برای تکیهگاه ،داربست یا ساخت آن از آجرهای لق ،بشکه ،جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده نمود.
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گزا

گزارشی از دهمین نمایشگاه
تخصصی صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان بوشهر ،دهمین
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و
تجهیزات وابسته از  ۵دی ماه در محل
دائمی نمایشگاه های بین المللی استان
بوشهر آغاز به کار نمود.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با
حضور مهندس محمد حسن باستی معاون
عمرانی استانداری بوشهر ،مهندس فرزاد
رستمی مدیرکل اداره راه و شهرسازی
استان بوشهر و مهندس احمد زارعی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر و تعدادی دیگر از مسئولین
و کارشناسان حوزه صنعت ساختمان در
استان برگزار گردید ،با استقبال چشمگیر
مهندسان و عالقمندان روبرو شد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
بوشهر نیز با هدف ارتقاء سطح علمی
مهندسان و کلیه مشاغل مرتبط با این
صنعت با ارائه برنامه های متعدد ،مشاوره
های تخصصی در رشته های مختلف
ساختمان و برگزاری نمایشگاه عکس از
زلزله کرمانشاه و لوازم ایمنی و حفاظت
کارگاه و برگزاری مسابقات متعدد اقدام به
حضور در این نمایشگاه نمود.
مهندس احمد زارعی رئیس سازمان در
حاشیه این نمایشگاه ،در مصاحبه با صدا

و سیمای مرکز بوشهر گفت :نمایشگاه
های صنعت ساختمان و صنایع وابسته
فرصت خوبی برای اشتراک گذاری
تجارب مختلف و ارائه فن آوری های
نوین ساختمانی هستند.
وی افزود :بنده معتقدم صنعت ساختمان
دارای ویژگی هایی است که سایر صنایع
از این ویژگی ها برخوردار نیستند .صنایع
ساختمان و مسکن جزء صنایع پیشتاز
و پیشرو است و اگر چرخ این صنعت
خوب بچرخد ،سایر صنایع نیز زنجیره وار
پیشرفت خواهند داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر در خصوص رکود فعلی
صنعت ساختمان بیان نمود :ما در سازمان
نظام مهندسی ،بیش از هر جایی عوارض
رکود صنعت ساختمان را درک می کنیم و
تأثیرات آن بر دیگر مسائل مهم و حیاتی
کشور نیز به خوبی مشهود است.
وی با اشاره به لزوم توجه به رعایت
مقررات ملی ساختمان جهت حفظ ایمنی
و جلوگیری از اتفاقاتی که با عدم رعایت
استانداردسازی ساختمان ها پیش می آید،
اظهار داشت :یکی از ویژگی های دیگر
صنعت ساختمان و مسکن این است که
مسکن و ساختمان به عنوان مهم ترین و
جدی ترین سرمایه ای محسوب می شود

که هر فرد ،می تواند در طول زندگی اش
داشته باشد .اما متأسفانه موضوع به این
مهمی برای بعضی از افراد مورد توجه قرار
نمی گیرد و ممکن است موجب وارد شدن
خسارات مختلف به سرمایه آنان شود.
وی افزود :نکته ای که امیدوارم مورد توجه
مردم  ،مسئولین و بویژه شهرداری ها و
شوراهای اسالمی شهر قرار گیرد ،همین

موضوع استانداردسازی ساختمان هاست
و انتظار می رود آحاد مردم جامعه به این
موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
وی در پایان عنوان نمود :امسال سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در
راستای ترویج مقررات ملی ساختمان
قدم های بزرگی برداشته است که این
نمایشگاه فرصت مناسبی برای فعالیت

هایی در راستای ارائه خدمات مهندسی
در صنعت ساختمان و مشاوره های فنی
و فرهنگسازی در جهت بهینه سازی
مصرف انرژی است.
شایان ذکر است که این نمایشگاه به مدت
چهار روز از تاریخ  ۵الی  ۸دی ماه سال
جاریازساعت۱۷الی ۲۲پذیرایمهندسین،
عالقه مندان و بازدیدکنندگان بود.

حقوقی
در حوزه مسئولیت مدنی ،کارفرمایان چه شخص
حقیقی باشند و چه شخص حقوقی ،در برابر خسارات
وارده به غیر ،مسئول هستند .برحسب مورد ،کارفرما
در قوانین مختلف ،تعریف متفاوتی دارد .اما بطور
کلی باید گفت کارفرما به شخصی گفته می شود که
مجموعه کارگاه در یک فعالیت فنی و عملیاتی تحت
مدیریت وی اداره میشود .بدیهی است که در انجام
پروژه های فنی و عملیاتی ،بروز حوادث و ورود زیان
و خسارت ،امری دور از انتظار نیست .گاه ممکن است
زیان و خسارت وارده ،ناشی از عمل مستقیم کارفرما
باشد و گاه نیز ناشی از اعمال کارکنان و افراد تحت
مدیریت وی باشد .آنچه که مسلم است ،ورود زیان
است که فلسفه و هدف مسئولیت مدنی ،جبران آن
خسارات است .چنانچه زیان ناشی از عمل مستقیم و
بدون دخالت کارکنان باشد ،مسئولیت تابع قواعد عام
قانون مسولیت مدنی است « .ماده  ۱قانون مسئولیت
مدنی بیان می نماید :هر کس بدون مجوز قانونی،
عمداً یا در نتیجه

مسولیت مدنی کارفرما

مسلم ماندگار ،مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری
بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا حیثیت
یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب
قانون برای افراد ایجاد گردیده ،لطمه وارد نماید که
موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول
جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
بنابراین در صورت تحقق ورود خسارت یا زیان به
دیگری ،در صورت وجود فاکتورهای انتساب زیان
به کارفرما ،در برابر زیان وارده به غیر ،مکلف به
جبران خسارت است .اما با توجه به خصوصیت پروژه
های فنی و عملیاتی ،عموم ًا دخالت کارفرما در
این امور با واسطه و از طریق کارکنان
و کارگران تحت مدیریت وی است.
کارکنان و کارگران مجموعه
نیروی کار تحت مدیریت
کارفرما هستند که در انجام
امور ،تابع نظر و دستورات
کارفرما هستند .کارگر،
از نظر قانون کار ،به
شخصی گفته می شود

که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،حقوق،
سهم سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار
می کند .ممکن است در انجام پروژه ،کار از طریق
پیمانکار انجام گیرد .پیمانکار هر چند به دستور
کارفرما در موضوع دخالت دارد ،لکن از آزادی عمل و
اختیار بیشتری نسبت به کارگر برخوردار است .چنانکه
خود ،ابتکار عمل داشته و مانند کارگر کام ً
ال تابع
دستور و نظر کارفرما نیست .از این رو کارگر بعنوان
یک تابع و گماشته کارفرما شناخته میشود .این تمایز
باعث می شود که کارگر از یک حمایت برخوردار باشد
و از طرف دیگر ،زیان دیده نیز از حمایت بیشتری در
برابر خسارت وارده بهره مند شود .این موضوع در
حوزه مسئولیت مدنی ،نوع دیگری از مسئولیت مدنی
را برای کارفرما رقم می زند که از آن بعنوان مسئولیت
مدنی ناشی از فعل غیر یاد می شود .ماده  ۱۲قانون
مسئولیت مدنی مقرر می دارد« :کارفرمایانی که
مشمول قانون کار هستند ،مسئول جبران خساراتی
می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران
آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده

است ،مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی را
که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده ،به عمل
آورده یا اینکه اگر احتیاط های الزم را بعمل می
آوردند باز هم جلوگیری از زیان مقدور نبوده است.
کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتیکه
مطابق قانون مسئول شناخته شود ،مراجعه نماید».
پیش بینی قانونگذار در ماده فوق آن است که کارفرما
بعنوان مسئول ،بدون اثبات تقصیر شناخته می شود.
این به آن سبب است که بدون اثبات تقصیر از زیان
دیده جبران خسارت شود .چرا که نقش نظارتی
کارفرما ایجاب می کند در انتخاب عوامل و ابزار
کار ،نهایت دقت و مراقبت را بعمل آورد .بنابراین
در صورت بروز خسارت به غیر ،چنانچه زیان ناشی
از نقص در تجهیزات و انجام تکالیف قانونی وی
باشد ،مسئولیت ،ناشی از فعل شخصی کارفرماست.
چنانچه زیان وارده ناشی از فعل کارگر باشد مسئولیت
کارفرما به جهت فعل غیر قابل طرح است .در هر حال
زیان دیده در مقام مطالبه خسارت می تواند و مخیر
است به هر کدام از این دو مسئول (کارگر و کارفرما)
مراجعه نماید .نکته قابل ذکر در مراجعه زیان دیده به
کارگر این است که باید در فرض ورود خسارت ناشی
از عمل مستقیم و اتالف توسط کارگر بدون اثبات
تقصیر و در صورتی که ورود زیان به نحو تسبیب
و واسطه بوده باشد ،با اثبات تقصیر وی به کارگر
مراجعه نماید .اما در عین حال چنانچه زیان دیده برای
جبران خسارت به کارفرما مراجعه نماید و کارفرما
مطابق آنچه که گفته شد جبران خسارت نماید ،در
صورتی که کارگر مقصر اصلی زیان به بار آمده باشد،
کارفرما حق مراجعه به کارگر را خواهد داشت.
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یادداشت فنی  -کمیته نظارت

ایرادات رایج در اجرای فونداسیون

هدف از نگارش متن حاضر ،آن است که ایرادات
رایج در اجرای فونداسیون ها شرح داده شده ونحوه
پیشگیری از آنها یادآوری گردد.
برای سهولت استفاده از مطالب ،سعی گردیده دسته
بندی ایرادات بر اساس تقدم و تأخر بروز ایرادات
باشد .ضمن آرزوی توفیق برای همکاران عزیز و
سایر دست اندرکاران صنعت ساختمان ،امید است این
یادداشت بتواند قدمی هرچند کوچک در جهت کاهش
ایرادات رایج در پی ها بردارد .کمیته نظارت مضاعف،
از راهنمایی ها ،انتقادات و پیشنهادات همکاران گرامی
در این خصوص بی نیاز نخواهد بود.

 )1تراز اجرای فونداسیون

قبل از اجرای بتن مگر می بایست با توجه به تراز کف
ساختمان  -مندرج در نقشه -از صحت کد ارتفاعی
آماده کف کوبیده شده اطمینان حاصل شود .این کار
با جمع کردن ارتفاع پی ،ضخامت بتن مگر وکف
سازی و تفریق حاصل جمع آنها از تراز کف تمام شده
ساختمان نسبت به گذر ،امکان پذیر خواهد بود .چنانچه
تراز کف تمام شده فونداسیون باالتر از حد مجاز باشد،
مجری ساختمان ناگزیر به اجرای رمپ در گذر و در واقع
تجاوز به حریم عمومی خواهد شد و از طرفی اگر این
تراز پایین تر از کد ارتفاعی مندرج در نقشه باشد ،آنگاه
ارتفاع ستون ها به ناچار افزایش خواهند یافت که این
امر با داده های آنالیز مغایرت خواهد داشت( .مجریان
و یا مالکان ساختمان دالیلی همچون عبور لوله های
تأسیساتی از روی فونداسیون و  ...را مطرح نموده و
اظهار می کنند که بعد از پرکردن کف ساختمان ،ارتفاع
ستونها کم خواهد شد!)

با پرکردن کرسی ساختمان الغری سازه ای ستون ها
را که ناشی از افزایش ارتفاع آنها حادث شده است
جبران نخواهد کرد.
همانگونه که در تصویر شماره یک مشاهده می شود،
ارتفاع ستون طبق نقشه 3 ،متر بوده که به دلیل پایین
بودن تراز اجرای فونداسیون ،به ناچار  40سانتیمتر
اضافه ارتفاع پیدا کرده است.

 )2بتن مگر

 -1-2ضخامت بتن مگر
اجرای بتن مگر با هدف تراز نمودن بستر و جلوگیری
از تماس بتن اصلی با زمین ،اجتناب ناپذیر است اما به
دلیل غیر مسلح بودن و عیار پایین ،بهتر است ضخامت
بتن مگر از  10سانتیمتر تجاوز نکند؛
 -2-2گاه ًا مشاهده شده است که زیر بتن مگر ،شن ریخته
می شود .بدیهی است که پس از بارگذاری ،دانه های شن
پخش شده و موجب نشست ساختمان و ترک خوردگی
دیوارها و نازک کاری ها می شوند؛
 -3-2کنترل قالب بندی بتن مگر برای پیشگیری از
بیرون افتادن فونداسیون از آن.

 )3آرماتورگذاری

به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح فونداسیون،
کنترل موارد زیر و انطباق آنها با نقشه های معتبر
ضروری است:
 -1-3اطمینان از اینکه نوع میلگردهای مصرفی مانند
مشخصات مندرج در نقشه است؛
 -2-3قطر میلگردهای طولی؛
 -3-3خم های انتهایی میلگردهای طولی؛
 -4-3فاصله بین دو سفره فوقانی و تحتانی و همچنین
ارتفاع کلی فونداسیون (تصویر شماره )2؛
 -5-3قطر ،تعداد و طول میلگردهای تقویتی در هردو
جهت (تصویر شماره.)3

تصویر شماره 5
تصویر شماره 3
 -6-3ریشه ستونها
 -1-6-3ریشه ها باید تا عمق فونداسیون و روی سفره
تحتانی ادامه یافته باشند؛
 -2-6-3طول خم انتهایی ریشه ها بر اساس نقشه باشد؛
 -3-6-3طول روی همگذاری ( )Over lapرعایت
شده باشد.
تبصره :برخی مالکان به منظور صرفه جویی در مصرف
میلگرد ،ریشه ستون ها و میلگردهای طولی ستون های
طبقه روی فونداسیون را تجمیع می کنند که در این
صورت الزم است تمهیدات الزم برای شاقولی نگهداشتن
آرماتورها تا پایان بتن ریزی و گیرش اولیه بتن اندیشیده
شود .به نحوی که ریشه ها از شاقولی بودن خارج نشوند
(تصویرهای شماره  5و.)4
 -4-6-3تعداد و قطر میلگردهای ریشه طبق نقشه
های مصوب باشد؛
 -5-6-3اجرای دست کم  3عدد خاموت دور ریشه
ستونها حد فاصل سفره های تحتانی و فوقانی
میلگردهای فونداسیون؛
 -6-6-3در ستون های کناری و گوشه ،ریشه ها باید
کام ً
ال داخل هسته میلگردها قرار داشته باشند و از میلگرد
طولی انتهایی بیرون نزنند ( .این نقیصه در تصویر شماره
 6و 7مشاهده می شود) .

تجمیع میلگردهای ریشه و آرماتورهای طولی ستونها در
تصاویر شماره چهار و پنج نشان داده شده است.
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تصویر شماره یک
واقعیت آن است که مالحظات معماری  ،تأسیساتی و...
به هیچ عنوان مجوزی برای ایجاد تغییر در جزییات
سازه نیستند وهمچنین کوتاه شدن ارتفاع طبقه همکف
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تصویر شماره 4

تصویر شماره 7
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در تصاویر  6و 7میلگردهای ریشه فونداسیون بیرون از
میلگردهای طولی پی قرار گرفته اند .
 -7-6-3ریشه های دیوارهای حائل و برشی طبق
نقشه اجرا شده باشند( .قطر و فاصله چک شود)
(تصویر شماره  8و )9
 -8-6-3در صورتیکه فونداسیون نواری است ،قطر،
فاصله و هندسه خاموت ها یا میلگردهای عرضی؛ و
چنانچه پی ،گسترده است ،قطر و فواصل نگهدارنده ها
با نقشه منطبق باشد.
( تصاویر شماره 10و)11

 -7-3چاله آسانسور
در چاله های آسانسور کنترل موارد زیر ضروری است:
 -1-7-3عمق چاله آسانسور؛
 -2-7-3قطر و فاصله میلگردهای عمودی و افقی؛
 -3-7-3اتصال منطقی میلگردهای چاله آسانسور به
فونداسیون.

داده است .اما متأسفانه تا به امروز اهتمام الزم برای
رفع این نقیصه خسارت بار ،مشاهده نشده است.
در تصویر شماره  13نمونه ای از عدم رعایت حداقل
پوشش بتنی شالوده مشاهده می شود.

 -2-2-5جداره مورد نظر با پالستیک و یا محصوالت
مشابه پوشانده شود تا شیره بتن هدر نرود.
تصاویر شماره  15تا  17نمونه هایی از استفاده
نامطلوب از جداره گود به عنوان قالب فونداسیون را
نشان می دهند.
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تصویر شماره  12آرماتوربندی چاله
آسانسور
 -8-3پدستال ها
 -1-8-3کنترل ابعاد پدستال؛
 -2-8-3کنترل میلگردها؛
 3-8-3کنترل ارتفاع پدستال.

)4پوشش بتنی روی میلگردها ()cover
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پوشش بتنی روی میلگردها عالوه بر نقشی اساسی
که در تأمین پیوستگی بین بتن و میلگرد(bond
 )stressایفا می کند ،در پیشگیری از تماس مخرب
برخی مصالح نازک کاری و غیره نیز حائز اهمیت
است .اما این اهمیت ،در شرایط محیطی بنادر و جزایر
خلیج فارس که در زمره محیط های خورنده به شمار
می روند دو چندان می شود .
کاهش شدت خوردگی شیمیایی بتن مسلح در این
نواحی البته به موارد متعددی بستگی دارد .اما بدون
تردید ،یکی از الزامات ویژه نحوه پیشگیری از آن،
رعایت مقررات خاص پوشش بتنی روی میلگردها
است .در نسخه های قبلی مبحث نهم مقررات ملی
ساختمان ،حداقل پوشش بتنی روی میلگردهای
شالوده را در شرایط محیطی شدید  ، 60بسیار شدید
 75و فوق العاده شدید  90میلیمتر ذکر کرده بود .اما در
آخرین تغییرات این نشریه (جدول  ) 2-6-6پوشش
بتنی در شرایط محیطی بسیار شدید نیز به  90میلیمتر
افزایش یافته است.
عدم توجه به اهمیت پوشش بتنی در سازه های بتن
مسلحی که در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس
قرار گرفته اند ،عمر مفید این سازه ها را بسیار کاهش

تصویر شماره  :14عدم رعایت پوشش
بتنی روی میلگردهای فونداسیون

 )5قالب بندی

هنگام کنترل فونداسیون ،یکی از بخش های حائز اهمیت،
قالب بندی است .موارد زیر به طور ویژه می بایست مورد
توجه قرار گیرند:
 -1-5عدم استفاده از قالب های فرسوده

قالب های فرسوده معمو ًال دارای منافذی هستند که
هنگام بتن ریزی و اعمال تراکم ،باعث هدر رفتن شیره
بتن و در نتیجه کاهش مقاومت آن می شوند .همچنین
ممکن است در زمان بتن ریزی از هم بازشوند .عیب
دیگر قالب های فرسوده ،این است که سطح صاف و
مطلوبی را برای بتن ایجاد نمی کنند.
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 -2-5صاف و غیر قابل نفوذ بودن جداره
محورهای کناری
از آنجا که فونداسیون ها معمو ًال پایینتر از تراز زمین
اجرا می شوند ،معمو ًال مجریان ترجیح می دهند که در
محورهای کناری از جداره گود ،به عنوان قالب استفاده
کنند .در این صورت رعایت موارد زیر الزامی است:

 -1-2-5الزم است جداره ای که به عنوان قالب مورد
استفاده قرار می گیرد ،قبل از آرماتوربندی ،با استفاده از
مصالح ساختمانی مناسب به سطحی صاف و شاقولی
تبدیل شوند.

تصویر شماره 17
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عملکرد گروه تخصصی برق

مهندس فرزاد پرورش ،مسئول گروه تخصصی عمران سازمان:

الزام اجرای وال پست در کلیه ساختمان ها
مهندس فرزاد پرورش،
مسئول گروه تخصصی
عمران سازمان اظهار
داشت :پيرو گزارش قبلي
و در راستاي ايجاد وحدت
رويه در بررسي نقشه هاي
سازه ،گروه تخصصي
عمران ،نسبت به تهيه و ارائه چك ليستي مشترك
جهت كنترل نقشه هاي سازه به چكرهای محترم اقدام
نموده است ،تا پس از اعالم پيشنهادات و نظرات نسبت
به اجرايي كردن اين چك ليست اقدام شود .در همين
راستا ،جلسه هم انديشي في مابين گروه تخصصي
سازه و كنترل كننده هاي استان برگزار گرديد .در اين
جلسه ،پيرامون پيشنهادات و نحوه بررسي نقشه در
اتوماسيون بحث و تبادل نظر گرديد.
وی افزود :همچنين در خصوص رايج ترين ايراداتي
كه از زمان راه اندازي سيستم اتوماسيون در نقشه ها
مشاهده گرديده است ( به شرح ذيل ) به بحث و
تبادل نظر پرداخته شد.
 عدم تطابق نقشه های معماری و سازه عدم ارائه جزییات کامل از فونداسیون عدم کنترل نامنظمی پیچشی و نیاز به تحلیلدینامیکی
 عدم کنترل درز انقطاع در نقشه های معماری عدم محاسبه ضریب بزرگنمایی و اعمال به پیچشاتفاقی
 عدم اعمال بار مؤلفه قائم زلزله در پیش آمدگی ها عدم احتساب اعمال بار مؤلفه قائم زلزله در پیشآمدگی ها
 در نظر نگرفتن کفسازی در نقشه های معماریجهت اصالح کدهای سازه ای

-1طرح و اجرای سیستم های هوشمند انرژی BMSدر ساختمان:

 کنترل حداقل آرماتور عرضی فونداسیون ایراد در محاسبه مدول عکس العمل بستر مناسببرای خاک
 عدم اعمال بارهای مرده لبه بالکن ها و نورگیرهای داخلی عدم در نظر گرفتن ضوابط مربوط به بازشوها استفاده از بخش طره به عنوان پاگرد راه پله درسازه بنایی
 احداث کمد دیواری در دیوارهای پیرامونیمهندس پرورش خاطرنشان ساخت :همچنین با
توجه به اهمیت اجرای دیوار ها در ساختمان های در
دست احداث بر اساس مصوبه جلسه شماره  36گروه
تخصصی سازه مقرر شد ،اجرای وال پست (کالفی
که در طول های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن
دیوار بکار می رود) در کلیه ساختمان ها الزامی گردد.

به منظور رفع مشکالت و موانع موجود
بین مهندسین ناظر و مجریان سیستمهای
هوشمند انرژی در ساختمان های استان
بوشهر ،در تاریخ  96/09/19جلسه ای با
حضور اعضای گروه تخصصی برق و مدیریت
شرکت برگزار شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر
اعضای گروه تخصصی برق مقرر شد با
همکاری گروه تخصصی برق و سایر شرکت
های معتبر در استان ،یک دستورالعمل برای
طراحی ،اجرا و نظارت بر سیستم های
هوشمند انرژی در استان بوشهر تدوین شود .با توجه به اینکه طرح و اجرای این سیستم ها با چندین پروتکل
انجام می شود ،لذا مقرر شد دستورالعمل مذکور ،طوری تعیین گردد که همه پروتکل ها را پوشش دهد.
 -2تعیین اعضای دفتر اجرایی برق:

طبق اساسنامه تصویب شده هیأت مدیره سازمان ،ده نفر از مهندسین عضو پایه 1و 2توسط گروه تخصصی
به هیات محترم معرفی شدند و پس از بررسی های الزم ،مهندسین توانگر نجفی ،بهلول محبی ،اسماعیل
ادیبان ،ضرغام حیدری و مهدی سرخوش به عنوان اعضای دفتر برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
بوشهر تعیین گردیدند.
همچنین اولین جلسه دفتر برق نیز تشکیل شد و برنامه کوتاه مدت دو ماهه این دفتر مشخص گردید .در این
جلسه مقرر شد که برنامه آموزش بازرس طبق تفاهم نامه صورت گرفته حداکثر تا پایان سال  96صورت پذیرد.
 -3شرکت فعال گروه برق در نمایشگاه صنعت ساختمان:
نماینده گروه تخصصی برق به صورت روزانه و مداوم در نمایشگاه صنعت ساختمان جهت پاسخگویی به
سواالت فنی مهندسین و مردم استان حضور فعال داشت.

عملکرد گروه تخصصی مکانیک

 -1بررسی و تأیید دستورالعمل ایمنی گاز.
 -2تهیه گزارش جهت اجرایی شدن آب خاکستری برای شورای فنی و شرکت در جلسه شورای فنی به
همراه ریاست سازمان.
 -3حضور اعضای گروه تخصصی در نمایشگاه صنعت ساختمان.
 -4برگزاری جلسات هفتگی.

اهم مصوبات هیئت مدیره سازمان
(آذر و دی ماه)

• مقرر شد ،جهت ارتقاء سطح آگاهی مهندسین نسبت
به مسائل حقوقی و نحوه گزارش نویسی از آقای
مهندس میررضوی دعوت گردد تا نسبت به آموزش
مسائل یاد شده اقدام شود.
• مقرر شد ،فصل نامه نمای ساحل به صورت
الکترونیکی تدوین و ارسال گردد.
• در پی نامه شماره  963/1/2776مورخ 96/9/5
مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا مبنی بر بازرسی
تأسیسات آب و گاز مقرر شد ،به ساختمان هایی که
شروع به کار آنها پیش از سال  96بوده است ،خدمات
بازرسی گاز و آبفا داده شود و همزمان نیز جهت تعیین
تکلیف مابقی ساختمان ها با ارگان های ذیصالح
مکاتبه ای صورت پذیرد.
• در راستای انتخاب هیئت رئیسه سازمان پس از رأی
گیری از اعضای داوطلب ،هیئت رئیسه سازمان به
شرح ذیل انتخاب گردیدند:
 آقای مهندس زارعی با رأی موافق همه اعضاء بهعنوان رئیس سازمان انتخاب گردیدند.
 آقای دکتر ماهینی با اکثریت آرا به سمت نائبرئیس اول انتخاب گردیدند.
 آقای مهندس سیه بازی با رأی موافق همه اعضاء بهسمت نائب رئیس دوم انتخاب گردیدند.
 -آقای مهندس صحرانورد با رأی موافق همه اعضاء

به سمت دبیر هیئت رئیسه انتخاب گردیدند.
 آقای مهندس غریب زاده با رأی موافق همه اعضاءبه سمت خزانه دار انتخاب شدند.
• نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفتر اجرائی نظارت
برق مورد بررسی قرار گرفت و برابر با اصالحات انجام
شده مورد تأئید قرار گرفت.
• در پی نامه شماره  96/10921مورخ  96/9/7شهردار
بندر گناوه در خصوص ایمنی ساختمان ها مقرر شد آقای
مهندس لیراوی به عنوان نماینده هیئت مدیره پیگیری
الزم را در خصوص اجرائی شدن آن انجام دهند.
• گردش کار و تعرفه تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک
آپارتمان ها مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید:
الف)دوره های آموزشی مورد نیاز در اسرع وقت برگزار
گردد و هزینه های مربوطه به صورت اقساط از حق
الزحمه کارکرد مهندسین نقشه بردار کسر گردد.
ب)نمودار تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها بررسی شد
و مقرر گردید ،به منظور بهره وری بیشتر ،مذاکراتی
با شهرداری بندر بوشهر جهت انجام تفکیک قبل از
صدور پایانکار صورت پذیرد.
ج)تعرفه نقشه تفکیک آپارتمان ها بررسی و تأیید
گردید و قرار شد هزینه ثبت نقشه عرصه امالک
شهری فاقد سند مالکیت در سامانه مختصات جهانی،
به فراخور نیاز به صورت مقطوع مبلغ یک میلیون ریال

در نظر گرفته شود.
• در خصوص نامه مالی و اداری سازمان با توجه به
اطالع رسانی های صورت گرفته در چند مرحله و عدم
مراجعه تعداد زیادی از مهندسین جهت تکمیل حساب
خود مقرر شد که تا تاریخ  96/11/1مهلت داده شود
و پس از آن ارائه خدمات مالی به این دسته از افراد تا
تکمیل پرونده در بانک ممانعت بعمل آید.
• نامه شماره  963/1/2680مورخ  96/08/24گروه
تخصصی معماری در خصوص پیش نویس ضوابط
ریزمتره قرائت و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد به
دفاتر فنی و شرکت ها ابالغ گردد .
• نظر به ضرورت اجرای وال پست در ساختمان ها ،
مقرر شد گروه تخصصی سازه دیتایل های اجرایی را
آماده و به اعضاء اطالع رسانی شود و نظارت بر اجرا
نیز توسط ناظرین سازه و معماری انجام گیرد.
• نامه شماره  963/5/3059مورخ  96/10/3دفتر
نمایندگی گناوه در خصوص ساختمانهای  40متری
تحت پوشش کمیته امداد قرائت گردید و مقرر شد
نقشه های تأسیسات برق و مکانیک توسط گروه های
تخصصی برق و مکانیک تهیه و به کمیته امداد ارائه
گردد.
• نامه مسئول گروه تخصصی برق به شماره
 963/1/3230در خصوص معرفی اعضای دفتر

اجرایی برق قرائت گردید و با افراد ذیل موافقت گردید.
(-1اسماعیل ادیبان -2-ضرغام حیدری -3توانگر
نجفی  -4مهدی سرخوش  -5بهلول محبی اسمبرز )
• در خصوص برگزاری جشن روز مهندس در بوشهر و
شهرستان ها بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد که
نسبت به هزینه سال گذشته حداقل دویست میلیون
ریال به نفع مردم زلزله زده کرمانشاه صرفه جویی
پذیرد و این میزان از صرفه جویی جهت بازسازی
مناطق زلزله زده مصرف گردد.
• در خصوص نقشه هایی که خارج از حدود دستور نقشه
ترسیم می گردند ،بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد تا
از اول بهمن ماه از بررسی نقشه هایی که ضوابط دستور
نقشه را رعایت ننموده اند خودداری گردد  ،همچنین این
موضوع به اطالع کلیه کمیسیون های کنترل نقشه و
دفاتر و شرکتهای حقوقی اطالع رسانی گردد.
• اصالحیه قرادادهای نظارتی فی ما بین ناظرین
و مالک بررسی گردید و پس از بحث و بررسی به
تصویب رسید.
• نامه مدیر مالی اداری سازمان به شماره 963/1/2959
در خصوص انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی قرائت و با آن
موافقت گردید.
• مقرر شد درخواست عودت حق عضویت سالیانه واریزی
از طرف مهندسین به هیچ وجه قابل استرداد نباشد.
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عملکرد کمیته ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی ساختمان و اخالق حرفه ای
مهندسمسعودراویان،مسئول
کمیتهترویجضوابطشهرسازی،
مقررات ملی ساختمان و اخالق
حرفه ای سازمان اظهار داشت:
صنعت ساختمان مأمن بسيار
گسترده اي براي ابداعات
و نوآوري هاي فنی است.
نيازهاي روز افزون در بخش
ساختمان ،مخصوص ًا بخش
مسكن از يك طرف و نظام
ساخت و ساز موجود در كشور
بر اساس عادت از طرف ديگر ،نياز به تحول و اصالح ساختاري را
بيش از پيش طلب مي نمايد.
وی افزود :صرفه جويي بيشتر در مـصرف انرژي و مقابله آسانتر با
سوانح طبيعي چون زلزله ،در كشورهاي زلزله خيز از جمله ايران،
از ديگر ضرورت های توجه خاص به صنعت ساخت و ساز به
شمار می رود.
وی بیان داشت :كمبود مسكن و رشد فزاينـدة تقـاضاي آن ،اغلـب
عمده ترين مـشكل در جوامـع در حـال توســعه بـه حـساب مـي
آيـد و مطالعات نشان مي دهد كه اين مطلب در مورد كشور ايران
نيز به درستي صدق ميكند .همواره عواملي باعـث بـروز مـشكل
مهمترين آنها در ايران
كمبود مسكن مي شوند كه عمده ترين و
ِ
عبارتند از رشد جمعيت ،نياز به بازسازي خانه هاي موجود (بنـا بـه

باال رفتن معيارها و استاندارهاي زندگي) ،مناسب نبودن و ناقص
بودن صنعت رايج ساختمان و خرابي توسط عوامل طبيعي از قبيـل
زلزله ،منجر به رشد قابل توجهي در تقاضاي مسكن مي شوند.
مهندس راویان خاطرنشان ساخت :به طور حتم کمیته ترویج با
هدف ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی ساختمان و اخالق
حرفه ای ،تالشی چمشگیر در راستای بهینه سازی صنعت
ساختمان را دنبال می کند.
وی از برپایی دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خبر داد
و گفت :در این نمایشگاه ،بخشی از تالش های بی وقفه کمیته
ترویج را به معرض نمایش و بازدید قرار دادیم.
وی خالصه عملکرد این کمیته را به شرح ذیل بیان نمود:
 -1آماده سازی پاورپوینت های ایمنی در برابر زلزله و کاهش
اثرات بالیای طبیعی ،استاندارد سازی و صنعتی سازی ساختمان و
جامعه ایمن  ،اخالق مهندسی و حقوق شهروندی ،صرفه جویی
در مصرف انرژی و نمایش آنها به ترتیب در روزهای اول تا چهارم
نمایشگاه مطابق با نامگذاری روز مربوطه
 -2تهیه لوازم و تجهیزات ایمنی و حفاظت کارگاه مانند انواع
دستکش ،کاله و کفش ایمنی و توجه و استقبال مداوم ،روزانه
و مشتاقانه بازدیدکنندگان
 -3تهیه ،ارائه و توزیع بروشور ایمنی
 -4ارائه و توزیع بروشور های« ارتینگ» و «روشنایی» تهیه شده
توسط کمیته برق و ارت
 -5ارائه و توزیع بروشور «اهمیت استفاده از پنجره های مناسب

عملکرد کمیته نظارت مضاعف
 گزارش تعداد جلسات و بازدیدها در دی ماه:موضوع

دی ماه

تعداد جلسات هفتگی

8

تعداد مصوبات

25

تعداد بازدید های انجام شده در
بوشهر

45

تعداد بازدید های انجام شده در
شهرستان ها

25

اعالم نواقص به مهندسان

40

دعوت از مهندسان ناظر جهت
شرکت در جلسه کمیته

10

در دی ماه سال جاری کمیته نظارت مضاعف سازمان،
ضمن برگزاری نشست با اعضای کمیته نظارت
شهرهای برازجان و جم ،تبیین شرح وظایف ،نحوه بازدید
و بررسی مسائل و مشکالت مربوط به حوزه نظارت و
ارائه راهکارها در این خصوص ،به اتفاق اعضای کمیته
نظارت شهرستان از ساختمان های در دست احداث در
این دو شهر بازدید نمود .در این بازدیدها ،مقرر گردید
از این پس کمیته های نظارت شهرستان ها ،بصورت
مستمر از ساختمان های در دست احداث در سطح این
شهرها ،بازدید و نتایج آن را جهت بررسی و اقدامات
بعدی به سازمان استان گزارش نمایند.

عملکرد کمیته رفاهی و ورزشی سازمان
• توزیع بیلط استخر جهت مهندسین آقا و خانم.
• توزیع بلیط سینما.
• نام نویسی از مهندسینی که جهت دریافت وام
با بهره  4درصد ازبانک ملت.
• برگزاری تور یک روزه کوه نمک جاشک جهت کلیه مهندسین.

در ساختمان » تهیه شده توسط کمیته انرژی
 -6برگزاری مسابقه هر روز یک سوال و حضور وشرکت قابل
توجه دانشجویان در آن
 -7برگزاری نمایشگاه عکس با همکاری کمیته نظارت با
موضوعیت زلزله کرمانشاه در چهار بخش شامل-1 :ساختمان
اسکلت فلزی -2ساختمان اسکلت بتنی -3ساختمان بنایی
-4ساختمان بدون سیستم سازه ای
 -8تهیه فیلم و کلیپ های مرتبط با صنعت ساخت و ساز ،مقررات
ملی ساختمان ،ایمنی در کارگاه ،صرفه جویی در مصرف انرژی،
تأسیسات و لوله کشی گاز و نمایش مداوم آنها
 -9آماده سازی و نمایش اولین قسمت انیمیشن سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان بوشهر
 -10تهیه و نمایش  4دیتیل مربوط به صرفه جویی در مصرف
انرژی
 -11همکاری با روابط عمومی جهت تهیه خبرنامه ویژه نمایشگاه
 -12نشست ریاست سازمان جناب آقای مهندس زارعی و اعضای
کمیته با جناب آقای شهرام محمدی نماینده پهپادهای غیرنظامی
در استان بوشهر در راستای ترویج و ضرورت فن آوری نوین
نظارتی
 -13حضور فعال و روزانه اعضای کمیته در نمایشگاه
 -14بازدید کلی اعضای کمیته از غرفه های نمایشگاه و ایجاد
تعامالت مناسب جهت ترویج ضوابط شهر سازی ،مقررات ملی
ساختمان و اخالق حرفه ای

عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا
 .۱اجرای آزمایشی اتوماسیون نماسان جهت اخذ پرونده های مجریان لوله کشی گاز ساختمان از اول دی ماه با
حضور بیش از نیمی از مجریان تجربی ،حقیقی و حقوقی شهرستان بوشهر.
 .۲برگزاری جلسه مجریان آب و فاضالب :بنا به اطالع رسانی صورت گرفته جلسهای با هدف تشریح دستورالعملها،
معرفی گیج دبی سنج ،اطالعرسانی از تغییرات مبحث
شانزدهم و پرسش و پاسخ در سالن کنفرانس مرکز شماره
یک فنی و حرفهای با حضور مجریان آب و فاضالب
شهرهای بوشهر ،برازجان،کنگان و جم انجام گردید .در
پایان اطالعات فنی مورد نیاز در قالب یک سی دی به
همراه گیجهای دبی سنج به مجریان تحویل گردید.
 .۳برگزاری آزمون مجریان آب و فاضالب شهرهای
بوشهر برازجان ،کنگان و جم در مرکز شماره  ۳آموزش
فنی و حرفه ای بوشهر .طبق برنامهریزی انجام شده حدود
 ۴۵نفر در این آزمون ها شرکت نمودند که با اعالم نتایج
زمینه اجرایی شدن آبفا در شهر های فوق الذکر هموار
خواهد گردید.
 .۴شرکت فعال اعضای کمیته های تخصصی آبفا و گاز
در نمایشگاه ساختمان بوشهر
 .۵انجام بازرسی های عالی گاز از ساختمان های مسکن
مهر بوشهر

صاحب امتياز :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر
سردبير :احمد زارعي
مدير روابط عمومي :الهه كاكي زاده
آدرس :بوشهر -خیابان امام خمینی-خیابان توحید -پالک ۹۳
دورنگار)۰۷۷( ۳۳۳۴۲۶۰۳ :

تلفن)۰۷۷( ۳۳۳۳۴۰۹۰ :

سامانه پیامکی۵۰۰۰۲۸۰۰۰:

کدپستی۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱ :

ایمیل سازمانbooshehr_nezam@yahoo.com :
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576
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511
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258
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مکانیک

244
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عملکرد دفتر نمایندگی جم سال 1396
متراژ
تعداد قرارداد ساختمان
تعداد کنتور گاز
متراژ

فروردین اردیبهشت

خرداد

35755.96

10456
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148
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عملکرد دفتر نمایندگی خورموج سال 1396

تیر

7341.59 8221.53 8049.4

جمع کل

مرداد

شهریور

فروردین اردیبهشت
متراژ
تعداد قرارداد ساختمان
تعداد کنتور گاز
متراژ
تعداد قرارداد ساختمان
تعداد کنتور گاز

تیر

مرداد

شهریور

خرداد
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قراردادهای گاز مربوط به سال 96

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد
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مهر

23

52

33
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23

99
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آذر

دی
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اسفند
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خرداد
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233
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تا مورخ
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358

468
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میزان کارکرد دفتر نمایندگی دیلم از محل قراردادهای نظارت سال 96
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

0

3

5

3

7

1

0

0

194

564.66

368.11

913.45

163.34
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دی
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جمع کل

0

1

6

12

38
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49.08

1009.83

1421.13
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متراژ زیر بنا

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

تعداد قراردادها

1490.55

4759.15

4667.29

6859.26

4379.96

398.16

متراژ زیر بنا

7

22
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16

23

3
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آذر

تا مورخ

بهمن
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تعداد قراردادها

1302.8
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6007.63

4714.26
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6
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21
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