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سرمقاله

مهندس احمد زارعی ،رئیس سازمان:

تاثیر بخشنامه های اخیر برامورجاری سازمان
توضیحات تکمیلی در این خصوص به استحضار
مهندسان عزیز برسانم.

الف -بخشنامه درمورد کسر حق الزحمه
از مهندسان

اطالع دارید که در فاصله اندک دو بخشنامه که امور
جاری سازمانها راکامال تحت تاثیر می گذارد از سوی
وزارت راه وشهرسازی صادر شد.
گرچه در فرصتهای مختلفی که پیش آمد دراین
باره نکاتی به عرض رسید  .اینک الزم می دانم

میدانیم که طبق ماده  37قانون نظام مهندسی منابع
تامین هزینه های سازمان های نظام مهندسی تعیین
شده است.
از بین منابع تعیین شده ،مواردی خارج از حیطه و
اختیار استانها است .مانند کمکهای دولت ،که عمال
وجود خارجی ندارد .فروش نشریه و مانند آن هم
عمال یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز است و تنها دو
منبع قابل اتکا که در اختیار سازمانهاست ،شامل
حق عضویت و درصدی از حق الزحمه دریافتی بابت
خدمات مهندسی اعضا می باشد.

بنابراین ضمن اینکه طبق ماده مزبور ،حذف این
بخش از منابع درآمدی سازمانها خالف قانون است،
تاثیرات عمیقی نیز بر فعالیت سازمانها خواهدداشت
و برای استانی مانند ما ،فعالیتها را در عمل مختل
خواهد کرد و پیامد بدیهی آن ،بی نظمی در ارتباط
بین کار فرمایان و ارائه کنندگان خدمات مهندسی
است که خالف صریح قانون (بند 9ماده  15قانون
نظام مهندسی) است که تنظیم این رابطه را از
وظایف هیئت مدیره دانسته است.

ب-بخشنامه در مورد ممنوعیت ارائه
خدمات مهندسی توسط شاغلین بعضی
از دستگاهها
درماده  32قانون نظام مهندسی موارد تخلف از قانون را
برشمرده است و در بند "د" این ماده ،صرفا کسانی را

نکات آموزشی در خصوص انرژی
آیا میدانید
رشد مصرف سوخت در ایران در مقایسه با میانگین
جهانی  ۴برابر بیشتر است؟
آیا میدانید
هر  ۱۰سال یك بار میزان مصرف سوخت در ایران
 ۲برابر میشود؟
آیا میدانید
مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از
 ۵برابر مصرف سرانه كشوری مانند اندونزی ۲ ،برابر
چین و  ۴برابر كشور هند است؟
آیا میدانید
ایران باالترین میزان مصرف انرژی به ازای تولید
یک کاالی مشابه را دركل جهان به خود اختصاص
داده است؟
آیا میدانید
میزان مصرف انرژی به ازای تولید یک کاال مشابه
در ایران ۱۷ ،برابر كشوری مثل ژاپن ۵/۸ ،برابر اروپا،
 ۱/۲برابر چین و  ۸/۲برابر كشورهای آسیای شرقی
است؟
آیا میدانید
مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در
كشوری با جمعیت ده برابر ایران است؟
آیا میدانید
با ادامه روند کنونی در سال  ۱۴۰۳تبدیل به واردکننده
انرژی خواهیم شد؟
آیا میدانید
بيشترين سهم مصرف انرژي به بخش خانگي
و تجاري تعلق دارد؟ اين در حالي است كه در
كشورهاي توسعه يافته بخش صنعت بیشترین
مصرف را به خود اختصاص مي دهد.
آیا میدانید
در کشور ما رشد میزان مصرف انرژی در بخش

خانگی و تجاری از سال  75تا  86بیش از  65درصد
رشد داشته است.
آیا میدانید
بیش از  70درصد برداشت گاز کشور در بخش خانگی
مصرف می شود؟ این میزان تقریب ًا برابر با  40میلیارد
دالر است.
آیا میدانید
بیش از  50درصد تولید برق کشور در بخش خانگی
مصرف می شود؟ این میزان تقریب ًا برابر  4/5میلیارد
دالر است.
آیا میدانید
با رعایت مقررات ملی ساختمان می توان ساالنه
به میزان  15/6میلیارد دالر در هزینه های کشور
صرفجویی کرد؟ این میزان به اندازه هزینه زندگی
 20میلیون نفر است.
آیا میدانید
به استناد ماده  20قانون برنامه چهارم ،ممیزی انرژی
برای تمام ساختمان های دولتی و ساختمان های
خصوصی با مصرف انرژی ساالنه بیش از  1مگاوات،
الزامی است؟
مميزي انرژي چيست؟
مميزي انرژي در ساختمان ،مجموعه اي از اقدامات
براي تعيين ميزان انرژي مصرفي ساختمان و
همچنين شناسايي امكانات موجود جهت صرفه
جويي انرژي در يك ساختمان مي باشد.
آیا میدانید
پوسته خارجی ساختمان شامل دیوارها ،سقف و پنجره
ها ،از منافذ عمده هدر رفت انرژی در ساختمان هستند ؟
اهم الزامات و پیشنهادات قانونی
* رعایت اصول طراحی معماری ساختمان بر اساس
شرایط اقلیمی
* عایق کاری دیواره های خارجی ساختمان (عایق

مشمول این ممنوعیت ذکر نموده که در مراجع صدور
پروانه ،مسئولیت بررسی آن پروژه را بر عهده دارند.
بررسی ها نشان میدهد ،اجرای این بخشنامه در
استان ما ،بخش قابل توجهی از نیروهای مجرب را
از چرخه خدمات مهندسی خارج می کند وآثار بدیهی
آن ،کمبود مهندسان برای ساختمان های گروههای
"ج" و"د" است.
البته دغدغه اشتغال مهندسان ،امری پسندیده است.
ولی راهکار آن با بسط خدمات مهندسی امکان پذیر
است که متاسفانه این موضوع به نحوی رها شده
است .لذاتوصیه می شود وزارت راه و شهرسازی
طبق مواد  34و 35قانون نظام مهندسی به وظایف
نظارتی خود عمل نموده و شهرداری هایی را که
از اجرای قانون سرباز می زنند ،به مراجع قضایی
معرفی نماید.

ک

میته انرژی

کاری دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که
از نظر دمایی کنترل نمی شوند (نظیر پیلوت) )
* نصب پنجره های دوجداره با قاب های فلزی حرارت
بند ،چوبی و یا  PVCاستاندارد
* نصب سایبان و نورگیرهای مناسب
* عایق کاری کانال های هوا و لوله های تأسیسات
* نصب سیستم های کنترل کننده موضعی دما نظیر
کلیدهای ترموستاتیک
* نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند جهت
بهینه سازی مصرف انرژی
آیا میدانید
عايقکاري جداره هاي خارجي ساختمان ،می تواند 35
تا  55درصد از اتالف حرارت ناشی از سقف ،کف و
ديوارهاي مجاور فضاي آزاد را کاهش دهد؟
آیا میدانید
اجرای کامل راهکارهای ارائه شده در مبحث 19
مقررات ملی ساختمان حدود  35درصد صرفهجویی
مصرف انرژی در ساختمان دارد؟
آیا میدانید
ساده ترین روش کنترل تابش خورشید استفاده از
سایه بانهای خارجی (بیرونی) است؟
آیا میدانید
سایه بان های خارجی میتوانند تا
 ٪95و سایه بان های داخلی (پرده
کرکرهای) تنها  ۲۰تا  ۲۵درصد اثر
حرارتی تابش آفتاب را در داخل یک
بنا تقلیل دهند.
آیا میدانید
وقتی سایه بان های متحرک در سطح
خارجی یک پنجره نصب شوند فقط
 ٪۵از انرژی خورشیدی تابیده شده به
پنجره به داخل فضاها راه میابد.

آیا میدانید
یکی از راه های مناسب جهت بهینه سازی مصرف
انرژی استفاده از بام سبز است؟
آیا میدانید
با طراحی مناسب می توان تا  50درصد از هدر رفت
انرژی از بام جلوگیری کرد؟
مزایای بامهای سبز
* بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک
فضای سبز زیبا
* ایجاد محیطی سبز ،زیبا ونیمه عمومی (مشاعی)
برای ساکنین ساختمان و باال بردن کیفیت زندگی
* ایجاد منظر شهری سبز و کاهش آلودگی
* کاهش بار گرمایش (با افزودن توده و الیه عایق
حرارتی) و سرمایش بنا (از طریق سرمایش تبخیری)
* کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی
شهری
* افزایش محدوده زندگی
* باال بردن طول عمر غشای بام (دو یا سه بار
بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات  UVمضر و
صدمات آب و هوایی.
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نامه مهم رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون اول رييس جمهور در خصوص آیین نامه کنترل ساختمان
به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي ،مهندس فرج اله رجبي در
نامه اي به معاون اول رييس جمهور  ،در خصوص آيين نامه کنترل
ساختمان توضيحاتي ارائه كرد:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
تحیات؛
با سالم و ّ
احترام ًا ،پیرو مکاتبات قبلی در موضوع ” آئین نامه کنترل ساختمان” ،
ضمن تشکر از دستوری که به منظور کسب نظرات این سازمان صادر
فرمودید به استحضار میرساند ،در جلسه مورخ  1396/۱۱/1اشکاالت
اساسی آئین نامه مذکور به اطالع دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی
رسید که کلیات آن ذی ً
ال به محضر جنابعالی تقدیم میگردد .انتظار دارد
به منظور جلوگیری از لطمه جدی به توسعه مهندسی کشور و تضییع
حقوق بهره برداران ساختمان دستور توقف فرآیند تصویب این آئین
نامه را صادر فرمایند.
ن نامه ،وظیفه قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در
این آئی 
بند ( )۸ماده ( )۱۵قانون ،موضوع ” تنظیم روابط بین صاحبان حرفه و
کارفرمایان” را بطور کامل تعطیل مینماید و همچنین با توجه به خروج
سازمانهای نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز ،امکان انجام بند ()۵
همان ماده ،موضوع” نظارت بر عملکرد مهندسان” مقدور نخواهد بود.
ن نامه مذکور حتی در صورت تصویب ،با قانون مربوطه در
بنابراین آئی 
تعارض خواهد بود.
مستحضر هستید که بهره برداران و خریداران واحدهای ساختمانی،
غالب ًا هیچ گونه ارتباطی با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساس ًا در
ن نامه
زمان احداث ساختمان ،بهره برداران آتی آن ناشناخته اند .آئی 
ن نامه ماده ( )۳۳قانون نظام
پیشنهادی بر آن است که بر خالف آئی 
مهندسی و کنترل ساختمان ،انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار
نماید .با توجه به اینکه انبوه سازان ،شخص ًا مجری عملیات ساختمانی
هستند ،نتیجه اش این خواهد بود که پیمانکار میتواند مهندس ناظر را
ن نامه با انحراف آشکار از حقوق بهرهبردار،
انتخاب نماید و لذا این آئی 
صرف ًا منافع انبوه سازان را تأمین نموده است.
تفسیر جدیدی از عنوان ” کنترل ساختمان” شکل گرفته است و ذیل
آن“ ،وظیفه کنترل مقررات ملی ساختمان”یعنی ” کنترل نکات فنی
و محاسباتی” به شهرداریها تحمیل شده است که با وظایف ذاتی و

قانونی شهرداریها و ساختار آنها مغایرت دارد و بارها مسئولین محترم
وزارت کشور ،در جلسات مربوطه ،ضمن تأکید بر این نکات ،اذعان
نمودهاند که شهرداریها توان انجام این امور را ندارند.
مضاف ًا به اینکه انجام اموری همچون بررسی اسناد و مدارک فنی،
مشاهده ،اندازه گیری ،آزمایش ،برداشت ،کنترل وضعیت ایمنی و
تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های فنی و مقررات ملی ساختمان
که ذیل تعریف ” بازرسی ساخت” بر عهده شهرداریها نهاده میشود
یقین ًا در آینده موجب تشکیل پرونده های بیشمار قضایی علیه
شهرداریها خواهد شد و مدیریت شهری را مختل خواهد نمود.
ماده ( )۳قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،تصریح مینماید
که در جهت تحقق اهداف این قانون ،سازمان نظام مهندسی
ساختمان تأسیس میگردد .آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان،
عم ً
ال با حذف سازمانهای نظام مهندسی که رویکرد اصلی این
قانون میباشند ،نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در برابر
دولت تدبیر و امید قرار میدهد.
صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر این باورند که او ًال:
چرخه تولید ساختمان بایستی به حرفه مندان سپرده شود و ثانی ًا:
نظارت در کارگاههای ساختمانی باید تقویت گردد .ولیکن این آئین
نامه ،جایگاه نظارت را به شدت تضعیف می نماید و بدون پشتوانه
قانونی ،عنوان ” بازرسی ساخت” را به چرخه ساخت و ساز می افزاید
که با وظایف “مهندس ناظر”در تبصره ( )۷ماده صد قانون شهرداری
تداخل دارد.
در هر نظام ساخت و ساز ،وظایف و مسئولیتها مشخص است و
عوامل تولید و از جمله طراح ،پیمانکار و ناظر ،نقشی شناخته شده دارند.

نظرات رییس شورای مرکزی در خصوص
گفتگوی ویژه خبری
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،رییس
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،به نحوه گفتگوی
ویژه خبری در دوشنبه  ۹بهمن ماه اعتراض کرد.
مهندس فرج اهلل رجبی گفت  :صدا و سیما به عنوان
یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار در امر آگاهی بخشی
به جامعه و روشنگری در افکار عمومی موظف است
به رسالت خود در پاسخ گویی ،رعایت امانتداری و
شفافیت در عملکرد ،پایبند باشد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان ،در واکنش به
پخش مصاحبه خود در برنامه گفتگوی ویژه
خبری شبکه دو در روز دوشنبه  ۹بهمن ماه
گفت  :انجام این مصاحبه تلفنی در ساعت ۱۷روز
دوشنبه  ۹بهمن ماه صورت گرفت و در آن زمان
اطالع رسانی الزم در خصوص اینکه این مصاحبه
قرار است در چه برنامه ای پخش شود ،داده نشد.
وی با اشاره به اینکه مصاحبه ضبط شده با بنده
در پاسخ به سخنان وزیر در گفتگوی ویژه خبری
پخش شد ،افزود :در بیشتر مواقع در گفتگوی ویژه
خبری شاهد بودیم که از دو طرف حامی و منتقد
موضوع مورد نظر ،به برنامه دعوت می شد تا
نظرات کارشناسی طرفین در فضایی شفاف و
عادالنه برای مردم تبیین شود .در حالی که این

اتفاق در خصوص موضوع نظام مهندسی رخ نداد و
صداوسیما تنها از وزیر راه و شهرسازی ،برای بیان
نظر خود دعوت کرد.
وی تاکید کرد :در گفتگوی ویژه خبری با حضور
وزیر راه و شهرسازی ،مطالب یک طرفه ای در
خصوص آنچه قرار است رخ دهد از سوی ایشان
مطرح شد .در حالی که برای این مطالب طرح
شده پاسخ های متقن وجدی وجود دارد و از صدا
و سیما این انتظار می رود که شرایط برابری را
برای طرفین ایجاد کند ،تا سازمان نظام مهندسی
ساختمان که بیش از  ۴۰۰هزار نفر از مهندسان
کشور در آن عضویت دارند ،نیز بتوانند نقدهای
خود را بیان کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار
کرد :جای تعجب است که برخی صحبت های
وزیر محترم ،یک طرفه به قاضی رفتن بود .آنچه
به ویژه در موردگردش مالی و ترازنامه تا پایان
سال  ۱۳۹۵عنوان شد ،تالش برای القای اشتباه
به بیننده بود و این در حالی است که متقابال
نقد جدی به عملکرد وزارت راه وشهرسازی در
خصوص سازمانهای نظام مهندسی وارد است که
در زمان مناسب عنوان می گردد.

مسئولیت رعایت اصول و مقررات فنی در نقشه های اجرایی با طراح،
مسئولیت اجرای دقیق و صحیح عملیات با پیمانکار و مسئولیت تطبیق
عملیات ساختمانی با نقشه های اجرایی و اصول فنی ،با مهندس
ناظر میباشد “ .آئین نامه کنترل ساختمان” با تعریفی که از “بازرس
ساخت” و وظایف آن ارائه میدهد ،عم ً
ال این مسئولیتها را مخدوش
نموده است.
در حال حاضر ،سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر
کشور ،در چارچوب آئین نامه ماده ( )۳۳قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان ،با هزینه مهندسان طراح و ناظر ،کنترل مقررات ملی
ساختمان را به وسیله مهندسان دارای صالحیت حرفهای بر عهده
دارند .در صورت واگذاری این وظیفه به شهرداریها ،هزینه آن نیز به
شهرداری تحمیل میگردد.
مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه ساختمان،
تمدید پروانه و صدور پایانکار مطابق قانون متوجه شهرداریهاست
و نظارت عالیه نسبت به رعایت این ضوابط بر عهده وزارت راه و
شهرسازی میباشد .عوامل اجرایی و از جمله مهندسان موظفند
مشخصات پروانه ساختمان را رعایت نمایند و مسئولیتی از جهت
رعایت ضوابط شهرسازی بر عهده آنان نمیباشد .عنوان” اظهارنامه
انطباق” که در این آئین نامه به کار رفته است ،مسئولیتی خارج از
دانش ،تخصص و صالحیت مهندسان بر عهده آنان مینهد و مضاف ًا
به اینکه موجب افزایش بروکراسی میگردد.
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،وظایف سازمانهای
ن نامه مربوط
عهدهدار کنترل مقررات ملی ساختمان ،منحصراً در آئی 
به ماده ( )۳۳این قانون قابل تبیین میباشد ” .آئین نامه کنترل
ساختمان”خارج از این چارچوب و در تعارض آشکار با آئین نامه ماده
( )۳۳مصوب سال  ۱۳۸۳تنظیم گردیده است.
از دولت محترم انتظار میرود که موجبات توسعه مهندسی در صنعت
ساختمان را فراهم سازد و تقویت جایگاه بخش خصوصی و سازمانهای
غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار دهد .ولی متأسفانه این آئین
نامه ،حرکتی برگشت به عقب ارزیابی میگردد.
اقدامیفوری و بازدارنده از سوی جنابعالی ،مورد انتظار جامعه مهندسی
کشور است.
فرج اله رجبی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان

نامه مهندس رجبی به سازمان های نظام مهندسی ساختمان،
در مورد کسر حق الزحمه مهندسان
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی  ،مهندس
رجبی طی نامه ای نکاتی را به رؤسای سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان ها متذکرگردید.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت:
سازمان های نظام مهندسی ساختمان ،طی دو دهه
به تدریج توانسته اند جایگاه شایسته ای در دفاع از
حقوق بهرهبرداران ساختمان کسب نمایند و از ساخت
و سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در
حد توان و مقدورات جلوگیری کنند .اخالق حرف ه ای
ی نماید که هیأت مدیرهها
و تکالیف قانونی ایجاب م 
تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت
ق تر و هماهنگ در
نورزند و بلکه با برنام ه هایی دقی 
سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیتها
بیفزایند.
مهندس رجبی تأکید نمود :همانگونه که بعضی از
مسئولین وزارت راه و شهرسازی ،پس از انتشار نام ه
وزیر اعالم نموده اند ،این اقدام صرف ًا به منزله لغو
ق الزحمه
مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد ح 
مهندسان ،قابل ارزیابی است .زیرا در چارچوب ماده
( )۳۷قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند
(د) ماده ( )۹قانون مذکور ،تعیین این درصد ،در اختیار
مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

میباشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه افزود:
با توجه به ماده  ۲نظامنام ه مالی و معامالتی که در
ن نام ه اجرایی
راستای بند (ف) ماده ( )۱۱۴اصالحی آئی 
در جلسه شماره  ۲۰۰شورای مرکزی سازمان مورخ
 ۲۵/۱/۱۳۹۵تصویب و ابالغ گردیده است ،تمام دریافت
و پرداختهای سازمانها باید با رعایت بودجه مصوب
مجمع عمومی صورت پذیرد .لذا اخذ درصد حق الزحمه
نظارت تا پایان سال جاری ،در چارچوب بودجه قانونی
سال  ،۱۳۹۶مورد تأکید میباشد .ضمن ًا برای سال ۱۳۹۷
درصد پیشنهادی هیأت مدیره سازمان استان و تصویب
مجمع عمومی مالک عمل خواهد بود.
وی همچنین از هیأت مدیره های استانها خواست
تا افکار عمومی را با فعالیتهای وسیع سازمان و
بخصوص در حوزه آموزش ،ترویج و کنترل مقررات
ملی ساختمان آشنا سازند و از ظرفیتهای قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان ،مصوب  ۱۳۷۴مجلس
شورای اسالمی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت
ساخت و ساز بهرهبرداری نمایند.
شایان ذکر است که هیأت مدیره ها در چارچوب قانون،
وظیفه پاسخگویی به اعضاء را بر عهده دارند و مجاز به
ی باشند.
انجام دستورالعملهای مغایر با قانون نم 
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گردآورنده :مهندس سید محمد حسین زاده  -عضو کمیته ترویج ضوابط شهرسازی ،مقررات ملی ساختمان و اخالق حرفه ای
کوپلر ( : ) Coupler

با توجه به افزایش روزافزون قیمت آهنآالت به خصوص
میلگرد در سالهای اخیر و نیز واردات میلگرد با قیمت
گزاف ،همراه با هزینه حملو نقل سرسامآور از خارج
کشور که بعض ًا مقاومت موردنظر را نداشته باعث شده
است که استفاده هر چه بیشتر از کوپلر در ایران بیش از
پیش احساس شود .در فصل  ۱۸از آئین نامه بتن ایران
استفاده از وصله مکانیکی(کوپلر) توصیه گردیده است.
البته در سالهای اخیر استفاده از کوپلر در کشور شروع
شده است .ولی با توجه به سختی اجرای آن و کمبود
افراد متخصص ،استفاده از آن هنوز به صورت فراگیر
رواج پیدا نکرده است .این در حالی است که در بسیاری
از کشورهای پیشرفته استفاده از کوپلر درحدی رواج پیدا
کرده که استفاده از روش قدیمی همانند اورلپ به دلیل
فوائد زیاد کوپلر ممنوع شده است.

فوائد استفاده از کوپلر:

 .۱کاهش مصرف میلگرد به دلیل نداشتن اورلپ ؛

 .۲برخالف اورلپ استفاده از کوپلر برای میلگردهای سایز
باالتر امکان پذیر است ( .با توجه به توانایی رزوه کردن
میلگرد از سایز  ۱۴تا  ۵۰این روش برای میلگردهای با قطر
باال مناسب است ) ؛
 .۳کاهش وزن کلی سازه ؛
 .۴کاهش تراکم آرماتور در مقاطع اتصال ؛
 .۵در امتداد هم قرار گرفتن کامل آرماتور ؛
 .۶افزایش نسبت بتن به آرماتور و سادگی بتن ریزی ؛
 .۷کاهش سطح مقطع ستون و کاهش بتن مصرفی و
وزن آرماتور ؛
 .۸پائین آمدن مدت زمان انجام پروژه ؛
 .۹توجیه اقتصادی کوپلر نسبت به اورلپ ؛
 .۱۰کاهش واردات میلگرد ؛
 .۱۱حفاظت از محیطزیست .

مراحل اجرا کوپلر:
 .۱تعیین قطر آرماتور و تهیه ابزار مناسب با توجه به آن ؛
 .۲برش آرماتورها با توجه به اندازه در نقشه سازه ؛
 .۳رزوه کردن آرماتورها ؛

 .۴اتصال آرماتورها به طوری که دقیق ًا آرماتورها روی هم
قرار گیرند و محکم بهم وصله شده باشند.

انواع کوپلر:
.۱کوپلر استاندارد:
برای آرماتورها با سایز یکسان کاربرد دارد و رزوه
آرماتورها در هر دو طرف راستگرد میباشد و این در حالی
است که یکی از آرماتورها امکان چرخش دارد.
.۲کوپلر تبدیل:
با توجه به نقشه سازه در قسمتهایی از سازه الزم
است که دو میلگرد با قطر متفاوت را بهم وصل کنیم
که در این صورت از کوپلر تبدیل استفاده میشود که
هر دو کوپلر ،امکان چرخش دارد و هر دو رزوه راستگرد
میباشد.
.۳کوپلر جوشی:
در محلهایی برای اتصال آرماتور به یک سطح فلزی
مورد استفاده قرار می گیرد.

بدینوسیله موفقیت این تیم ها را به بازیکنان
گرامی تبریک گفته و برای دیگر اعضاء
سازمان در زمینه های مختلف ،از خداوند
متعال آرزوی توفیق سربلندی می نماییم.

کوپلر تبدیل

کوپلر جوشی

کوپلر انتهایی

.۴کوپلر انتهایی:
برای جلوگیری از خم انتهایی آرماتورها ،در محل هایی
مثل اتصال تیر به ستون و کاهش تراکم کاربرد دارد.
.۵کوپلر پیچی:
روشی مقرون به صرفه برای اتصال آرماتورها ،بدون نیاز
به رزوه کردن و با استفاده از حائل دندانهدار و پیچها تعبیه
شده میباشد.

نتیجه فینال مسابقات فوتسال سازمان به مناسبت دهه فجر
ششمین دوره مسابقات فوتسال سازمان نظام
مهندسی به مناسبت دهه فجر ،با حضور تیم
هایی از کنگان – دشتستان  -گناوه – سپید
موج بامداد -یاران  -پارسوماش و لیان پارس
برگزار گردید که در تاریخ  24بهمن ماه سال
جاری ،مسابقات بین تیم های دشتستان
 یاران و سپید موج –پارسوماش برگزارشد که به ترتیب تیمهای سپید موج بامداد،
پارسوماش ،یاران و دشتستان به ترتیب مقام
اول تا چهارم را کسب نمودند و کاپ اخالق
هم به تیم کنگان تعلق گرفت.

کوپلر استاندارد

کوپلر پیچی
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کمیته ایمنی

از باالبر و نردبان

* برخی از نکات قابلتوجه در استفاده از باالبر:
* در استفاده از باالبر ،از کارشناس  HSEدر هنگام نصب و جمعآوری استفاده شود .کارشناس  HSEموظف
به آموزش نیروها و مجریان ،جهت استفاده از باالبر میباشد .تعمیرات و تنظیمات جزئی و کلی بر عهده افراد
ذیصالح بوده و کارگران ،حق دخالت در اینگونه موارد را ندارند.
* سیمبکسل حتم ًا باید بازدید شود .در صورت زدگی یا فرسوده بودن سیم میبایست ،حتم ًا سی م بکسل تعویض شود.
* سیم برق باالبر میبایست ،حتم ًا به صورت یک تکه باشد و وصله نداشته باشد.
*جهت حمل مصالح با باالبر ،باید حتم ًا از پاکت مخصوص حمل بار استفاده نمود.
* فیوز جداگانه و اتصال زمین مناسب ،میبایست تأمین شود.
* جهت خالی نمودن پاکت باالبر میبایست ،ابتدا از پرتگاه یا لبه پرتگاه به عقب کشیده شود و سپس اقدام به
ش دیده
تخلیه نمود.گرفتن و تخلیه بار قبل از عقب کشیدن ممنوع میباشد و مجریان میبایست از افراد آموز 
استفاده نمایند.
* حمل بار بیشتر از مقدار توصیهشده ،ممنوع میباشد .حداکثر ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن
هر وسیله باالبر باید بر لوحهای نوشته و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیق ًا رعایت گردد.
* پایههای باالبر میبایست ،توسط مجری ذیصالح نصب شود .به نحوی که پایه با استفاده از اتصاالت مناسب
و بارگذاری در انتهای باالبر خطر سقوط نداشته باشد و یا زنجیر به سقف اتصال یابد.
* قالبها و اتصاالت سیمبکسل میبایست ،قبل از هر بار استفاده و جابجایی ،حتم ًا بررسی گردد.
* با استفاده از طناب مناسب ،گیر کردن پاکت باالبر در طبقات کنترل شود.
* استفاده از کمربند ایمنی مناسب هنگام استفاده از باالبر و اتصال آن به مهار ،الزامی میباشد.
* استفاده از حفاظ ایمنی مناسب در محل تخلیه بار در طبقات ،الزامی میباشد.
* به اپراتورهای دستگاههای باالبر ،نباید کار دیگر ارجاع شود .همچنین افراد مزبور در هنگام روشن بودن

دستگاهها و یا آویزان بودن بار ،مجاز به ترک یا رها کردن دستگاه نمیباشند .ضمن ًا در زمان کار ،حق خوردن و
آشامیدن و استعمال دخانیات را ندارد.
* قالب دستگاهها و وسایل باالبر باید مجهز به شیطانک یا ضامن باشد ،تا مانع جدا شدن اتفاقی بار گردد.
* به هیچ وجه نباید اجازه داد که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و یا برای جابجا شدن از وسایل باالبر
بدون سبد مخصوص حمل افراد و کمربند ایمنی استفاده نمایند.
* در هنگام باد و بارندگی شدید ،باید از کار کردن با دستگاههای باالبر خودداری شود.
* از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی ،نباید هیچ باری به وسیله دستگاههای باالبر عبور
داده شود و چنانچه انجام این کار اجتنابناپذیر باشد ،باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور،
محدود و یا مسدود گردیده و هم چنین عالئم هشداردهنده مؤثر از قبیل تابلوها،پرچمهای مخصوص یا چراغهای
چشمکزن بهکاربرده شود.
* در صورتی که هنوز بتن سقف به مقاومت مناسب نرسیده است ،میبایستی تعداد شمعهای زیر سقف  ،در
محدودهی زیر دستگاه باالبر را افزایش داده و از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمود .در سقفها از قرار
دادن مستقیم باالبر ،بر روی قسمتهای سست خودداری شده و سعی شود تا پایهها بر روی تیرهای اصلی و
باربر ساختمان قرار گیرد.
* به منظور جلوگیری از سقوط دستگاه باالبر ،در هنگام باال بردن مصالح  ،باید از وزنههایی مخصوص روی
پایه دستگاه باالبر استفاده نمود و از بستن پایه دستگاه با سیم و کابل به سقف ،به عنوان تنها مهار دستگاه
خودداری نمود.
* در پایان کار روزانه ،قسمتهای در دست احداث نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات
آسیبپذیر باشند ،رها گردند.

* برخی از نکات قابلتوجه در استفاده از نردبان:
* پله نردبان فلزی باید عاج دار باشد تا از لغزش پا بر روی آن پیشگیری به عمل آید.
* پلهها و پایههای نردبان ،باید از مواد روغنی و لغزنده عاری باشد.
* از افزودن ارتفاع نردبان به وسیله قرار دادن جعبه یا بشکه یا نظایر آن در زیر پایههای نردبان ،باید خودداری
به عمل آید.
* دو نردبان کوتاه نباید به هم متصل و به جای نردبان بلند بهکاربرده شوند.
* در هنگام استقرار نردبان باید فاصله بین پایه نردبان تا پای دیوار تقریب ًا در حدود یک چهارم طول نردبان
اختیار شود.

* هر بخشی از جایگاه کار که ارتفاع آن بیش از  ۱۲۰سانتی متر باشد ،باید دارای جانپناه با شرایط زیر باشد:
* حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافی باشد.
* نرده باالیی بین  ۹۰تا  ۱۱۰سانتی متر باالی سطح جایگاه قرار گیرد.
* برای جلوگیری از سر خوردن کارگران یا افتادن مصالح و ابزار از روی جایگاه ،پاخور در لبه باز جایگاه به بلندی
 ۱۵سانتی متر نصب شود.
* نرده میانی ،میان پا خور و نرده باالیی نصب شود.

6
حقوقی
فسخ و انفساخ ،نوعی راهکار برای قطع رابطه حقوقی
موجود است .عموما در قراردادها و روابط حقوقی،
طرفین از این دو عنوان حقوقی استفاده می نمایند،
که به نوعی ضمانت اجرایی در مقابل تخلف یکی از
طرفین قرارداد است .حق فسخ ،اختیاری است که به
طرف دیگر قرارداد با توافق بعمل آمده داده میشود.
اما آگاهی از تفاوتها و آثار این دو بسیار حایز اهمیت
است .چه آنکه جهل نسبت به آن ممکن است موجب
اثر متفاوت یا بعضا منجر به بطالن قرارداد شود .از
همین رو در این شماره ،مختصر اشاره ای به مفهوم
و آثار این دو می نماییم.

الف :فسخ

فسخ نوعی اختیار است که بعد از انعقاد معامله یا
قرارداد ،یکی یا هر دو طرف قرارداد حق بر هم زدن
آن را داشته باشند .گاه این اختیار مجوزی است که
قانون به طرفین اعطا می نماید ،مانند خیار عیب ،که
در موردی است که مورد معامله دارای عیبی بوده و
خریدار از آن مطلع نبوده و پس از انجام معامله به آن
وقوف پیدا کرده باشد که در اینصورت قانون به وی
اختیار فسخ معامله را می دهد .گاه ممکن است این
اختیار بر هم زدن معامله ناشی از قرارداد باشد .یعنی
اینکه طرفین ضمن قرارداد شرطی را به منظور فسخ
قرارداد درنظر گرفته باشند که در اینصورت اختیار
فسخ ناشی از قرارداد یا توافق است و نه قانون .نکته
دیگر اینکه ممکن است این اختیار فسخ به شخص
ثالثی داده شود که چنانچه وی نیز بخواهد ،بتواند
بدون رضایت طرفین عقد را فسخ نماید .مواردی که
بر اساس تجویز قانون ،اختیار فسخ به یکی از طرفین
داده می شود ،مواردی است که دارای مشخصاتی
است و در موارد مختلف بر حسب مورد باید به شرایط
و چگونگی آن در قانون مراجعه نمود .مانند خیار
عیب ،خیار غبن و  ...اما در مواردی که اختیار فسخ
منشا قراردادی و توافقی دارد ،باید به این نکته توجه
نمود که مدت زمانی که شخص دارای اختیار فسخ
است معین ومعلوم باشد ،واال ممکن است موجب
بطالن معامله یا قرارداد گردد.

پیش بینی فسخ یا انفساخ در قرارداد

مسلم ماندگار ،مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری
دلیل و مبنای آن ضوابط و مبانی حقوقی و فقهی
است که خارج از حوصله این بحث است .فلذا آنچه
که بعنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد و در
قراردادها با دقت لحاظ شود ،تعین حق فسخ بعنوان
یک ضمانت یا حق مستقل به نحو صحیح وقانونی
است و آن اینکه اگر شرط شود به هر دلیل ممکن
ناشی از نقض تعهدات قراردادی طرف مقابل ،برای
طرف دیگر حق فسخ قرارداد وجود داشته باشد ،اوال
فسخ قرارداد منوط به اعمال و اعالم آن به طرف
دیگر قرارداد به هر طریق ممکن است .ثانیا همانطور
که گفته شد باید مدت زمان این اعالم و اعمال حق
در قرارداد به نحو روشن و واضح معین شده باشد
واال ممکن است موجب بطالن شرط و قرارداد گردد.
ماده ۴۰۱قانون مدنی در همین مورد اشعار میدارد" :
اگر برای خیار شرط ،مدت معین نشده باشد ،هم شرط
خیار و هم بیع باطل است" .

ب :انفساخ

انفساخ نیز نوعی قطع رابطه حقوقی است .در انفساخ
که از آن به برهم خوردن خود به خودی یک قرارداد
یاد می شود ،نه مانند اقاله از طریق توافق یا رضایت
هر دو طرف قرارداد اتفاق می افتد و نه شبیه فسخ
است که با اراده یکی از طرفین محقق شود .بلکه
نوع خاصی از موارد بهم خوردن قرارداد است که
هر چند به نفع یکی از طرفین در قرارداد پیش بینی
می شود .لکن حدوث آن مانند فسخ نیازمند اعالم
یااعمال نمی باشد .بنابراین انفساخ نتیجه یک شرط
فاسخ یا انحالل معلق عقد است که هرگاه واقع شود
موجب می گردد ،تعهد از بین برود و امور را به همان
وضعیتی بر می گرداند که گویی تعهد هرگز
ایجاد نشده است .لذا شرط فاسخ عبارت
است از اینکه انفساخ عقد ،معلق به
وقوع حادثه ای در آینده گردد .از
این حادثه بعنوان معلق علیه نام
برده می شود که با حصول یا
وقوع آن عقد منحل شده و
طرفین ملزم هستند آنچه
را که با عقد یا قرارداد به
دست آورده اند به طرف

مقابل مسترد نمایند .هر چند نتیجه حاصل از بین
رفتن قرارداد به مثابه آثار فسخ است ،اما تفاوت این
دو باعث می شود که در هنگام تنظیم قرارداد به
آثاری که در بر خواهد داشت ،توجه نمود.
اشاره کردیم که انفساخ به حالت بهم خوردن خود
به خودی قرارداد یا توافق گفته می شود که در واقع
تحقق آن به وقوع یک رویداد بستگی دارد .به نوعی
در پیش بینی شرط انفساخ طرفین به این کیفیت
شرط یا توافق می نمایند که چنانچه در زمان معینی
به یکی از تعهدات قراردادی عمل نشود قرارداد خود
به خود از بین برود ،بدون اینکه نیازمند اعالم اراده
آنکه صاحب حق است باشد .به عبارتی انفساخ قرارداد
منوط یا معلق به حدوث حادثه یا واقعه ای در آینده
است .این حادثه یا واقعه می تواند پاس نشدن چک
یکی از طرفین در تاریخ مقرر آن باشد که معموال
با گواهی عدم پرداخت محرز می شود و یا اینکه
انجام عمل خاص یا معینی در تاریخ معهود است که
با عدم انجام آن توسط متعهد موجب بهم خوردن
قرارداد می شود .در اینجا قصد تشریح و پرداختن
به ماهیت حقوقی آن نداریم بلکه به فراخور نیاز ،از
باب رعایت اصول و شرایط قرارداد به آن اشاره می
نماییم .آنچه که در بدو امر برای طرفین مهم می
نماید بهم خوردن و از بین رفتن عقد یا قرارداد است.
خواه از طریق اعمال حق فسخ باشد و خواه از طریق
پیش بینی حالت انفساخ باشد .اما نکته قابل توجه و
ظریف در پیش بینی یکی از این موارد ،این است که
ممکن است با تبعات و آثار متفاوتی مواجه شود که
خواسته طرف عقد نباشد و گاه نه تنها نفعی از درج
آن در قرارداد عاید وی نشود ،بلکه موجب ضرر و ورود
خسارت به وی نیز گردد .فی المثل قراردادی را در
نظر بگیرید که در آن فروشنده این شرط را با پیش
بینی منفعت خود در قرارداد علیه طرف دیگر یعنی
خریدار درج نماید که چنانچه هر کدام از چکهای
خریدار در تاریخ مقرر آن پاس نشود قرارداد منفسخ
شود .ظاهرا این شرط انفساخ به نفع فروشنده در
قرارداد درج شده تا چنانچه خریدار ،بد عهد باشد و
از پاس نمودن چکها خودداری نمود ،بدون هیچ گونه
اقدامی از طرف فروشنده معامله خود به خود منفسخ

شود و از این طریق ضمانت اجرایی در مقابل خریدار
باشد .در اینصورت مبیع یا مال موضوع معامله با
منفسخ شدن عقد مجددا به ملکیت فروشنده باز می
گردد و از ضرر فروشنده جلوگیری می شود .بدیهی
است که چنانچه چنین شرطی در قرارداد وجود
نداشت ،پاس نشدن چکها برای فروشنده ،حقی و
راهی جز طرح دعوا و مطالبه وجه چکها که خود
مستلزم زمان زیاد و هزینه و بعضا افت ارزش پولی
است ،باقی نمی گذاشت .اما آیا اگر شرط انفساخ در
قرارداد لحاظ گردد ،همیشه نتیجه مطلوب را برای
فروشنده در بر خواهد داشت.
فرضی را در نظر آورید که شرط شده چنانچه در
تاریخ مقرر چکها پاس نشود معامله منفسخ می گردد.
حال تصور نمایید که خریدار ملکی را به مبلغ پانصد
میلیون تومان خریداری نموده و مقرر شده ظرف  ۶ماه
طی دو فقره چک هر کدام به مبلغ  ۲۵۰میلیون تومان
که موعد چک اول  ۳ماه از تاریخ معامله و دومی ،سه
ماه بعد از آن باشد ،بهای معامله پرداخت شود .در
اینصورت اگر ده روز مانده به زمان وصول چک اول
به هر دلیل ممکن از جمله پایین آمدن ارزش و قیمت
امالک ،خریدار نفع خود را در این ببیند که معامله را
منفسخ نماید ،با پاس نکردن چک می تواند زمینه
انفساخ عقد را بوجود آورد و در اینصورت هر چند
درج شرط از ابتدا به نفع فروشنده بوده لکن مالحظه
می شود که خریدار از آن منتفع شده است .حال اگر
ارزش ملک به رقم  ۴۰۰میلیون تومان کاهش پیدا
کرده باشد ،فروشنده نه تنها از درج این شرط منفعتی
حاصل ننموده بلکه با کاهش ارزش ملک متضرر نیز
گردیده است .بنابراین بر خالف تصور برخی ،در همه
موارد درج شرط انفساخ نه تنها نفعی در بر ندارد ،بلکه
می تواند موجب ضرر نیز باشد.
بنابراین با توجه به مخاطرات ناشی از این شرط ،که
بعضا متاثر از شرایط نابسامان اقتصادی و عدم ثبات
است ،بهتر آن است که از درج چنین شرطی خودداری
نمود و چنانچه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از بد
عهدی طرف مقابل مد نظر باشد ،با پیش بینی حق
فسخ آن را تامین نمود .چه آنکه در صورت تخلف یا
بدعهدی ،اگر حق فسخ در قرارداد درج شده باشد،
طرفی که حق فسخ به نفع وی در قرارداد لحاظ شده،
مجاز و مختار است که از حق خود استفاده نماید یا
از آن صرفنظر نماید .در اینصورت فرض ًا در مثالی
که ذکر شد چنانچه بجای شرط انفساخ ،شرط فسخ
شده باشد ،اگر بهای ملک کاهش یابد ،تکلیف قرارداد
کماکان در دست فروشنده است و نه خریدار و چنانچه
فروشنده نخواهد معامله را فسخ نماید ،می تواند وجه
چکها را با طرح دعوا مطالبه نماید و اینچنین از
ضرری که از کاهش ارزش ملک ممکن است متوجه
وی شود ،جلوگیری نماید.

اهم مصوبات هیئت مدیره در بهمن ماه
• در خصوص اجرایی شدن امر نظارت ،توسط ناظرین
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،در شهرهایی که
جدیداً مبادرت به تأسیس دفتر نمایندگی می گردد،
بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و موارد ذیل به
تصویب رسید :
الف ) به مالکینی که تا پایان نیمه اول سال  97مبادرت
به پرداخت حق الزحمه نظارت نمایند به میزان 30
درصد (سی درصد) تخفیف داده شود.
ب ) اولویت ارجاع کار با مهندسینی باشد که به
ترتیب ،اولویت اول و دوم آنها شهرستان مورد نظر
باشد  ،پس از آن با اعالم فراخوان از مهندسین که
با شرایط بند الف موافقت نمایند ،دعوت به عمل

آمده و مطابق با سیستم ارجاع کار ،اولویت بندی
شوند.

گردید و با سقف حداکثر  60/000/000میلیون ریال
موافقت گردید .

ج ) در صورتی که ظرفیت مهندس یا مهندسینی
که اعالم تمایل به همکاری نموده اند و نسبت به
اخذ کار مبادرت نموده اند تکمیل گردد ،با استفاده از
اختیارات هیئت مدیره در خصوص افزایش ظرفیت
در مناطق محروم (مندرج در مبحث دوم مقررات
ملی) به میزان همان مقدار متراژ تخفیف داده شده
از کل متراژ و تا سقف حداکثر  20درصد ظرفیت ،به
ظرفیت ایشان اضافه گردد.

• اصالحات آیین نامه تخفیفات انجام گرفت و مقرر
شد از این به بعد ،مالک عمل قرار گیرد .

• نامه رئیس گروه تخصصی معماری سازمان ،در
خصوص برگزاری نمایشگاه نما در گناوه قرائت

• در خصوص تاثیر کارکرد طراحی در صف ارجاع کار
بحث و بررسی گردید و مقرر شد تا از ابتدای سال
 1397میزان ضریب تاثیر آن به  70( 0/7درصد)
تقلیل یابد.
• نامه گروه تخصصی معماری در خصوص دفترچه
نحوه محاسبه ریزمتره مورد تأیید قرار گرفت و مقرر
شد به دفاتر ابالغ گردد.

• نامه شماره  96/10/4730مورخ 96/11/23
شرکت آب و فاضالب در خصوص اجرایی شدن
تفاهم نامه آبفا در شهرستان های کنگان ،جم و
دشتستان قرائت و موافقت گردید که از ابتدای سال
 97آبفا اجرایی گردد .
• نامه شماره  963/1/3310مورخ  96/10/23گروه
تخصصی برق در خصوص اجرایی شدن مجریان
ذیصالح در عالیشهر قرائت و مورد موافقت قرار
گرفت.
• مقرر شد با توجه به تکمیل ظرفیت ناظرین در اخذ
سه کار در هر فصل  ،تا پایان سال این محدودیت
برداشته شود.
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برگزاری گردهمایی مهندسین مکانیک و سمینار آموزشی شرکت وینو پالست

و سخنرانی رئیس سازمان در خصوص بخشنامه های اخیر وزیر راه و شهرسازی
برگزاری گردهمایی مهندسین مکانیک و سمینار آموزشی شرکت وینو
پالست و سخنرانی رئیس سازمان در خصوص بخشنامه های اخیر وزیر
راه و شهرسازی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر،
جلسه گردهمایی مهندسین مکانیک و سمینار آموزشی شرکت وینو
پالست در بهمن ماه سال جاری ،در سالن اجتماعات مجتمع خلیج
فارس برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم ،مهندس سید مرتضی غریب زاده رئیس گروه
تخصصی مکانیک و عضو هیأت مدیره سازمان ضمن خوش آمد گویی
به حاضرین ،گزارش کوتاهی از روند اجرای تفاهم نامه آبفا و وضعیت
لوله کشی گاز ارائه نمود و در پایان خواستار این مطلب شد که اعضای
گروه مکانیک همچون گذشته در امر نظارت بر ساختمانها دقت نظر
بیشتری مبذول نمایند.
سپس مهندس احمد زارعی رییس محترم سازمان ضمن تقدیر از
برگزاری چنین همایشی در خصوص مسائل روز و چالش هایی که
سازمان ها با آن مواجه اند ،به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به کاهش ساخت و سازها در کشور گفت :علی رغم اینکه
نسبت به سال گذشته با افزایش نرخ جمعیت و نرخ تخریب واحد های
مسکونی مواجه بودیم و بر این اساس انتظار می رفت شاهد رشد در
زمینه ساخت و ساز باشیم ،اما متاسفانه همچنان با کاهش ساخت و
سازها روبرو هستیم

سازمان نظام مهندسی ،یک سرمایه ملی است
و تضعیف این سازمان ،تضعیف حقوق اجتماعی
و حقوق شهروندی است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با تاکید بر
لزوم انسجام و همکاری مهندسان جهت برون رفت از حواشی جدید
پیش آمده برای سازمان های نظام مهندسی ،اظهار داشت :سازمان
های نظام مهندسی به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای کشور
دارای مسئولیت خطیری هستند که آن ،مسئولیت صیانت و نظارت
بر مهمترین و بزرگترین سرمایه اقتصادی کشور است .بنابراین این
سازمان یک سرمایه ملی است و تضعیف این سازمان ،تضعیف حقوق
اجتماعی و حقوق شهروندی است.
وی عوامل زیادی را در ایجاد این شرایط دخیل دانست و گفت با ادامه
این شرایط پیش آمده ،به مرور اعتماد جامعه نسبت به نظام مهندسی
ها سلب میشود و این خود ما هستیم که باید مجدانه بکوشیم تا بر
این شرایط فائق آئیم.
مهندس زارعی از ابالغ دو بخشنامه اخیر وزارت راه وشهرسازی خبر
داد و در این خصوص عنوان نمود :لغو درصد خدمات مهندسی که
سازمان های نظام مهندسی از اعضا میگیرند ،یکی از بخشنامه های
اخیر بوده است .ما اعتقاد داریم که قانون ،این اجازه و اختیار را به
سازمان ها داده است .در ماده  37قانون نظام مهندسی ،با شفافیت
 ،منابع تامین هزینه ای سازمان تعریف شده است که مواردی از
قبیل حق عضویت ،منابع صندوق عای مشترک ،کمک های دولت
و درصدی از حق الزحمه خدمات مهندسی که سازمان ها از اعضا
میگیرند قید شده است .همچنین بند  8ماده  15نیز تاکید میکند،
تنظیم روابط بین شاغالن حرفه صنعت ساختمان و شهرسازی و
کارفرمایان از وظایف هیئت مدیره سازمان هاست .یعنی سازمان عمال
بابت مسئولیت های قانونی که برای آن تکلیف شده و همچنین آن
چیزی که در قانون بستر آن فراهم شده باید هزینه خدمات مهندسی را
بگیرد .ضمن اینکه این موضوع سال های سال با حضور نماینده وزارت
راه و شهرسازی در مجامع عمومی بحث می شده و به تصویب می
رسیده است .لذا عملکرد سازمان ها بر اساس قاتون بوده .اما متاسفانه
در گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دو پخش شد ،وزیر محترم به
کمک های دولت اشاره نمود  .کمک هایی که وجود خارجی ندارد
و تا به حال نه تنها حتی یک ریال از دولت کمک نگرفته ایم بلکه
یک جاهایی به دولت هم کمک کردیم .اگر این اتفاق بیفتد وسازمان
ها نتوانند درصدی از این حق الزحمه را بگیرند ،هیچگونه خدمات
مهندسی و ارجاع خدمات مهندسی را نیز نمیتواند انجام دهد .لذا در

این شرایط مردم و مهندسان ،باید در بیرون از سازمان ها هماهنگی
ها را انجام دهند و خودشان تصمیم بگیرند و با این اقدام ،زیر ساختی
که طی  20سال فراهم شده براحتی از بین برود.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن سیستم ارجاع نظارت در سازمان
نظام مهندسی بوشهر بیان نمود :در حال حاضر ،سامانه ارجاع نظارت
بر اساس داده های وارد شده بصورت هوشمند تصمیم میگرد و با این
اقدام ،دخالت نیروهای انسانی را به طور کلی از بین برده ایم و سیستم
اتوماسیون بصورت هوشمند این کار را انجام میدهد.

دو بخشنامه اخیر ،دارای اشکالت قانونی
وتاثیرات ساختاری است
رئیس سازمان به اشکاالت قانونی وساختاری بخشنامه دوم وزیر
اشاره کرد و افزود :بحث ممنوعیت تعدادی از کارکنان دستگاه های
اجرایی که دارای پروانه اشتغال به کار هستند و حق ورود به خدمات
مهندسی را از سال  97ندارند ،بحث حائز اهمیتی است و دارای
مشکالت قانونی است .در بند د ماده  32قانون نظام مهندسی تاکید
میکند که فقط کسانی نمیتوانند ورود به خدمات مهندسی داشته
باشند که شخصا مسئولیت تایید یک پروژه ی خاص را بعهده داشته
باشند .یعنی حتا کارکنان شهرداری هم اگر در خصوص یک پروژه
ی خاص ،مسئولیت بررسی را نداشته باشند ،طبق قانون ،حق ارائه
خدمات مهندسی را دارند.
بر اساس آمار استخراج شده ،چیزی حدود  80درصد اعضای سازمان،
شاغل در دستگاه های دولتی هستند .آن  20درصد دیگر اکثرا
جوانان جدید الورود هستند .ضمن اینکه ما برای این افراد غیرشاغل
تدابیری اندیشیدیم و درصدی را به ظرفیت شان اضافه کردیم و خود
ما هم در چهارچوب قانون بر این موضوع را واقفیم که این افراد باید
اولویت هایی نسبت به دیگر افراد شاغل داشته باشند .اما مشکلی
که با آن مواجه خواهیم بود این است که اکثر افراد غیرشاغل که
جوانان جدیدالورود با پایه سه هستند ،صالحیت شان برای ورود
به خدمات مهندسی با محدودیت روبروست و برای کارهای باال با
طبقات بیشتر یا زیربناهای زیاد دارای صالحیت حرفه ای نیستند
لذا با وجود چنین معضالتی ،اجرای این بخشنامه ها مشکالت
فراوانی را ایجاد می کند.
مهندس زارعی در پایان خواستار انسجام جامعه مهندسین شد و گفت:
کلیه مهندسین اعم از شاغل یا غیرشاغل باید تمام تالش مان را برای
خانه مهندسین داشته باشیم و باید انسجام خود را حفظ کنیم و بدانیم
که این موج ها گذراست و انشاهلل به زودی آرامش بر سازمان های
نظام مهندسی حاکم خواهد شد.
در ادامه برنامه ،سمینار آموزشی لوله های  U-PVCتوسط شرکت
وینو پالست برگزار گردید و مورد توجه اعضا قرار گرفت.
سپس اعضای کمیته تخصصی آبفا ،مهندس دالوری ،مهندس
سرخوش و مهندس جلیل نژاد ،در خصوص اجرای تفاهم نامه آبفا ،
دستورالعمل نظارت و بازرسی آبفا ،اشکاالت رایج در ساختمانها ،تفاوت
مبحث  16جدید ابالغی با مبحث قدیمی و همچنین فرمهایی که می
بایست در مراحل مختلف بازرسی آبفا توسط ناظرین تکمیل شوند به

ارائه گزارش پرداختند و در انتهای برنامه نیز  ،مهندس هاشمی رئیس
دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا مطالبی را در خصوص مسائل روز ،
نظارت گاز و برنامه های آتی دفتر و همچنین ایرادات رایج در مراحل
نظارت گاز ارائه نمود.
در پایان و بعد از برگزاری این همایش  ،ضیافت شام نیز با حضور
شرکت کنندگان در همان محل برپا شد.
الزم به ذکر است که کلیه هزینه های این همایش نیز توسط حامی
مالی همایش پرداخته شد.
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یادداشت فنی  -کمیته نظارت

ایرادات رایج
در اجرای
ستونهای بتن آرمه

 )1آرماتوربندی

 -1-2دانه بندی و اسالمپ بتن

 -1-1میلگردهای ریشه

در غالب ساختمان های بتنی در دست اجرا ،با هدف
دست یابی به سطوح صاف و پیشگیری از کرمو شدن
بتن  -به جای ریختن بتن مطلوب و انجام تراکم الزم
– معمو ًال از شن کم وآب زیاد استفاده می کنند که این
اشتباه بزرگ می تواند فجایعی را به بار آورد .بنابراین
توجه به کیفیت بتن ستونها باید به جد در دستور کار
ناظران محترم قرار گیرد.

قبل از بتن ریزی فونداسیون ،الزم است که کیفیت و
موقعیت قرار گرفتن ریشه ها ،برابر با جزئیات نقشه ها و
سایر مقررات ،کنترل شوند.
 -1-1-1ریشه ها می بایست در داخل فنداسیون تعبیه
شده و به هیچ عنوان از میلگرد های کناری فونداسیون
بیرون نباشند ( .تصویر یک این ایراد را نشان میدهد)

تصویر شماره  :2تخریب ساخمان های بدون درز
انقطاع هنگام زلزله

 2-2ریختن بتن از باالی ستون ها:
تصویر شماره  : 4خاموتهای اجرا شده بین سفره های
فونداسیون

 -7-1-1کنترل طول میلگردهای انتظار
برای طبقه فوقانی:

تصویر شماره  : 3عدم رعایت فاصله الزم با ملک
همسایه

تصویر شماره یک  :بیرون زدن میلگرد ریشه ستون
از فونداسیون
 -2-1-1تمهیدات الزم برای رعایت حداقل ضخامت
پوشش بتنی روی میلگرد ( ،)coverاندیشیده شده باشد.
با عنایت به اهمیت فوق العاده پوشش بتنی روی
میلگردها ،باید ابعاد خاموت ها و قالب ها به گونه ای
انتخاب شوند که از هر طرف پوشش بتنی تأمین گردد.
ضمن ًا در ستون هایی که کنار ملک همسایه اجرا می شوند،
هنگام کنترل موقعیت ریشه ها باید به این نکته توجه
داشت که ریشه ستون ها در موقعیتی قرار گرفته باشند
که عالوه بر پوشش بتنی ،فاصله کافی با ملک همسایه
به منظور رعایت درز انقطاع -وفق مقررات آیین نامه
 2800ایران -باقی بماند.
ساختمان هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و بین
آنها درز انقطاع مناسبی وجود ندارد ،بدلیل هم فاز نبودن
ارتعاشات در حین زمین لرزه به یکدیگر ضربه می زنند
که به آن تنه زدگی یا  Poundingگفته می شود.
در شکل زیر آثار عدم رعایت درز انقطاع مشاهده
می شود:

 -3-1-1در حد فاصل دو سفره فونداسیون ،می بایست
دست کم سه خاموت برای ریشه ستون ها کار گذاشته
شده باشد.
 -4-1-1میلگردهای ریشه می بایست تا سفره زیرین
فونداسیون ادامه یافته و انتهای آنها مطابق جزئیات
نقشه های سازه خم شده باشند.
 -5-1-1قطر و تعداد میلگردهای ریشه ،با نقشه
مطابقت داشته باشند.

 -6-1-1کنترل خاموت ها

خاموت (تنگ) ستون ها به لحاظ قطر ،فاصله ،ترکیب
و ...می بایست کام ً
ال طبق نقشه اجرا شده باشند و ابتدا و
انتهای آنها با زاویه  135درجه خم شده باشد؛ غالب اوقات
مجریان ساختمان به علت سختی اجرای این خم ها ،تنها
یک سر خاموت را خم  135درجه میزنند و سر دیگر آن را
فقط  90درجه خم می کنند که در شرایط بحرانی اینگونه
تنگ ها ممکن است باز شوند .الزم است ناظران محترم
در مقابل این کم کاری مقاومت نموده و اجرای اصولی
خاموت ها و سنجاقی ها را از مجریان درخواست نمایند.
همانگونه که گفته شد در حد فاصل دو سفره فونداسیون
می بایست دست کم سه خاموت برای ریشه ستون ها
کار گذاشته شود.

گاهی اوقات به علت اشتباه عوامل اجرایی ،میلگردهای
ستون ها کوتاه بریده می شوند و یا مجری ساختمان به
خاطر صرفه جویی از میلگردهای پرت استفاده می کنند.
به نحوی که پس از بتن ریزی سقف ،طول کافی برای
وصله میلگردهای ستون های طبقه زیرین با فوقانی
باقی نمی ماند .بنابراین الزم است قبل از بتن ریزی
ستونها به این موضوع مهم توجه شده و کنترل های
الزم انجام شود.

هنگامی که بتن از ارتفاع به داخل ستون ها رها می شود،
همگنی دانه های مختلف بتن از هم جدا شده از بین می
رود .توجه به این نکته ضروری است که این نقیصه
حتی در صورت استفاده از نقاله های مخصوص بتن
ریزی ستون – تصویر شماره  - 5نیز همچنان وجود
دارد وتنها راه اصولی بتن ریزی ستون ها استفاده از
پمپ بتن است که قادر است بتن ریزی را از کف
ستون ها آغاز نماید.

 -2بتن ریزی ستون ها

در حال حاضر ،کیفیت بتن ریزی ستون ها در غالب
ساختمان های در دست اجرا با شرایط مطلوب و اصولی
فاصله زیادی دارند .در زلزله اخیر در شهر سرپل ذهاب
چندین ساختمان اسکلت بتنی فرو ریختند و شماری
از ساکنان آنها جانشان را از دست دادند و یا مصدوم
گردیدند .دلیل تخریب این ساختمان ها ،خورد شدن
بتن – به ویژه در محل اتصاالت – بود که دلیل اصلی
آن عالوه بر عدم رعایت آرماتورگذاری چشمه اتصال،
بدون تردید کیفیت پایین بتن ستونها ارزیابی شده است.
همچنین چند بلوک مسکن مهر در شهر اسالم آباد
غرب نیز منحصراً به دلیل خورد شدن بتن ستون های
طبقه همکف به طور کامل تخریب شدند و هر چند
خوشبختانه هنوز کسی در آنها ساکن نبود اما خسارت
های زیادی را به سرمایه های کشور وارد نمودند.
با عنایت به موارد پیش گفته ،توجه به نکات زیر در
خصوص بتن ریزی ستون ها ضروری است:

تصویر شماره  :5بتن ریزی ستون از ارتفاع با استفاده
از نقاله

تصویر شماره  :6بتن ریز ی ستون با بیل دستی از
ارتفاع
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را دربرنمی گیرد ،در ثانی قسمت های خم شده در بتن
پوشش قرار می گیرد و با قالب تماس پیدا می کند.
 وصله های پوششی تنها وقتی موثر خواهند بود که تنگهای ویژه با فاصله کم ،آنها را احاطه کنند و بعد از پکیدن
بتن پوشش ،وصله ها را محبوس کنند .معمو ًال در ساختمان
های بتنی در حال اجرا این مورد رعایت نمی شود.

 -3-2عمل آوری بتن

از آنجا که سطوح ستون ها قابلیت نگهداری آب را ندارند،
بنابراین برای خیس نگه داشتن ستون ها می بایست بال
فاصله پس از باز کردن قالب ها به دور آنها گونی ،متقال
ویا امثال آنها پیچیده شود.

 -4-2رعایت دقیق ارتفاع ستون ها:

میزان الغری ستون ها با طول آنها نسبت مستقیم دارد.
( )KL/rبنا براین طول اجرا شده ستون ها می بایست با
مقدار محاسباتی مندرج در نقشه ها منطبق باشد.
دلیل افزایش یافتن ارتفاع ستون ها ،غالب ًا به دلیل
پایین اجرا شدن تراز فنداسیون و یا با هدف افزایش
ارتفاع سقف ها می باشد.
 -5-2کنترل شاقولی بودن و هم محور بودن
ستون ها
تصاویر زیر ،نمونه هایی از این نقیصه بزرگ را نشان
می دهند .قبل از بتن ریزی ستون ها الزم است نسبت
به شاقولی بودن وهم محور بودن ستون ها اطمینان
حاصل کرد.

تصویر شماره  :7هم محور نبودن ستون های دو
طبقه متوالی

تصویر شماره  :8شاقولی نبودن و هم محور نبودن
ستون های دو طبقه متوالی
یک اشکال اجرایی مهم که در ساختمان های بتن آرمه
مشاهده می شود ،عدم وجود خاموت های با قالب
 135درجه می باشد .پیمانکار معمو ًال بدلیل راحتی اجرا
از اجرای خاموت با قالب  135درجه طفره می رود .این
خاموت ها در تیرها وستون ها ،مخصوص ًا در نواحی
ویژه تیرها و ستون ها ،نقش مهمی در محبوس شدگی
بتن دارند .متاسفانه این موضوع چندان برای سازندگان
ساختمان روشن نیست و تمهیدات ویژه ای را در ناحیه
اتصال درنظر نمی گیرند.
 از ایجاد ستون های کوتاه ،به خصوص در نورگیرهایزیرزمین ها ،حتی االمکان خودداری شود.
 در محل اتصال ستون به شالوده ،میلگرد طولیستون که به داخل شالوده برده شده است باید در طولی
حداقل برابر با  300میلیمتر با میلگردگذاری عرضی
ویژه تقویت شود.
 در ستون های بتن آرمه ای که دارای خاموت دوبل میباشند ،بعض ًا پیمانکار برای راحتی اجرا ،خاموت کوچکتر را
بزرگتر از اندازه الزم خم می کند که او ًال آرماتورهای طولی

مشخصه عمومی شکست های برشی و ویژگی های
آن عبارتند از :کاهندگی سختی ،کاهندگی شدید
مقاومت ،ظرفیت اتالف انرژی کم و نرمی اندک .لذا
در اتصال تیر به ستون ،در ارتفاع تیر منتهی به محل
اتصال ،باید در امتداد عمود بر میلگرد طولی ستون
تنگ ( خاموت عرضی ) قرار داده شود .این تنگ ها
وظیفه انتقال برش از درون اتصال را دارند ( ترک ها را
می دوزند ) مقدار تنگ نباید کمتر از دو سوم مقدارتنگ
در ناحیه ویژه ستون و فاصله 1برابر فاصله تنگها در
این ناحیه بیشتر شود.

متأسفانه این موضوع چندان برای سازندگان ساختمان
روشن نیست و تمهیدات ویژه ای در ناحیه اتصال در
نظر گرفته نمی شود.
زلزله های گذشته نشان داده اند که درصد زیادی از

خرابی های سازه ای از غیر هم محور بودن و غیر
عمود بودن اعضاء سازه ای بوجود آمده اند .این غیر
هم محور بودن اعضاء در اکثر سازه های بتن آرمه،
هم در پالن و هم در ارتفاع مشاهده می شود .تمامی
تیرها و ستون ها باید در گره ها هم محور باشند .مثال
هایی از این حاالت نامساعد در ارتفاع در شکل زیر
مشاهده می شود.
عدم خم کردن آرماتورهای طولی ستون ها در تراز بام
از اشکاالت رایج ساختمان های بتنی می باشد .برای
مهار آرماتورهای طولی ستون ها در تراز بام باید مطابق
یکی از شکل های زیر عمل شود.
طول ناکافی آرماتورهای انتظار ستون ها در تراز طبقات
و وصله کردن تمامی آرماتورها در یک ناحیه از ستون،
از اشکاالت دیگر اجرایی برخی ساختمان های بتن
آرمه می باشد.

عدم رعایت زمان قالب برداری با توجه به دمای هوا
نیز بعض ًا مشاهده می شود .برداشتن زودهنگام قالب ها
می تواند به بتن ستون ها یا تیرها آسیب بزند .همچنین
برچیدن پایه های اطمینان فقط در صورتی مجاز است
که عالوه بر مراعات تمامی محدودیت ها ،بتن به
مقاومت  28روزه مورد نظر رسیده باشد.
شاقول کردن ستون ها و مهار آنها حتم ًا باید قبل از بتن
ریزی انجام گیرد و بعد از بتن ریزی تنها کنترل گردند.
بعض ًا مشاهده می شود که بعد از بتن ریزی اقدام
به شاقول کردن ستون می نمایند و با حرکت دادن
آرماتورهای طولی ستون و قالب ها باعث ایجاد ترک
در پای ستون و یا سطح باالی ستون می شوند.

بازدید سرپرست شهرداری بندر بوشهر از پروژه های عمرانی
بازدید اعضای شورای اسالمی شهر با
حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری و
سرپرست شهرداری بندر بوشهر از پروژه
های عمرانی شهر بوشهر انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر
بوشهر ،بازدید اعضای شورای اسالمی شهر
با حضور مهندس حسین آبادی مدیر کل
دفتر فنی استانداری و سرپرست شهرداری

بندر بوشهر از پروژه های عمرانی
شهر بوشهر انجام گرفت.
در این بازدید عبداالمیر قاسمی،
سرپرست شهرداری بندر بوشهر با
توجه به حرکت مطلوب پروژه ها در
سطح شهر ،به اتمام پروژه ها تا پایان
سال جاری جهت آماده سازی شهر
برای استقبال از نوروز تاکید نمود.

آگهی برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

بدینوسیله به اطالع می رساند با توجه ،به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر در مجمع عمومی  -نوبت اول در تاریخ  ، 96/11/30طبق ماده  ۵۵اصالحیه آئین
نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،جلسه مجمع عمومی نوبت دوم در روز دوشنبه مورخه  96/۱۲/14رأس ساعت  ۱۶:۳۰در
محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری  ۹دی تشکیل می شود .ضمن ًا به همراه داشتن کارت عضویت معتبر الزامی است.
دستور کار جلسه :بررسی بودجه سال  ،۹۷بیالن مالی سال  ،۹۵تصمیم گیری در خصوص زمین سازمان واقع در جفره
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مجازات انتظامی دادن یا گرفتن مال یا امتیاز خارج از ضوابط در انجام
وظایف حرفه ای

مطابق با بند  15از بخش ب ماده  90و  91اصالحیه مورخ  94/12/05آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان ،مجازات انتظامی دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در
انجام وظایف حرفه ای یا برای گرفتن یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و
مهندسی  ،از درجه چهار تا درجه  6می باشد.
 محکومیت درجه چهار  :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانهاشتغال به مدت محرومیت
 محکومیت درجه پنج  :محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانهاشتغال به مدت محرومیت
 -محکومیت درجه شش :محرومیت دائم از عضویت در نظام مهندسی استان ها و استفاده از پروانه اشتغال

اطالعیه ثبت نام آزمون های ورود به حرفه

بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه مهندسی می رساند ،نوبت بعدی آزمون های مربوطه،
در روزهای پنجشنبه و جمعه  ۲۰و  ۲۱اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۷برای کلیه رشته های مهندسی اعم شهرسازی،
عمران ،معماری ،نقشه برداری ،تأسیسات
مکانیکی ،تأسیسات برقی و ترافیک به طور
همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
ثبت نام این دسته از آزمون ها از تاریخ
 96/۱۱/30از طریق سامانه آزمون های ورود
به حرفه مهندسان شروع و تا 96/۱۲/12
ادامه خواهد داشت.

گروه تخصصی برق سازمان:

نکاتی در خصوص کاهش اثرات ناشی از امواج
الکترومغناطیسی

 -۱پیش بینی برقگیر حفاظتی ،در تاسیسات برقی
 -۲رعایت فاصله مناسب بین هادی نزولی صاعقه گیر ،با کابل های شبکه
توزیع نیرو ،کابل های حامل سیگنال های الکترونیکی و کابل های شبکه
کامپیوتر طبق توصیه سازندگان سیستم صاعقه گیر.
در ساختمان هایی که شبکه کامپیوتر و فن آوری اطالعات ITبطور
گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ،سیستم نیرو باید از نوع  TN-Sبوده و
استفاده از سیستم نیروی  TN-Cدر اینگونه ساختمان ها مجاز نمی باشد.
 -۳الکترود اتصال زمین حفاظتی ،الکترود اتصال زمین عملیاتی و سیستم
صاعقه گیر باید به یک ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل و در آن
هم بندی گردند .استفاده از الکترودهای اتصال زمین مجزا از هم ،برای هر
یک از سیستم های فوق بدون همبند کردن آنها مجاز نمی باشد.
 -۴هادی های همبندی برای هم ولتاژ کردن هادی اتصال زمین حفاظتی
و عملیاتی هر کدام باید بصورت مستقل و مجزا از هم به ترمینال یا شینه
اصلی اتصال زمین وصل گردند تا در صورت در صورت قطع یک هادی
هادی های دیگر وصل باقی بماند.
البته هادی اتصال زمین صاعقه گیر نیز از طریق هادی همبندی مربوط به
خود به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل میگردد.
چنانچه سازندگان برای تأمین شرایط و کارکرد مناسب دستگاه ها و
تجهیزات الکترونیکی استفاده از سیستم عملیاتی را توصیه کرده باشند،
هر یک از این تجهیزات و یا دستگاه ها باید از طریق یک هادی مجزا به
ترمینال سیستم اتصال زمین عملیاتی وصل گردند.

مهندس زائری ،عضو کمیته ژئوتکنیک سازمان:

برخی روش های بهسازی خاکها در مقابل پدیده روانگرایی
بهسازی خاک به دو دلیل عمده می تواند صورت
گیرد .یکی بعلت ضعف ذاتی خاک جدای از نوع
سازه روی آن مانند قابلیت روانگرایی یا لغزش
جانبی و دیگری به علت عدم تطابق ظرفیت خاک
با نیروهای مورد نیاز برای بنای مورد نظر.
روشهای بهسازی خاک مختلفند؛

به منظور انتخاب روش مناسب پی سازی و
انجام یک مقایسه معنا دار بین مشخصات فنی
و اقتصادی روش های مختلف ،باید تمام شرایط
اصلی و مرزی یک پروژه به شرح زیر بررسی گردد:
• مساحت و حجم مصالحی که باید بهسازی گردند؛
• نوع تجهیزات الزم ،نحوه اعمال بار متناسب با
نوع آن ،احجام و موقعیت محل مورد نظر؛
• سهولت دسترسی به مصالح ،لوازم و پرسنل فنی
مورد نیاز؛
• تأثیر بر روی محیط زیست و زمین های اطراف؛
• انتخاب بهترین روش بهسازی بر پایه مطالعه
فنی کامل و دقیق و مقایسه اقتصادی.
مراحل طراحی روش بهسازی به شرح زیر می باشد:
• تعیین شرایط زمین ضعیف شامل میزان گسترش
و توع نقاط ضعف؛
• تعیین و تثبیت نیاز های اجرایی؛
• تعیین محدودیت های محیطی و مکانی؛
• مطالعه و بررسی دقیق شرایط زمین؛

• طراحی اولیه شامل محدودیت های ناشی از الیه
های زیرسطحی ،روش های اجرایی ،احجام کار و
محدودیت های زمانی و محیطی؛
• مقایسه میان عملکرد ،قابلیت اجرا ،هزینه و سایر
عوامل مرتبط.
در مورد ضعف های طبیعی خاک همچون
روانگرایی می توان گفت در صورت برخورد به
الیه های ماسه ای مستعد روانگرایی و همچنین
به الیه های رس و الی نرم در محدوده مورد
مطالعه ،به منظور دستیابی به مقاومت باالتر یا باید
با استفاده از شمع ،بار سازه به الیه های مقاوم تر
عمق پایین منتقل گردد و یا خاک زیر پی بهسازی
گردد .با توجه به ضخامت و جنس الیه های
سست یا نرم موجود در منطقه ،روش های زیر می
توانند مناسب باشند.
 -1تثبیت خاک با سیمان یا آهک در عمق
()Deep Soil Mixing

یکی از روش های بهبود رفتار خاک های
ریزدانه ،تثبیت آنها با افزودن مصالح مناسب مانند
آهک و سیمان می باشد .مواد افزودنی عالوه بر
بهبود خصوصیات خمیری خاکهای ریزدانه ،باعث
افزایش مقاومت آن نیز می شوند .در خاک های
دانه ای نیز تثبیت خاک باعث افزایش مقاومت
خاک در مقابل روانگرایی می شود .تثبیت خاک
توسط دو ماده زیر صورت می گیرد.
• تثبیت با آهک
برای تثبیت خاک معمو ًال از آهک های هیدراته با
درصد کلسیم باال مانند ( CaO ،2 Ca(OHو
 CaO+MgOاستفاده می شود .تثبیت با آهک
برای خاک های با شاخص خمیری کمتر از 10
مناسب می باشد .اما برای خاک های با درصد
مواد آلی بیش از  2درصد و یا سولفات بیش از
 0/5درصد توصیه نمی شود .با توجه به اینکه در
محدوده مورد مطالعه درصد سولفات احتما ًال بیش
از  0/5درصد می باشد ،ممکن است استفاده از

آهک جهت تثبیت خاک مناسب نباشد.
• تثبیت با سیمان
استفاده از سیمان برای تثبیت خاک های رسی با
حد روانی بیش از  45و شاخص خمیری بیش از 25
مناسب نمی باشد .حداقل سیمان مورد نیاز جهت
تثبیت بسته به جنس و خصوصیات خاک بین 8
تا  12درصد متغیر می باشد .لیکن تعیین دقیق
درصد سیمان بهینه نیازمند انجام آزمایش های
آزمایشگاهی بر روی مخلوط خاک و سیمان است.
تثبیت خاک با سیمان معمو ًال به دو روش صورت
می پذیرد:
• تزریق دوغاب سیمان
• مخلوط کردن خاک با سیمان (Deep
)Mixing
با توجه به باال بودن درصد ریزدانه در الیه های
سست ،تزریق دوغاب با مشکالتی از جمله عدم
نفوذ مناسب همراه خواهد بود .بنابراین می توان از
روش  Deep Mixingاستفاده نمود.
مخلوط کردن خاک بایستی تا اطمینان از رسیدن
به الیه های مناسب ادامه یابد .قطر تیغه مخلوط
کننده بین  50تا  150سانتیمتر متغیر می باشد.
البته ابعاد کوچکتر و بزرگتر به نسبت پیشرفت
تکنولوژی قابل دسترسی است .مخلوط کردن
خاک بر روی نقاط یک شبکه با فاصله های
متغیر صورت می پذیرد .همانگونه که ذکر گردید
تثبیت خاک با سیمان باعث کاهش رفتار خمیری
و افزایش سختی و مقاومت الیه های سست شده
و در نتیجه منجر به کاهش نشست خاک زیر پی
می شود .برای طراحی دقیق روش بهسازی،
شامل تعیین قطر گمانه ها ،فاصله آنها از هم و
همچنین درصد سیمان بهینه مورد نیاز در تثبیت
جهت کاهش نشست پی ها در حد مجاز ،بایستی
آزمایش های آزمایشگاهی مناسب بر روی مخلوط
خاک و سیمان با درصدهای مختلف انجام شود .در
حین اجرای عملیات بهسازی بایستی به صورت

مداوم صحت انجام کار با نمونه گیری و انجام
آزمایش های کنترل کیفیت در محل کنترل گردد.
 -2روش تراکم  /جایگزینی ارتعاشی
Vibroflotation

بطور خالصه می توان گفت در این روش،
خاک به روش لرزاندن در عمق متراکم می شود.
تراکم خاک ،فضاهای خالی در عمق به وجود می
آورد که توسط مصالح شنی پر می شود .بدین
ترتیب مشخصات خاک هم با متراکم کردن خاک
و هم با اضافه کردن مصالح مناسب بهبود می یابد.
از طرف دیگر مصالح شنی می توانند به صورت
ستون زهکش عمل نموده و سرعت تحکیم خاک
را تا حد قابل توجهی افزایش دهند .در صورت
رسی بودن الیه های فوقانی بازده این روش
نسبت به حالتی که بخش اعظم الیه ها ماسه
ای باشند کمتر است .تأمین مصالح مناسب جهت
پرکردن فضاهای خالی نیز دشوار است.
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رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی :

دولت درسامانه ای تمام اطالعات مربوط به پروژه ها را در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،رئیس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در برنامه
گفت و گوی اقتصادی رادیو گفتگو در خصوص
کاهش بودجه های عمرانی در الیحه بودجه 97
اظهار کرد :پیشنهادی که دولت در الیحه بودجه
 97برای پروژه های عمرانی آورده این است که
عددی معادل  48هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده،
که از این میزان  33هزار میلیارد تومان آن بصورت
نقدی در پروژه ها و  15هزار میلیارد تومان از این
منابع برداشته شود که عالوه بر آن منابعی معادل
 80هزار میلیارد تومان با آن بتواند برای پروژه های
ملی صرف کند که این میزان در صندوق توسعه
ملی ،فاینانس خارجی ،ظرفیت بانکها به عالوه بخش
خصوصی که مجموع آن به میزان 127هزار میلیارد
تومان منابعی است که باید در سال آینده به پروژه
های ملی تزریق شود.
وی افزود :دولت برای اولین بار از منابع غیر نقدی
پیش بینی کرده که اگر بتوانیم از صندوق توسعه
ملی ،ظرفیت بانکها  ،فاینانس خارجی و درآمد
اختصاصی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی

استفاده کنیم به خوبی میتوان شاهد جهش بزرگی در
پروژهای عمرانی بود که البته این پیشنهاد دولت نیاز
به مدیران انقالبی ،شجاع ،جهادی  ،با برنامه و دلسوز
داردتا این منابع را با خالقیت و پیچیدگی بتوانند به
منبع مالی تحقق یابند.
رضایی ادامه داد :تاکنون به اندازه بیش از  500هزار
میلیارد تومان پروژه های ناتمام در کشور وجود دارد
که اگر قرار باشد با منابع محدود دولتی این پروژه
ها انجام شود سالیان سال طول می کشد تا به اتمام
رسد و این اتالف وقت می تواند منجر به از دست
رفتن منابع و مستهلک شدن پروژه ها شود.
وی همچنین تصریح کرد :برای رسیدن به این هدف
نیاز به ظرفیت اجرایی باالست تا بتوان با استفاده از
نیروهای کارآمد و دلسوز این پروژه ها را به سرمنزل
اصلی خود سوق داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
همچنین ادامه داد :برای رسیدن به هدف مطلوب
در این مسیر ،پیشنهاد این است که دولت سامانه ای
را تعریف کند و تمام اطالعات مربوط به پروژه ها را
در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهد و بتواند

در بهمن ماه سال جاری گروه های مختلف سازه،
معماری ،برق و مکانیک کمیته نظارت سازمان از
ساختمان های در دست احداث بوشهر بازدید و
گزارش بازديد هاي انجام شده را جهت رفع نواقص
مشاهده شده كتب ًا به مهندسان ناظر و در صورت نياز
به مراجع صدور پروانه و دستگاه هاي مرتبط اعالم
نمودند و در خصوص موارد ارجاع شده به كميته نيز
موارد ،در جلسات كميته بررسي و تصميمات الزم
اتخاذ گرديد .گزارش خالصه عملکرد کمیته به شرح
زیر می باشد:

پایان تأکید کرد :باید برای رفع مشکالت مربوط به
پروژه های عمرانی از واگذاری پروژه ها به بخش
خصوصی غافل نبود تا بتوان این مشکالت را به
سرعت و به بهترین شکل ممکن حل کرد.

اختصاص صفحه ای ویژه جهت

عملكرد كميته كنترل نظارت سازمان
موضوع

پروژه ها را واگذار کند و یا اگر در دست دولت باقی
است با کمک صندوق توسعه ملی و بانکها ،آنها را
به اتمام رساند.
وی همچنین درخصوص الزامات تحقق اهداف دولت
در پروژه های عمرانی دولت اظهار داشت :مجلس
باید مصوب کند و البته داشتن مدیران اجرایی
جهادی نیز در این مسیر بسیار مثمر ثمر خواهد بود
تا برای رفع مشکالت این پروژه ها و تأمین مالی
آنها اقدامات اساسی انجام شود که این امر با کمک
گرفتن از صندوق توسعه ملی و ظرفیت بانکها می
تواند مشکالت آنها را مرتفع کندکه البته در این میان
نباید از کمک گرفتن از بخش خصوصی غافل ماند.
رضایی در خصوص دستیابی دولت به اهداف سه
گانه اش در الیحه بودجه  97اظهار داشت :علی رغم
اینکه دولت و مجلس ،مسکن را فراموش نموده اند،
در سال آینده شاهد تولید مسکن نخواهیم بود و این
اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و بهتر
بود دولت فضای مسکن را هم در الیحه پیشنهادی
بودجه می دید تا شرایط مسکن بهتر می شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در

بهمن ماه

تعداد جلسات هفتگی

7

تعداد مصوبات

30

تعداد بازدید های انجام شده

53

اعالم نواقص به مهندسان

38

دعوت از مهندسان ناظر جهت
شرکت در جلسه کمیته

6

برگزاری جلسه هیئت چهار نفره گاز استان

کمیته نظام پیشنهادات در سایت سازمان
بدینوسیله به اطالع می رساند ،کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر با اختصاص صفحه ای مخصوص ،در سایت سازمان ،جهت دریافت نظرات و
پیشنهادات مهندسین گرامی ،پذیرای نظرات ارزشمند این عزیزان می باشد .امید است که با
همفکری و تالش در راستای ارتقاء سطح کیفی ساخت و سازهای استان و اعتالی سازمان
بیش از پیش موثر واقع گردیم.
آدرس لینک http://bushehr-nezam.ir/apps/feedback :

بازدید معاون عمرانی استانداری بوشهر و سرپرست
شهرداری بندر بوشهر از تقاطع غیر همسطح
معاون عمرانی استانداری بوشهر و سرپرست شهرداری
بندر بوشهر از تقاطع غیر همسطح بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،
مهندس محمدحسن باستی ،معاون عمرانی استانداری
بوشهر به همراه عبداالمیر قاسمی سرپرست شهرداری
بندر بوشهر و اعضای شورای اسالمی شهر و مسئولین
شهرداری ضمن بازدید از تقاطع غیر همسطح ،از نظر
فنی و سرعت عمل از نزدیک در کم و کیف کار قرار
گرفته و موارد الزم را به دست اندرکاران مربوطه ،جهت پیشرفت کار و دقت الزم در اجرای پروژه متذکر شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر جلسه هیئت چهار نفره گاز استان
متشکل از نماینده سازمان نظام مهندسی ،اداره کل راه و شهر سازی ،اداره کل صنعت معدن و تجارت ،شرکت
گاز استان بوشهر در تاریخ  23بهمن در محل سازمان نظام مهندسی برگزار گردید .در این جلسه مواردی
همچون عملکرد مجریان گاز و لزوم ساماندهی فعالیت های آنان ،بحث تشکیل اتحادیه و موضوع قیمتگذاری
و همچنین موضوع الکترونیکی شدن فرم تاییدیه های گاز در راستای خدمت بهتر به ارباب رجوع ،مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت.

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
تلفن)۰۷۷( ۳۳۳۳۴۰۹۰ :

آمار مربوط به تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه

دورنگار)۰۷۷( ۳۳۳۴۲۶۰۳ :

سامانه پیامکی۵۰۰۰۲۸۰۰۰:

کدپستی۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱ :

ایمیل سازمانbooshehr_nezam@yahoo.com :

دفترچه اطالعات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی
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تعداد نقشه های ارجاعی

معماری

575

سازه

401

متراژ

تعداد

متراژ

تعداد

برق

216

مکانیک

237

مجموع

1,429

خرداد

فروردین

متراژ زیربنا

214.3

264

تعداد قرارداد

2

مهر

2

9

آبان

آذر

دی

متراژ زیربنا

878.46

706.65

1254.33

2561.55

774.97

تعداد قرارداد

5

3

7

4

5

متراژ

1865.71

1006.2

مرداد

تیر

669.54

1029.27

2

6

6

بهمن (تا 28م)

جمع کل
10909.71
51

خرداد

مرداد

تیر

2129.05 3393.82 2600.42

شهریور
2677.04

تعداد قرارداد ساختمان

8

4

11

17
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تعداد کنتور گاز

64

93
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مهر

آبان
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دی

بهمن

اسفند
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1370.05
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88
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گزارش کارکرد دفتر نمایندگی عالیشهر
ماه های سال

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

تعداد کار

--

2

4

7

7

5

--

460

813

3248

2027

ماه های سال

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

تعداد کار

8

7

--

11

6

1668

1955

--

گروه ج

1

1022.76

3

4381.03

1

1282.67

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

متراژ

1490.55

4759.15

4667.29

6859.26

4379.96

398.16
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7
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3
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233
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مهر
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متراژ

1302.8
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6007.63

4936.33
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تعداد قرارداد

6

25

31

22

30

_

تعداد کنتور
گاز

358

468

668

749

582

_

گزارش کارکرد دفتر نمایندگی خورموج
فروردین

گروه ب

27

21531.04

27

23377.23

گروه د

شهریور

883.09 1673.55

اردیبهشت

گروه الف

2

486.95

3

699.9

گزارش کارکرد دفتر نمایندگی برازجان

اردیبهشت

متراژ

شناسنامه فنی و ملکی

300

گزارش کارکرد دفتر نمایندگی چغادک

متراژ

گروه
ساختمانی

دفترچه اطالعات ساختمان

مالحظات

2357

1565

885

گزارش کارکرد دفتر نمایندگی کنگان و شهرهای عسلویه و دیر
فروردین

اردیبهشت

19240.17

4057.98

تعداد قرارداد

22
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تعداد کنتور گاز

62
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94

115
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57

83
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تعداد کنتور گاز دیر

41
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46
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مهر
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بهمن

اسفند

4197.99

3343.25

8372.7

_

تعداد قرارداد

13
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26
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22

_

تعداد کنتور گاز

99

126

139
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_

تعداد کنتور گاز عسلویه

73

105

161

79

196

_

تعداد کنتور گاز دیر

63

61

105

96

93

_

متراژ

متراژ

خرداد

مرداد

شهریور

تیر

4643.49

8491.18

17

28

28

101

75
98

3714.5 5940.32

7356.55 8384.1

