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 رئیس سازمان:

سامانه سکانت، چشم انداز ارتقاء کیفی نظارت سرمقاله

در  هفتم،  دوره  مدیره  هیئت  های  تالش  ادامه  در 
جهت شفافیت، چابک سازی و نیل به اهداف سازمان 
اینک  اخیر،  های  ماه  طی  فشرده  های  برنامه  با  و 
خوشبختانه برنامه سکانت )سامانه کنترل امور نظارت( 

آماده بهره برداری است. 
می دانیم که یکی از گلوگاه های حساس و آسیب زا 
در سازمان، موضوع نظارت اصولی بر اجرای ساخت 
و سازهای بخش خصوصی می باشد که بعضاً چالش 
های زیادی هم ایجاد نموده است. به همین دلیل و 
بنا به اهمیت موضوع، انتظاری که اینجانب و اعضای 
هیئت مدیره از اعضای محترم دارند، همکاری مجدانه 
با سازمان در جهت اجرایی نمودن این سامانه می باشد 
که راهنمایی و دستورالعمل اجرایی آن بر روی سایت 
سازمان موجود می باشد. و اطمینان دارم اعضای محترم 
با توجه به ویژگی های مثبت این برنامه، همکاری الزم 

را در جهت موفقیت آن خواهند داشت.
هرچند که فعالیت های کمیته کنترل نظارت مضاعف 
و  توفیقات  به  منجر  اخیر  های  سال  در  سازمان 
دستاوردهای خوبی برای ارتقاء کیفی ساخت و سازها 
با  که  نظارت  جاری،کنترل  روش  در  اما  است،  شده 
صرف وقت و هزینه زیاد صورت می گیرد، پوشش همه 

پروژه ها، تاثیر گذاری مطلوب و مستندسازی آنها )بویژه 
در شهرستانهایی که به تعداد کافی کنترل کننده وجود 
ندارد( مقدور نیست. لذا با هدف ارتقاء کیفی ،تسهیل و 
پوشش بیشتر پروژه های ساختمانی و ویژگی هایی که 
برشمرده می شود، انتظار می رود که گام بلندی در 

جهت بهبود امر نظارت برداشته شود..
به  را  نکاتی  مدیره  هیئت  مصوبه  چوب  چهار  در   

استحضار اعضائ محترم می رسانم
الف - مراحل کار در سامانه عبارتند از:

1- سرکشی مستمر و منظم به پروژه توسط ناظر
2- ابالغ دستورات الزم به مجری جهت قابل رویت 
نگه داشتن یا در صورت لزوم تعلیق کار درجبهه کاری 

مورد نظر
3- ارسال گزارش به سازمان مبنی بر تکمیل و قابل 
کنترل بودن جبهه کاری)توضیح اینکه برنامه روتین 
اعالم  مختلف  های  رشته  در  گزارش  حداقل  ارسال 

خواهد شد(
4- اعزام عضو کمیته کنترل نظارت مضاعف به محل 

پروژه )حداکثر ظرف 24 ساعت(
5- مجوز ادامه کار در صورت عدم دریافت گزارش ایراد 
از سوی کمیته نظارت مضاعف )ناظران محترم توجه 

دارند که کنترل کیفی نظارت در چهارچوب ضوابط 
شهرسازی و مقررات ملی از وظایف اصلی آنهاست و 
نقش ناظران کنترل کننده در جهت کمک به اعضا و در 
مسیر ارتقای کیفی ساخت و ساز ها صورت می گیرد(

ب- ویژگی های مثبت سکانت:
1- بستری مناسب جهت ارسال گزارش های فنی به 

سازمان
2- دریافت مستمر گزارش های پیشرفت پروژه

3- سهولت در ایجاد هماهنگی میان نظار رشته های 
مختلف

4- مشاهده ایرادات بر روی کار تایید شده توسط ناظر 
و در حین اجرا و امکان انجام اصالحات با هزینه اندک 

و پیشگیری از پیشرفت کار معیوب
5- امکان سرکشی هدفمند کنترل کننده با تخصص 

مربوطه به پروژه در مقاطع کاری مناسب
6- کمک به بهبود بهداشت روانی جامعه نظارتی از 
شیوه جستجوی  جایگزینی  به سمت  طریق حرکت 

تخلف با روش مشورتی
7- امکان گزارش گیری متمرکز از کلیه پروژه های 

استان و آسیب شناسی شیوه های نظارتی و کنترلی
8- کاستن هزینه های مالی سازمان از طریق حذف 

استفاده  کنندگان،  کنترل  غیرضروری  های  اعزام 
از نیروهای بومی، کاهش جلسات بررسی تخلف در 

کمیته نظارت و شورای انتظامی و ...
9- کاهش هزینه های حیثیتی سازمان از طریق ثبت 
مستندات بررسی به هنگام پروژه و حصول اطمینان 
از ارائه خدمات مهندسی در زمینه نظارت توسط نظار، 
آموزش عملی نظار در حین اجرای پروژه ها، کاهش 
تعداد آراء محرومیتی جهت ناظرین از طریق اصالح 

اشتباهات و ...
10- ثبت سوابق نظار و امکان ارزشیابی کیفیت نظارت 

و میزان عمل به تکالیف نظارتی توسط ایشان
11- سهولت و ایجاد بستر الزم جهت برنامه ریزی 
پرداخت حق الزحمه نظارتی بر اساس پیشرفت پروژه 

12- مستند سازی دستورات وگزارش های ناظر برای 
رعایت نکات ایمنی در پروژه ها

الزم به ذکر است این سامانه مرحله آزمایشی آن طی 
شده لذا از اعضای محترم تقاضا می شود از تاریخی که 
سازمان اعالم خواهد نمود   نسبت به فعال نمودن این 
برنامه وارسال گزارشهای نظارتی از این طریق اقدام 

نمایند.
با تشکر از همکاری که می فرمایید.  

در راستای اهداف سازمان در بخش رفاهی 
توجه  با  رساند  می  اطالع  به  ورزشی،  و 
کیهان  شرکت  با  شده  منعقد  قرارداد  به 
اعضای  کلیه   ، هتل  رزرو  بوکینگ جهت 
کارت عضویت  ارائه  با  توانند  می  محترم 
خود به مجموعه های مذکور واقع در شهر 
مقدس مشهد با هماهنگی قبلی از تخفیف 

طبق جدول اعالمی بهره مند گردند.
توجه:  

• جهت اخذ تخفیف ذکر شده ارائه کارت 
عضویت دارای اعتبار توسط خود شخص 

عضو الزامی می باشد.
• تخفیفات ذکر شده فقط شامل خود عضو 
سازمان و خانواده درجه یک ایشان می شود.

شده  اعالم  مکانهای  از  استفاده  از  قبال 
همراه   تلفن  شماره  با  تلفنی  صورت  به 
خانم   09154491007  -09370554438

رئوف نیا جهت رزرو هماهنگ گردد.

قوانین سفر:
• ساعت تحویل اتاق 14 و تخلیه 12 ظهر 

می باشد.
• اعزام مسافرین زودتر از ساعت مقرر به هتل 

برای هتل قابل قبول نخواهد بود.
میباشد  بار  مینی  به  مجهز  اتاقها  کلیه   •
که در صورت استفاده میهمان از آن ،وجه 
نقدا  اتاق میهمان منظور و  به حساب  آن 

دریافت می گردد.

شرایط کنسلی:
    الف( در شرایط غیرپیک:

ورود  از  قبل  روز   4 تا  کنسلی  اعالم   •
مهمان به هتل بالمانع می باشد و بدون 

کسر هزینه می باشد.
• اعالم کنسلی تا 72 ساعت قبل از ورود 
یک  هزینه  از  درصد  هتل 10  به  مهمان 

شب از هر اتاق کسر می گردد.
• اعالم کنسلی تا 48 ساعت قبل از ورود 

یک  هزینه  از  درصد  هتل 30  به  مهمان 
شب از هر اتاق کسر می گردد.

• اعالم کنسلی تا 24 ساعت قبل از ورود 
مهمان به هتل هزینه یک شب از هر اتاق 

کسر می گردد.
   ب( در ایام پیک:

• اعالم کنسلی در ایام پیک با احتساب کسر 
یک شب از هر اتاق محاسبه می گردد.

به  انفرادی  به صورت  اتاق  رزرو  • جهت 

غذا  هزینه  دوم  تخت  ماندن  خالی  دلیل 
کسر و به مبلغ یک نفر اضافه می گردد.

غیر  ایام  در  رزرو  تاریخ  تغییر 
پیک تا 3 روز و در ایام پیک ۴ 
روز قبل از ورود مهمان به هتل 

بالمانع می باشد.
نرخ مجموعه هتل های کیهان بوکینگ در 
ایام پیک و غیر پیک به شرح ذیل می باشد.

عقد قرارداد با شرکت کیهان بوکینگ
 در مشهد مقدس جهت ارائه تخفیف به اعضاء سازمان و خانواده های آنها 

مجموعتیرخرداداردیبهشتفروردین ردیف

متراژتعدادمتراژتعدادمتراژتعداد متراژتعداد متراژتعداد 

1309/9872279/86225876/۴8122265.99۴210732.31
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اولین قدم در ترویج اخالق  اول عنوان گردید که  در قسمت 
حرفه ای در صنعت ساختمان،در دوره چهارم شورای مرکزی و 
با تدوین و ابالغ متن سوگند نامه مهندسی به سازمان استانها 
کار  به  شروع  .با  شد  برداشته  شورا  این  توسط   87 سال  در 
وجدان   (( ،مقوله ی   98 سال  از  پنجم  دوره  مرکزی  شورای 
مورد  کامال جدی  به صورت   )) مهندسی  اخالق  و  ای  حرفه 
توجه قرار گرفت .در این سال ،موضوع ))اهمیت رعایت اخالق 
حرفه ای  در بین مهندسان عضو سازمان (( یکی از مهمترین 
دستور کارهای  گروه تخصصی عمران شورای مرکزی  بوده 
که پس از بحث و بررسی  و ارائه راهکارهای اجرایی توسط 
مرکزی  رئیسه شورای  به هیات  راهکارها  ،این  گروه  اعضای 
رعایت   (( دائمی  ی  دبیرخانه  که  گردید  پیشنهاد  و  ارائه 
یکی  در   )) ای   تخلفات حرفه  با  برخورد  و  ای  اخالق حرفه 
مذکور  .پیشنهاد  نماید  پیگیری  را  مهم  امر  این   ، استانها  از 
و  مطرح   89 زمستان  در  مرکزی  جلسات شورای  از  یکی  در 
به  قم  استان  مهندسی  نظام  ،سازمان  آن  با  موافقت  ضمن 
پاییز  در  .همچنین  گردید  انتخاب  مربوطه  دبیرخانه  عنوان 
عمران  تخصصی  گروههای  همایش  با  ،همزمان  سال  همان 
استانها در قم ،همایش )) اخالق مهندسی ،باید ها و نبایدها 
((با همکاری حوزه علمیه قم توسط این استان برگزار گردید 
،باور  مهندسی  اخالق   (( مانند   موضوعاتی  همایش  این  .در 
انگیزه  و  مهندسی  اخالق   ((،  )) اسالمی  های  ارزش  و  ها 

 )) دوستی   نوع  و  روانی  بهداشت  پذیری،  خدمت،مسئولیت 
،)) اخالق مهندسی و محیط   )) ایمنی  ،)) اخالق مهندسی و 
زیست ((،)) اخالق مهندسی و اقتصاد مهندسی (( و ...توسط 
دکتر  آقایان  همچنین   . شد  گذاشته  بحث  به  مربوطه  اساتید 
گروه  )عضو  اصل  شیبانی  منوچهر  دکتر  و  ملکی  فرا  فرامرز 
تخصصی عمران شورای مرکزی در آن زمان و مدیر کل فعلی 
(دو  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  مهندسی  توسعه  دفتر 
در  ای  حرفه  اخالق  عرصه  کارشناسان  ترین  برجسته  از  تن 
مهندسی به ایراد سخنرانی پرداختند .بند 17 خط مشی کاری 
کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عملی  راهبردهای  و 
در سال 90 نیز به همین امر اختصاص یافت .در دبیرخانه ، از 
همان ابتدای تشکیل ، 2 زیر کمیته به نام های ))کمیته اخالق 
حرفه ای (( و )) کمیته برخورد با تخلفات حرفه ای (( تشکیل 
گردید .برگزاری همایش فوق الذکر ، از اولین اقدامات کمیته 
دیگر  های  فعالیت  جمله  از   . بود  دبیرخانه  ای  حرفه  اخالق 
این کمیته ،تشکیل حدود 30 جلسه ،برگزاری جلسات متعدد 
هم اندیشی با دانشگاه قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی ، گروه اخالق حرفه ای دانشگاه تهران و دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم بود که ماحصل آن ،گنجاندن درس 
اخالق مهندسی به عنوان یک درس اختیاری برای رشته های 
کبیر  امیر   ، تهران  دانشگاه  نظیر   دانشگاههایی  در  مهندسی 
دانشجویان  خوب  استقبال  با  که  بود  قم  و  شریف  صنعتی   ،

مواجه شد .همچنین گامهایی در جهت تدوین کد های اخالقی 
متون  از  برخی  ترجمه  و همچنین  عملی  و  نظری  عرصه  در 
این  بتوان  تا  شد  برداشته  مهندسی  اخالق  زمینه  در  خارجی 
موارد را در قالب کتاب و یا کتاب هایی به مهندسان ارائه نمود 
.از دیگر فعالیت های این کمیته ، تدوین سیاست های کلی 
آسیب   ، کوتاه مدت  و  بلند مدت   برنامه های  ارائه  و  کمیته 
شناسی ساختار سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن ،برگزاری 
چندین کارگاه تخصصی برای اعضای هیات مدیره ،کارکنان و 
اعضای سازمان استانها )خصوصا اعضای جدیدالورود در رشته 
)) ))پنجره  نشریه  در  تحقیقاتی  مطالب  (،درج  مختلف  های 

مربوط به سازمان نظام مهندسی استان قم ،راه اندازی سامانه 
پیامکی و صندوق  پستی الکترونیکی ویژه دبیرخانه به منظور 
دریافت نظرات و پیشنهادات از سراسر کشور و برنامه ریزی در 
راستای تدوین منشور اخالق مهندسی میباشد .روزهای 25 و 
26 خرداد در سال 94 ، با حضور نمایندگان استانهای معین در 
دبیرخانه ،کارگاه اخالق حرفه ای در سالن جلسات مرکز  فقهی 
ائمه اطهار قم با سر فصل هایی مانند کلیات اخالق مهندسی 
، مبانی اخالقی ، آیین نامه یا کد اخالقی و نظریات هنجاری 
ها  گیری  تصمیم  انواع  اخالقی شامل  گیری  ،تصمیم  اخالق 
االسالم مهندس علی  توسط حجت  اخالقی  دوراهی های  و 

دیزانی ارائه شد .

ادامه دارد…

کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان، ضوتبط شهرسازی و اخالق حرفه ای:

تاریخچه اخالق حرفه ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت راه و شهر سازی 
و تشکیل دبیرخانه اخالق حرفه ای

میزان کارکرد دفتر نمایندگی کنگان

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

متراژ زیر بنا8267.۴210195.923۴7.۴519236.960۴00۴7.73

تعداد 2032113109۴
قراردادها

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

تعداد 7127826623۴8۴9
کنتور

میزان کارکرد دفتر نمایندگی کنگان از محل قراردادهای نظارت مربوط به سال 1397

میزان کارکرد دفتر نمایندگی کنگان از محل قراردادهای گاز مربوط به سال 1397

و  ، سربرگ  نشان  مهر،  از  مراقبت  عدم  انتظامی  مجازات 
گذر واژه های خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی 

و امضا های الکترونیک     
اصالحیه   91 و   90 ماده  ب  بخش  از   12 بند  با  مطابق 
مهندسی  نظام  قانون  اجرایی  نامه  آیین   94/12/05 مورخ 

و کنترل ساختمان ،مجازات انتظامی عدم مراقبت از مهر، 
نشان، سربرگ و گذر واژه های خصوصی مورد استفاده در 
خدمات مهندسی و امضا های الکترونیک خود به نحوی که 
منجر به سوء استفاده اشخاص ثالث شود از درجه یک تا 

دو می باشد.      

- محکومیت درجه یک: اخطار کتبی با درج در پرونده 
عضویت در نظام مهندسی استان

- محکومیت درجه دو: توبیخ کتبی با درج در پرونده 
عضویت در نظام مهندسی استان 

مجازات انتظامی عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذر واژه های خصوصی 
مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضا های الکترونیک

شورای انتظامی
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برخی از قوانین نظارتی برق ساختمان 
قسمت دوم

لوله برق
آشپزخانه و دست شویی و مکان های  و  از کف حمام  برق  لوله  • عبور 

مرطوب و دارای آب ریزش ممنوع است .
• مسیر لوله برق از روی دیوارها به صورت مورب ممنوع است )ممکن 

است در آینده روی آن میخ کوبیده شود(.
• همه پریزها ارت دار باشد .

متر  سانتی   137 تا   107 بین  حریق  اعالم  کلید  نصب  مجاز  ارتفاع   •
می باشد که در ایران بین 110 تا 140 مجاز است .)قوانین قدیم می گفت 

140سانتی متر با تلرانس 20 یعنی از 120 تا 160(
• فاصله کلیدهای اعالم حریق بین 15 تا 30 متر قابل انتخاب می باشد)بر 

اساس ریسک محل(
• فاصله شستی اعالم حریق از درب اصلی بین 15 تا 150 سانتی متر 

قابل انتخاب است .
• اگر عرض درب از 12 متر بیشتر باشد)مثل درب انبار( در سمت چپ و 

راست درب باید یک شستی جداگانه گذاشت .

ارتفاع نصب آژیر:
• ارتفاع نصب آژیر اعالم حریق بین 2 تا 2٫4 متر قابل انتخاب است 

)قوانین قدیم می گفت: تا 20 سانتی متر زیر سقف مجاز است(

• اگر سیم روکار کشیده شده باید داخل conduit باشد )لوله با مقطع 
گرد فوالدی یا پالستیک فشرده و مستحکم ضد آتش(

دتکتور دودی
از  دودی  دتکتورهای  مجاز  فاصله  ماکزیمم   NFPA قوانین  طبق   •
یکدیگر 9 متر و دتکتورهای حرارتی از یکدیگر 6 متر می باشد. )قوانین
B.S این فواصل را 10 متر و 7 متر مجاز دانسته ولی در ایران B.S

مرجع نیست(

• حداکثر فاصله دتکتور دودی از دیوار 4٫5 متر و از گوشه ها 6٫3 متر 
از  و  می باشد  متر   3 دیوار  از  حرارتی  دتکتور  فاصله  حداکثر  و  می باشد 
باید 30 سانتی متر زیر  گوشه ها 4٫25 متر می باشد. دتکتور گازی هم 

سقف باالی اجاق گاز نصب شود.

• سطح مقطع سیم اعالم حریق1٫5 میلی مترمربع می باشد. اگر فاصله 
دتکتورها از تابلو خیلی دور است سیم 2٫5 میلی مترمربع استفاده شود)در 

هتل ها(.
اعالم حریق:

این  ندارد  ضرورتی  و  می خواهد  مجزا  لوله کشی  حریق  اعالم  سیم   •
لوله ها فلزی باشد و سیم آن بایدNYMHYباشد.

• حداقل فاصله مجاز دتکتور تا دیوار 10 سانتی متر می باشد ولی توصیه 
جدی شده که از 50 سانتی متر کمتر نشود .

• دتکتور اعالم حریق باید آخرین وسیله ای الکتریکی ای باشد که نصب 
را  آن ها  نجاری  غبار  گردو  یا  و سقف  دیوار  رنگ کاری  می شود چون 

خراب می کند.
• تمامی طبقات آژیر داشته باشد یا حداقل هر دو طبقه آژیر داشته باشد. 
)در اعالم حریق به فرد خواب باید حداقل75 دسی بل شدت صدا برسد 
و اگر تعداد درب ها از راهرو بین واحدها تا اتاق خواب زیاد است باید در 

اتاق خواب آژیر جداگانه یا دتکتور آژیر سرخود نصب شود(
• فالشر Flasher یا اندیکاتور Indicator باالی هر واحد باشد تا 

محل آتش سوزی سریع تر مشخص گردد .

دتکتور:
• در آشپزخانه دتکتور حرارتی ثابت HD و گازیGD استفاده گردد 
 OR:Rate Of Rise و در پارکینگ دتکتور نرخ افزایش حرارت
دتکتور  باشد(  دودی  اتاق ها  و  حرارتی  پارکینگ  و  آشپزخانه  )دتکتور 
حرارتی وسط سقف نصب شود و دتکتور گازی 30 سانتی متر پایین تر از 

سقف روی اجاق گاز نصب شود.
• اگر دتکتور دودی نصب می شود باید از اجاق گاز m6 فاصله داشته 

باشد .

• به فاصله 1٫5 متر از درب هر آسانسور باید دتکتور گذاشت .
• فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف 60 سانتیمتر می باشد .

• باالی هر اتومبیل باید یک آب پاش موجود باشد .
• برای مهمان سراها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت .

صاعقه گیر:
• ساختمان از 23 متر به باال نصب صاعقه گیر اجباری است ، 7 طبقه 

به باال.
• از کابل50 یا بهتر است mm2 70 جهت ارت صاعقه گیر استفاده 

شود و بهتر است 2 مسیر کشیده شود ) یکی برای بای پس(
• هر 45 متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه 

به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی های نزولی متصل به رینگ هدایت 
شود.

• نصب چراغ آالرم برای ساختمان های 8 طبقه و باالتر الزامی است یا 
28 متر ارتفاع و بیشتر.

آسانسور:
استثناء کابل  به  برقی  تأسیسات  آسانسور جهت عبور  از چاه  استفاده   •
بر  فرودگاه  نزدیک  و  پرمخاطره  مکان های  در   . است  ممنوع  آسانسور 
باالترین نقطه همه ساختمان ها و سازه های بلند تر از 20 متر باید حداقل 

یک عالمت نوری )چراغ چشمک زن( قرمزرنگ نصب گردد.

متر   50 شعاع  به  مذکور  ساختمان  مجاورت  در  چنانچه  توضیح:   •
زن  چراغ چشمک  نصب  باشد  موجود  چراغ  دارای  و  بلندتر  ساختمانی 

اختیاری می باشد.
شانزده  در  پنج  یا   5×10  mm2 ده  در  پنج  آسانسور  تغذیه  کابل   •

mm2 16×5 باشد .
• در موارد خاص برق اضطراری پیش بینی گردد که مجهز به سیستم 

change over باشد .

آنتن مرکزي:
• 61-تابلو برق سیستم آنتن مرکزی داخل خرپشته باشد ) در فضای 

آزاد نباشد (

کمیته آموزش سازمان
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• سیم های سیار کارگاهی باید حتمًا کابل)با روکش مضاعف( باشد و با 
ارتفاع 2٫5 متر از کف رد شوند و در محل رفت  و آمد و آسیب قرار نگیرند 
و این نکته در مرحله ابتدای کار باید توسط صاحب کار یا ناظر مقیم یا 
نجار و جوشکار و  مانند  برقی  به همه کاربران وسایل  سرپرست کارگاه 

باالبر تذکر داده شود.

• کلید و پریز فضای آزاد مثل پشت بام و حیاط باید از نوع IP44 باشد 
یعنی درپوش داشته باشد که برف و باران برای آن ها خطرساز نباشد

لوله کشي برق:
 P.V.C لوله کشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های •
سخت نمره Pg 13٫5 برای چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای شش 

سیم انجام شود .
• لوله کشی سیستم های پریز برق و تلفن می تواند از کف انجام گیرد ولی 
باید سریعًا به تأیید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آن را با مالت ماسه 

سیمان ماهیچه کشی کرد.
• لوله کشی هایی که در سقف کاذب انجام می شود ترجیحًا از مسیرهای 
مشخص و مشترک و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد که هنگام 

پیچ کردن یا میخ کوبیدن در سقف مسیر مشخص باشد.
از لوله های خرطومی پالستیکی از سال89 ممنوع شده چون  • استفاده 

به شدت  سال  چند  گذشت  از  بعد  مخصوصًا  هستند  استقامت  کم  بسیار 
شکننده می شوند و عبور فنر از آن باعث شکسته شدن آن می شود.

ارتفاع نصب پریز برق و تلفن:
• ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها 30 سانتیمتر 
ویس های  سر   – )آبدارخانه  مرطوب  فضاهای  در  و  تمام شده  کف  از 
. (   120-110 سانتیمتر از کف تمام شده   .  . بهداشتی – موتورخانه و 

می باشد .
• چراغ های دیواری 60  سانتیمتر پایین تر از سقف تمام شده نصب گردد .

• سیم مصرفی برای کلیه سیستم ها حداقل باید از نوع NYAF و دارای 

عالمت استاندارد و محصول کارخانجات معتبر باشد
باید کنتور برق در نزدیک ترین محل به  از افت ولتاژ  • برای جلوگیری 

تیر برق نصب شود .
و  دیواری  نوع  از  و  باال  و  پایین  از  خروجی  و  ورودی  برق  تابلوهای   •
دسترسی از جلو می باشند و باید به گونه ای ساخته شوند که حداقل درجه 
حفاظت IP44 را داشته باشد یعنی از آب باران و برف و پاشش مقطعی 

آب در امان باشد.
مناسب  کوره ای  رنگ  با  1٫5میلی متر  ورق  از  برق  تابلوهای  بدنه   •
پخته شده بوده و به لوال و قفل و نوار پالستیکی و پالک مناسب مجهز 

شود.

مهندس فرج اهلل رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور:

 اهداف سازمان نظام مهندسی معطوف به آموزش و خدمات است

دومین کنفرانس بین  المللی»نقش مهندسی مکانیک درساخت  وسازشهری« 
با همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان نظام 
مهندسی استان تهران به عنوان دبیرخانه دائمی کنفرانس، 5 و6 تیر1397 
در مرکز همایش  های بین  المللی پژوهشگاه صنعت نفت در تهران برگزار 
شد. »فرج اهلل رجبی«،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هدف 
از تشکیل این کنفرانس را ارتقاء کیفیت سطح آموزش، ارتقاءدانش فنی 
بین  الملل  سطح  در  و  کشور  داخل  در  اطالعات  تبادل  حرفه،  صاحبان 
و صنوف  حرفه  صاحبان  مهندسان،  ای  حرفه   مشارکت  جلب  باالخره  و 

ساختمانی در تهیه و اجرای طرح  های توسعه و آبادانی کشور خواند. 
مهندسی  نظام  سازمان  اهداف  اظهارکرد:  کنفرانس  این  در  وی 
کشور،معطوف به آموزش و خدمات است؛ بر همین اساس، پیش از این در 

سازمان نظام مهندسی تهران با موضوع مدیریت، انرژی، سازه و معماری، 
و  اعضا  برای  آموزشی  کارگاهی  همچنین  و  ها  نشست    و  کنفرانس  ها 
این نشان  برگزار شده و می  شود.  آلمانی  از گروه متخصصان  با دعوت 
می دهد سازمان نظام مهندسی توانسته با توجه به کمبود بودجه دستگاه  
های دولتی برای این مهم، از عهده انجام رسالت ارتقاء سطح آموزش با 
توجه به اهداف و چشم  اندازی که برای جامعه مهندسان کشور در نظر 

داشته است به  خوبی برآید.
رجبی افزود: در ادامه همین نگاه قصد داریم در راستای مسئولیت  های 
خود به سازمان دهی شرکت  های دانش  بنیان مهندسی بپردازیم؛ هم چنان  
که با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی و بحران آب، آب وانرژی نیز از دیگر 

مباحثی است که بدان خواهیم پرداخت. 

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:
در راستای اهداف سازمان در بخش رفاهی و ورزشی، به اطالع می رساند با توجه به قرارداد منعقد شده با هتل آپارتمان مرزبانی ، کلیه 
اعضای محترم می توانند با ارائه کارت عضویت خود به مجموعه های مذکور واقع در استان گیالن-ماسال ،شاندرمن –خیابان شهید 
عبدالحسین زاده- هتل آپارتمان مرزبانی مراجعه و از 60 درصد تخفیف نسبت به قیمت مصوب ارائه شده از سوی سازمان گردشگری 

)بدون وعده غذایی( بهره مند گردند.

توجه:
• جهت اخذ تخفیف ذکر شده ارائه کارت عضویت دارای اعتبار توسط خود شخص عضو الزامی می باشد.

• تخفیفات ذکر شده فقط شامل خود عضو سازمان و خانواده درجه یک ایشان می شود.
•  قبال از استفاده از مکان اعالم شده جهت اطالع بیشتر از وضعیت هتل آپارتمان مذکور به صورت تلفنی با شماره ثابت 01344652680-1 

و یا تلفن همراه 09119057993 جهت رزرو هماهنگ گردد.

عقد قرارداد با هتل آپارتمان مرزبانی واقع در استان گیالن 
جهت ارائه تخفیف به اعضاء سازمان و خانواده های آنها
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ژئوتکستایل که به آن زمین پارچه، بافته اجرائی، پارچه ساختمانی، فیلتر 
پذیری  نفوذ  صفحات  شود،  می  …گفته  و  مصنوعی  پارچه  ای،  پارچه 
بافته  کلی  صورت  دو  به  پروپیلن  پلی  یا  استر  پلی  الیاف  از  که  هستند 
نشده Nonwoven و بافته شدهWoven ساخته میشود. از این مواد 
راحت، وزن کم،  بسیار سریع،  اجرای  مانند  داشتن خصوصیاتی  دلیل  به 
مقاومت باال، هزینه کم، پایداری طوالنی مدت ده ها ساله، تخریب کمتر 
طبیعت، یکنواختی در  اجراء و سایر ویژگی های آن باعث شده که در اکثر 
کشور ها مورد استفاده بیشتری قرار گیرد. در نوع بافته نشده توده ای از 
الیاف با استفاده از فشار مکانیکی )سوزنی( Needlepunch به هم 
اتصال یافته و یا با استفاده از حرارت و چسب های شیمیایی تولید میگردد.

تهیه  برای  موجود  مختلف  مواد  و  مصالح  و  روشها  تعدد  به  توجه  با 
ژئوتکستایل ها جای تعجب ندارد که انواع مختلفی از آن برای کاربردهای 
مکانیکی،  فیزیکی،  شرایط  به  توجه  با  و  باشد  دسترس  در  مختلف 
هیدرولیکی و دوام مورد نیاز، نوع مناسب آن انتخاب گردد. الیاف مصنوعی 
بافته شده و بافته نشده برای پروژهای سد سازی، جاده سازی، ساخت راه 
آهن، تونل، حفاظت سواحل دریا و رودها، زهکشی، حفاظت ژئوممبرین در 
ساخت  دریاچه های مصنوعی، استخر های ذخیره آب، الگونه ای تصفیه 
خانه های فاضالب و دیگر کارهای مهندسی ژئوتکنیک کاربرد ایده آلی 
دارد. گونه های مختلف بافته نشده ژئوتکستایل میتوانند جانشین برتری 
در معرض  نقاطی که  کلی  وبطور   Rip Rap زیر  ریزدانه های  برای 

فرسایش جذر و مد قرار دارد باشد.

 تاریخچه کاربرد ژئوتکستایل
بوده  بشر  خاطر  در  باز  دیر  از  ها  سازه  عملکرد  افزایش  و  خاک  تسلیح 
و در بهره گیری از هیچ علم و تجربه ای در این راه دریغ نشده است، 
مثل استفاده از کنده های درخت , بوته ها و سنگ ها برای تثبیت خاک 
خصوصا زمین های باتالقی و مرطوب. اما هیچ یک از این راهها به اندازه 
کاربرد ژئوتکستایل که دو سه دهه اخیر بطور جدی آغاز شده و امروز به 
نهایت کاربرد خود رسیده است با صرفه، دارای عملکرد باال و بادوام نبوده 
است. در این روش با به کار بردن الیه های ژئوتکستایل در خاکریز می 
برابر  در  را  خاکریز  و  داده  کاهش  را  خاکی  مصالح  مصرفی  توان حجم 
تمامی بارهای اعمالی مسلح کرد همچنین می توان شیب دلخواه تا 90 
درجه ایجاد کرد این دیوارها انعطاف پذیر بوده و در مقابل لغزش دورانی 
ضریب اطمینان باالیی خواهند داشت از خاکریزهای مسلح می توان در 
جلوگیری از رانش زمین، دیوارهای حائل وزنی که به نحوی محدودیت 

بعد دارند در ریزش گیرها و در بستر جاده ها به کار رود.
کوشش  به  جاده  در  ژئوتکستایل  پارچه  از  شده  ثبت  استفاده  اولین 
سال  در   Department,South Carolina Hghways
1926 صورت گرفت در این اقدام یک پارچه ژئوتکستایل پنبه ای سنگین 
روی خاک قرار گرفت و سپس آسفالت داغ روی پارچه بکار رفت و سپس 
یک الیه نازک شن روی آسفالت ریخته شد. تحقیقات نشان داد که این 

پارچه , ترک خوردگی را کاهش داده و از شکست و گسیختگی موضعی 
جاده جلوگیری نموده است. درسالهای اخیر ژئوتکستالهای پلیمری برای 
بهبود عملکرد جاده های آسفالته و کاهش ضخامت الیه پی بکار رفته 
 Rhone-poulen Textile شرکت   ،1960 دهه  اواخر  در  اند. 
کرد.  شروع  مختلف  کاربردهای  برای  را  نبافته  پارچه  با  کار  درفرانسه، 
از  استفاده  در  کار  اولین  افتخار   Van Zanten  ،1985 گفته  به  بنا 

ژئوتکستایل باید به انگلیسی ها و هلندی ها داده شود.
کاربرد ژئوتکستایل که تا دو دهه اخیر امتحان و آزمایش خود را به خوبی 
پشت سر گذاشته و در تمامی آزمایشات سر بلند بیرون آمده است، دردو 
دهه اخیر رشد وسیع و سریع داشته که این سرعت و وسعت را مدیون 
عملکرد صحیح و ممتاز خود در کاربردهای سازهای خصوصا جاده می 
از کاربرد ژئوتکستایل می باشد و  باشد. امروزه دنیا شاهد هزاران پروژه 
درسرار اروپا و آمریکا و حتی آفریقا و آسیا خصوصا” آسیای شرق و جنوب 

شرق هزاران شرکت و کارخانه در تولید و نصب ژئوتکستایل فعالند.

ژئوتکستایل در پروژه های ساخت جاده در سراسر دنیا توسعه یافته است. 
این پذیرش جهانی و گسترده از ژئوتکستایل، ناشی از هزاران نصب موفق، 
از  استفاده  در  اقتصادی شده  مزایای  و  بسیار  و  تحقیقی وسیع  مطالعات 

ژئوتکستایل می باشد.
برای بیش از 25 سال ژئوتکستایل در تقویت سازی و استحکام خاکهای 
اوایل دهه  اولیه در  اند. نصب های  نرم subgrade جاده بکار رفته 
1970 بسیار موفق بوده و محققان دست بکار توضیح و تفسیر و چگونگی 
موفقیت ژئوتکستایل در ساخت جاده شدند. این تحقیق اولیه که با نصب 
بطور  ژئوتکستایل  که  کرد  ثابت  سریعا  بود،  همراه  تری  موفق  های 
چشمگیری ثبات جاده ها را بهبود می بخشد. از طرف دیگر، ژئوتکستایل 

باعث شد تا جاده با الیه های دانه ای )granular( نازکتری امکان 
ساخت یابد )Barenberg., 1975( در سال FHA ،1986 )سازمان 
کاربرد  قانونی  و  اقتصادی  مزایای  آمریکا(  فدرال  بزرگراه  مدیریت 

راهنمای عملی مهندسین  تایید،  این  داد  قرار  تایید  را مورد  ژئوتکستایل 
عمران در طرح، انتخاب و تکنیکهای ساخت درکاربرد ژئوتکستایل قرار 
ادامه  با  نمود.  بیشتر  جاده  کاربرد  در  را  ژئوتکستایل  پذیرش  و  گرفت 

تحقیقات همه جانبه، مکانیسم مستحکم سازی و تثبیت سیستم آسفالت 
داده شد. کشورهای  نشده شرح  ومهار  ای  دانه  مواد  های  با الیه  جاده 
جنوب شرق آسیا مانند هند، کره، ژاپن، تایوان، هنگ کنک خصوصا چین 
که در دهه گذشته از محصوالت ژئوتکستایل اروپا و آمریکا برای پروژه 
های آزمایشی در کشورشان استفاده می کردند، امروزه چنان به استفاده، 
قابلیت و مزایای این محصول معتقد شدند که اکنون خودشان تولید کننده 
عمده این محصول شده و چندین شرکت بزرگ تولید ژئوتکستایل ایجاد 

نمودند و حتی صادر کننده این محصول شده اند.
شرکت  چندین  گسترده,  و  جامع  اما  جدید  فناوری  این  راستای  در 

 Synthetic Industries Smart مانند  دنیا  در  ای  مشاوره 
بین  استانداردهای  و   … و   Solution ‘  SI Geosolution
 , متحده  ایاالت  از   AASHTO،FHWA،ASTM مثل  المللی 
AS، کمیته استاندارد اروپا )CEN( و چند استاندارد بین المللی دیگر 
در مورد شاخص های فنی محصوالت ژئوتکستایل، دارای استانداردهای 
مشخص و معینی می باشند. بسیاری از سندیات طرحAASHTO و 
امروز  به  تا  ژئوتکستایل  کاربرد  مزایای  و  ها  قابلیت  باره  در   FHWA

منتشر شده است.

 خواص اصلی و ویژه ژئوتکستایل

1– دارا بودن مقاومت باال و Elongation بسیار باال که این دو مورد 
امکان جذب مقادیر انرژی زیادی را به ژئوتکستایل میدهند.

 Puncture(  2- مقاومت بسیار عالی در برابر صدمات حین کار و نصب
)resistance

3- طول عمر باال، تحقیقات طول عمر زیاد را تخمین می زنند.

کمیته ژئوتکنیک سازمان

ژئوتکستایل و کاربرد آن 

مهندس مهرتاش الله رخ، عضو کمیته ژئوتکنیک سازمان
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تا  سازد  قادر می  را  که شما  یکنواخت  و  عالی  هیدرولیکی  4- خواص 
جریان زیادی آب را جابجا کرده و کنترل نمایید.

5- مقاومت بسیار باال در برابر ساییدگی.
6- شکل یکنواخت، بدین معنی که تمام سطح تولیدشده دارای کیفیت، 
بافت و ظاهر یکنواختی است یعنی تمامی خواص دینامیکی و هیدرولیکی 

ذکرشده در تمام سطح ثابت است.

با  پروپیلن  یا پلی  استر و  پلی  الیاف  از  این محصول  تولید  7- در روند 
طول کم استفاده می شود )80mm:Max( و این خاصیت را خواهد 
داشت که محصول تولیدشده دارای کشش طولی و عرضی یکسان باشد، 
درصورتیکه غیر از این باشد )مانند محصوالت مشابه که از الیاف طویل 
مختلف  جهات  در  ژئوتکستایل  می-شود(  استفاده  طولی  راستای  در 

رفتارهای متقارن و یکسانی نشان نمی  دهد.

8- بعلت استفاده از الیاف با طول کوتاه )80mm:Max( و بافت ویژه و 
مکانیزه ای که این محصول دارد به هیچ  وجه )چه در حالت عادی و چه در 
شرایط سخت نصب( رشته رشته نشده و از انسجام ژئوتکستایل نمی  کاهد.

9- کلیه محصوالت الیی گستر  نسبت به اسیدها، الکالین  ها و قارچ  ها 
مقاومت داشته و پوسیدگی در آن نیز بی  معناست.

اهم مصوبات هیئت مدیره از ابتدای سال 97 تاکنون
1. نامه بازرسی کل استان بوشهر به شماره 251788 
مورخ 96/11/15 قرائت گردید و مقرر شد تا بررسی 
در  صورتیکه  در  و  پذیرفته  صورت  الزم  های 
انجام  کارکرد  در خصوص  تخلفی  چهارچوب ضوابط 
انتظامی  شده باشد توسط ریاست سازمان به شورای 
معرفی گردد و در خصوص سایر موارد نامه نیز اقدام 

الزم صورت پذیرد.  

و  مدیره  هیئت  اعضاء  مابین  فی  مشترک  جلسه   .2
در  مواردی  و  گردید  برگزار  سازمان  محترم  بازرسین 
خصوص ارجاع کار و اتوماسیون ارجاع کار و آموزش 
به بحث گذاشته شد ، همچنین بحث هایی پیرامون 
جلسه مجمع و اتفاقات صورت پذیرفته صورت گرفت 

و طرفین نقطه نظرات خود را ابراز نمودند .

3. در خصوص نامه مدیر فنی و اجرایی مبنی بر تعیین 
گردید که  مقرر  و طراحی  نظارت  الزحمه  تعرفه حق 
مرکزی  شورای  از طرف  جدید  تعرفه  اعالم  زمان  تا 
گردد،  اقدام   96 سال  تعرفه  همان  با  قرارداد  عقد  با 
همچنین پایان سال ظرفیتی 96 مطابق با قانون پایان 

سال شمسی خواهد بود .

4. با توجه به نامه شماره 15/150 مورخ 97/01/18 
در  طراحی  دفاتر  تاسیس  خصوص  در  مسکن  بنیاد 
این  در  اعضاء  به  اطالع رسانی  مقرر شد  شهرستانها 
خصوص صورت گیرد و از این طریق اعضاء به بنیاد 

مسکن معرفی گردند .

5. در خصوص ساختمانهای گروه د و اهمیت نظارت بر 
این ساختمانها از طرف ناظرین بحث و بررسی صورت 
فراخور  به  ناظر  مهندسین  تا  گردید  مقرر  و  پذیرفت 
شروع مراحل اجرایی کار هر کدام ، حداقل هر دو هفته 
یکبار رونوشتی از گزارشهای پیشرفت فیزیکی خود را به 

سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه دهند.

مورخ  مدیره  هیئت   145 شماره  مصوبه  پیرو   .6
که  در صورتی  تا  گردید  مقرر  )4-د(  بند   96/10/10
امضاء  به  نسبت  کاری  روز  دو  حداکثر  ظرف  ناظر 
از ایشان حذف  قرارداد اقدام ننماید ، کار ارجاع داده 
شده و به نفر اول اولویت بندی ارجاع گردد . مابقی 
ردیفهای ذیل بند 4 و همچنین بند 4-د به قوت خود 

باقی است .

7. جلسه ای با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان 
بوشهر جناب آقای مهندس فرزاد رستمی و همکاران 
ایشان و همچنین اعضای محترم هیئت مدیره استان 
بوشهر مشترکًا برگزار گردید و در خصوص بخش نامه 

های اخیر ابالغ شده از طرف وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت کشور بحث و بررسی گردید.

شماره  به  مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست  نامه   .8
121/1711/د مورخ 97/02/04 قرائت گردید و مقرر 
شد تا آقایان مهندس احمد زارعی و مهندس مرتضی 
مهندس  آقای  و  مظفری  عباس  آقای  و  زاده  غریب 
بازی  سیه  مهندس غالمرضا  آقای  و  بارگاهی  رحیم 
در خصوص  و  گردند  معرفی  بوشهر  برای شهرستان 
با  هماهنگی  از  پس  تا  شد  مقرر  نیز  ها  شهرستان 
الزم  افراد  معرفی  به  نسبت  شهرستانها  مسئولین 

اقدامات الزم صورت پذیرد .

محل  در  مالیاتی  اظهارنامه  تکمیل  خصوص  در   .9
سازمان نظام مهندسی مقرر شد تا معادل 50 درصد 
درصد از هزینه توسط مهندسین 50 درصد آن توسط 

سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت گردد.

10. نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب 
آقای مهندس فرج اهلل رجبی به شماره 8759/د/ ش م 

و تاریخ 97/03/02 قرائت گردید و مقرر گردید تا :
گونه  هیچ  سازمانی  انتفاع  راستای  در  سازمان  الف( 
دخل و تصرفی در وجوه مربوط به مهندسین نداشته 
 – باشد و صرفًا در حسابهای شماره 5901312442 

5901313124  نزد بانک ملت نگهداری شود.
مقرر  نیز  مهندسان  قبلی  مطالبات  در خصوص   ) ب 
شد نسبت به استخدام یک حسابرس جهت تفکیک 
اقدام  سازمان  به  مربوط  وجوه  از  مهندسان  مطالبات 
شود و گزارش آن جهت تصمیم گیری به هیئت مدیره 

ارائه شود. 

11. با توجه به نامه رئیس گروه تخصصی برق مبنی 
بر افزایش مسئولیت مهندسین برق در راستای اجرای 
تعرفه  افزایش  خصوص  در  گانه:  هفت  دستورالعمل 
توجه  با  و  گردید  بررسی  و  بحث  مهندسی  خدمات 
اقتصادی موجود مقرر شد  افزایش تورم و شرایط  به 
پیشنهاد افزایش 25 درصد تعرفه نسبت به سال قبل 

به هیئت چهار نفره مطرح گردد.

12. با توجه به جلسه مشترک ریاست محترم سازمان 
از  پس  تا  شد  مقرر  عسلویه  شهر  محترم  شهردار  با 
امضای تفاهم نامه فی ما بین ، سازمان اقدام به راه 

اندازی مجدد دفتر نمایندگی در آن شهرستان نماید.

13. در خصوص کمک به روند کاهش زمان کنترل 
صورت  هایی  بررسی  و  بحث  ساختمانی  های  نقشه 
بعد  به   97/03/01 تاریخ  از  تا  شد  مقرر  و  پذیرفت 

صورت  الزامًا  معماری  های  نقشه  نسخه  سه  کنترل 
پذیرد اما کنترل نقشه های سازه ، در روزهای شنبه 
، دوشنبه، و چهارشنبه بصورت رندوم و با نظر کنترل 
کننده سه سری صورت پذیرد و در هر حال تمام نقشه 
های سازه ارائه شده به کمیسیون در همان روز و فارغ 
از بررسی یا عدم بررسی تائید شوند . همچنین کنترل 
سه سری نقشه های برق و مکانیک ضروری نبوده و 
حذف میگردد الزم بذکر است مسئولیت کلیه نقشه ها 
و انطباق آنها با نقشه های سری اول به عهده طراح و 
مسئول دفتر می باشد که طی فرم تطبیق 3 سری به 

سازمان ارائه می شود .

14. با توجه به نامه شماره 8759 مورخ 97/03/02 و 
بند شماره دو )2( صورتجلسه شماره 165 و با توجه به 
کاهش شدید درآمدهای سازمان تصمیمات زیر اتخاذ 

گردید.
 20 معادل  مدیره  هیئت  اعضای  الزحمه  حق  الف( 

درصد )بیست( درصد کاهش یابد.
)پانزده( درصد  ریاست سازمان 15 درصد  ب( حقوق 

کاهش یابد.
تا  افراد لیست پیوست  با  به تمدید قرارداد  ج( نسبت 
پایان آذر ماه سال 97 اقدام شود و در خصوص سایر 
پرسنل نیز به مدت یک ماه قرارداد تمدید و از تاریخ 

31 تیرماه خدمت آنها خاتمه یابد.
د( امور مالی پیشنهادات اصالحی جهت کاهش هزینه 

ای سازمان ارائه نماید.

15. با توجه به وجود برخی از اشکاالت در نقشه ها 
و عدم رفع توسط طراح در کنترل های مکرر، مقرر 
گردید تا در صورتی که نقشه ای بیش از 2 بار برگشت 
خورد، پس از بار سوم به تشخیص چکر روند بررسی 
با حضور طراح صورت پذیرد و نکات الزم جهت رفع 

و اصالح به طراح ابالغ گردد.

تغییراتی  قصد  دفاتر  از  کدام  هر  که  در صورتی   .16
در اعضای خود را داشته باشند و به دلیل عدم تمدید 
یا اعمال تغییرات از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
ثانوی بر اساس ظرفیت حقیقی هر  تا اطالع  استان، 
یک از اعضای دفاتر نقشه ها مورد پذیرش قرار گیرد.

مقرر  مربع  متر   200 زیر  کارهای  خصوص  در   .17
گردید تا از این پس در صورتی که دو نفر از مهندسین 
عضو نسبت به پذیرش کار امتناع ورزیدند، پس از آن 

کار با اولویت کاردانها در لیست به آنها ارجاع گردد.

18. نامه شماره 973/1/687 مورخ 97/04/10 گروه 

تخصصی مکانیک قرائت شد و مقرر گردید تا پایان 
شهریور ماه به کسانی که تا کنون موفق به گذراندن 
دوره آبفا نشده اند فرصت داده شود تا جهت برگزاری 
دوره آموزشی آبفا نام نویسی کنند و در مهر ماه نیز 
وجه  هیچ  به  آن  از  بعد  و  شود  برگزار  مذکور  دوره 
یا می شود  و  اجرایی شده  آبفا  که  در شهرستانهایی 
نظارت تاسیسات مکانیکی به کسانی که دوره مذکور 

را نگذرانده اند و صالحیت آبفا ندارند واگذار نشود.

سازمان  درآمدهای  به کاهش  توجه  با  مقرر شد   .19
هزینه ها به روش زیر کاهش یابد:

با  ساعتی  صورت  به  که  نفراتی  الزحمه  حق  الف- 
به  تومان   25000 ساعتی  از  دارند  همکاری  سازمان 

ساعتی 20000 تومان کاهش یابد.
کاهش  اعمال  بر  عالوه  نظارت  کمیته  جهت  ب- 
درصد  ده  الف-2،  بند  اساس  بر  ساعتی  های  هزینه 

هزینه ها کاهش یابد.
ج- کنترل نقشه های ساختمانهای گروه الف با نظر 

رئیس سازمان بررسی گردد.
د- جریمه بررسی مجدد نقشه ها از بار سوم به بعد 50 

درصد افزایش یابد.
و  پیشنهادات  نظام  ترویج،  های  کمیته  فعالیت  ه- 
ایمنی تا اطالع ثانوی متوقف گردد و در صورت نیاز 

توسط هیات مدیره فراخوان شوند.
از هزینه  و تخصصی  ای  ورزشهای حرفه  و- هزینه 

های رفاهی و ورزشی حذف گردد.  

 97/04/09 مورخ    97/1856 شماره  نامه  پیرو   .20
در  دالکی  محترم  شهردار  حضور  و  دالکی  شهرداری 
جلسه، مقرر شد 30 درصد تخفیف خدمات مهندسی در 
شهر دالکی اعمال گردد و جهت ساختمانهای گروه الف 
طراحی و نظارت تاسیسات برق و مکانیک حذف گردد.

مورخ  م  8889/د/ش  شماره  نامه  اجرای  در   .21
نظارت  خصوص  در  مرکزی  شورای    97/03/19
بر  نظارت  کمیته  شد  مقرر  نمایندگی،  دفاتر  اعضای 
مواد 44 و 46 آیین نامه اجرایی در شهرستانها فعال و 
صرفًا کسانی حق انتخاب اول در شهرستان مورد نظر 
و در  باشند  دفتر شهرستان  باشند که عضو  داشته  را 
صورت جابجایی اعضا بین دفاتر نمایندگی مقرر شد 
جایگاه عضو مربوطه در انتهای صف شهرستان مقصد 
باشد. این مهم از ابتدای مهر ماه می بایست اجرایی 
اجرای  بر  نظارت  کمیته  به  موضوع  همچنین  گردد. 
مواد 44 و 46 ابالغ تا چنانچه پیشنهادات تکمیلی در 

این زمینه دارند به هیات مدیره ارائه گردد.
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1( نشریه شماره 82 سازمان برنامه و بودجه استفاده از میلگردهای نمره 6 و نمره 8 را به عنوان میلگرد حرارتی سقف 
های تیرچه بلوک مجاز دانسته است.بر اساس این دستورالعمل فاصله مجاز میلگردهای نمره شش از یکدیگر ، 25 

سانتیمتر و برای نمره هشت ، 30 سانتیمتر تعیین گردیده است.
2( استانداردهای مربوط به یونولیت سقفی مقرر می دارند حداقل مقاومت یونولیتها در مقابل بارهای حین اجرا باید 
200کیلوگرم برای هر 30 سانتیمتر طول آنها باشد ، حصول این مقاومت منوط به وجود چند شرط است از جمله 
اینکه وزن مخصوص یونولیتها از 13 کیلوگرم برمتر مکعب کمتر نباشد.این در حالی است که در حال حاضر وزن 
مخصوص  یونولیتهای مصرفی در سقفها از نصف این مقدار هم کمتر است. عدم رعایت حداقل دانسیته تعیین شده 
برای یونولیت ها البته ایرادات زیادی را موجب می گردد اما در این یادداشت ، معضل نفوذ پذیر بودن آنها در مقابل 

فشار اجسام خارجی مورد نظر است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
3( در شماره های پیشین خبرنامه ،بر اهمیت رعایت حداقل پوشش بتنی روی میلگردها )از جمله میلگردهای 

حرارتی( تاکید شد .
تا قبل از مجاز شدن استفاده از یونولیت ، معموال از بلوکهای سیمانی و یا سفالی استفاده می شد و به منظور تامین 

حداقل پوشش بتنی میلگردهای حرارتی  بین آنها و بلوک ها لقمه هایی قرار داده می شد .
4( به علت تراکم پایین یونولیتهای مصرفی کنونی ، امکان قرار دادن لقمه در روی آنها وجود ندارد زیرا با اعمال 

کمترین باری - حین اجرا - به داخل یونولیتها فرو خواهند رفت

تصویر شماره یک : یونولیتهای مصرفی کنونی در سقفها. تراکم بسیار پایین در بافت آن کامال مشهود است.

اینرسی کم و همچنین  بازار وجود دارند به علت ممان  5( مفتولهای نمره 6 که منحصرا به صورت کالف در 
برخورداری از قوسهای اولیه ناشی ازحلقوی بودن کالفها ، با اعمال کمترین باری – از جمله فشار پای عوامل 
اجرایی و عبور وسایل بتن ریزی – نه تنها به یونولیتها می چسبند بلکه بخشهایی از انها حتی در یونولیتها فرو می 
روند)تصویر شماره 2 ( این اتفاق ، نه تنها پوشش بتنی میلگردهای حرارتی را زایل خواهد کرد بلکه با بیرون ماندن 

بخشی از میلگردها از بتن ، عمال وظایف اصلی آنها به عنوان میلگرد حرارتی نیز بال موضوع می گردد.

 
تصویر شماره 2 :

 چسبیدن میلگردهای حرارتی به یونولیت وفرو رفتن بخشهای از آنها دریونولیت تحت اثر بارهای حین اجرا

6( پیشنهاد "کمیته نظارت مضاعف" سازمان برای رفع ایرادات پیش گفته ،) عالوه بر اعمال مقررات مربوط به 
یونولیتهای سقفی(،استفاده از میلگردهای آجدار شاخه ای نمره 8 است  این میلگردها به علت برخورداری از ممان 
اینرسی بیشتر نسبت به نمره 6 ، مقاومت مقاومت بیشتری در مقابل بارهای حین اجرا از خود نشان می دهند و به 

عالوه استعداد خم شدنشان نیز به علت شاخه ای بودن از میلگردهای 6 کالف کمتر است.
7( از آنجا که نشریات مربوطه ، استفاده از نمره 6را هم مجاز شمرده اند ممکن است مالکان و یا مجریان با این تصور 
که استفاده از میلگرد نمره 8 افزایش هزینه خواهد داشت به این پیشنهاد معترض باشند ، در صورتی که محاسبات و 
تحلیل های زیر نشان می دهد که استفاده از میلگرد 8 هزینه اضافی قابل توجهی به ساختمان تحمیل نخواهد کرد.

وزن واحد طول میلگرد آجدار نمره 8:   0/395کیلوگرم
وزن واحد میلگرد ساده نمره 6/5)میلگرد مورد استفاده کنونی(: 0/267کیلوگرم

وزن یک شاخه میلگرد نمره 8: 4/8کیلوگرم            
وزن 12متر میلگرد نمره 6/5: 3/24کیلوگرم

اکنون برای عرض سقفی به ابعاد 10 متر در 12 متر و منحصرا برای جهت عمود بر تیرچه ها مقدار میلگرد ها را 
محاسبه میکنیم.

برای میلگرد نمره 8 با توجه به فاصله مرکز به مرکز 30 سانتیمتر تعداد 33/33 شاخه و وزن کل : 159کیلوگرم.
برای میلگرد نمره6 با توجه به فاصله مرکز به مرکز 25 سانتیمتر، تعداد40 شاخه و وزن کل : 125 کیلوگرم.

مشاهده میشود که برای پوشش سقفی به مساحت 120 متر مزبع )در جهت عمود بر تیرچه ها ( اختالف وزن بین 
میلگرد 8 و6 فقط 35 کیلوگرم است که البته با عنایت به اینکه قیمت واحد میلگرد شاخه ای نمره 8 معموال بین 5 

تا 7 درصد از نمره 6 کمتر است ، عمال اختالف هزینه قابل توجه نخواهد بود.

کمیته کنترل مضاعف سازمان:

ایرادات حاصل از کاربرد میلگردهای حرارتی نمره 6 در سقفهای تیرچه یونولیت

نظام  سازمان  دار  امرالهی«خزانه  »عبداهلل 
مهندسی ساختمان درباره آنچه در سمینار 
گذشت،گفت:  مالیاتی  اظهارنامه  آموزشی 
ها  استان  مهندسی  نظام  های  سازمان 
اظهارنامه  سال  هر  تیر  پایان  تا  موظفند 
مالیاتی خود را به امور مالیاتی تحویل دهند. 
برای  توجیهی  جلسه ای  دلیل  همین  به 
در  استان ها  سازمان های  امورمالی  مدیران 

شورای مرکزی برگزارشد.
و  مالی  کمیته  جلسه  این  برگزارکننده 

معامالتی شورای مرکزی است.
امرالهی ادامه داد : دراین جلسه سه دستور 
ابتدا توضیحاتی درمورد  کار اصلی داشتیم. 
تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه شده و سپس 
)سازمان  حقوقی  عملکرداشخاص  درمورد 
نظام مهندسی استان ها جزو اشخاص حقوقی 
شد.همچنین  صحبت  می شوند(  محسوب 
از  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درخصوص 
مشکالت روز سازمان استان ها است ؛تبادل 
نظرداشتیم. بند سوم این جلسه نیز تشریح 

فصلی  معامالت  ثبت  به  که  بود  مواردی 
ارتباط پیدا می کند. 

نظام مهندسی ساختمان  خزانه دار سازمان 
مالی  مدیران  پررنگ  مشارکت  به  اشاره  با 
گفت:  روزه  یک   سمینار  این  در  استان ها 
در  که  همکاران   از  نفر  جلسه سی  این  در 
؛  امور مالی استان ها مشغول به کارهستند 
حضور داشتند که مشارکتی حداکثری است 

و خوشبختانه به دقت درباره پروسه تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی صحبت شد و همه موارد 
عزیزان  به  اظهارنامه  این  کردن  پر  درباره 
آموزش داده شد. درواقع به اصطالح از صفر 
تا صد این اظهارنامه برای حضار تشریح شد. 
در  جدید  بخشنامه های  از  گفت:  امرالهی 
مورد اظهارنامه های برداشت های متفاوتی 
که  را  عزیزانی  است  ممکن  که  می شود 

فعالیت  به  مشغول  استان ها  مالی  امور  در 
مورد  این  کند.  سردرگمی  دچار  را  هستند 
نیز درجلسه امروز پیگیری و برای حضاربه 

صورت کامل توضیح داده شد. 
این جلسه  در  افزود: همچنین  ادامه  در  او 
توضیحاتی  سازمان  مورددرآمدهای  در 
دوستان  از  برخی  مثال  برای  شد.  ارائه 
ردیف  کدام  از  درآمدها  کدام  نمی دانستند 
مالیات،  از  اینکه درآمدهای معاف  یا  است 
شناسنامه فنی و ملکی و حق عضویت هاباید 
در چه ردیف هایی نوشته شوند که در مورد 
همه این موارد برای حاضران در جلسه به 

صورت کامل و تفصیلی توضیح داده شد. 
امرالهی گفت:در این سمینار مدت زمانی در 
اختیاردوستان قرار گرفت تا سواالت خود را 
از کارشناسان بپرسند تا موردی برای ابهام 

باقی نماند. 
نظام  سازمان  مرکزی  شورای  عضو 
تا  تنها  ما  افزود:   پایان  در  مهندسی 
سی ویکم تیر برای پر کردن اظهارنامه های 

مالیاتی وقت داشتیم و ناچار بودیم با وجود 
تازگی  به  را  بیست ویکم  اجالس  اینکه 
به  را  سمینار  این  سرگذاشتیم  پشت 
دوستان  به  حتی  ما  کنیم.  برگزار  سرعت 
در امور مالیاتی استان ها اعالم کرده بودیم 
و  نکنند  ارسال  را  مالیاتی  اظهارنامه های 
دست نگه دارند تا این سمینار برگزارشده 
ابهامات  و  داده شود  به سواالت جواب  و 
نظرسنجی  در  خوشبختانه  شود.  برطرف 
آمد؛  عمل  به  کنندگان  شرکت  از  که 
بودیم  رضایتمندی  باالی  میزان  شاهد 
که  فشردگی  علی رغم  میهمانان  همه  و 
برگزاری  از  داشت  آموزشی  سمینار  این 
سال های  در  کردند.  خرسندی  ابراز  آن 
پر  مورد  در  عدیده ای  مشکالت  گذشته 
داشتیم  مالیاتی  اظهارنامه های  کردن 
سیمنار  این  برگزاری  با  امسال  اما 
در  دوستان  مشارکت  و  همراهی  و 
چنین  شاهد  دیگر  استان ها  امورمالی 

بود. نخواهیم  مشکالتی 

سمینار آموزشی باحضور مدیران مالی استان ها برگزار شد
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1- میله های ساده فرانکلینی: اولین واحد جذب که توسط 
مستقیم  ضربه  که  بودند  ساده  های  میله  گردید،  بیشنهاد  فرانکلین 
افتاد  می  اتفاق  ساختمان  از  دور  ها،  میله  طول  اندازه  به  صاعقه 
حفاظتی  کالسهای  در  ساده  گیرهای  صاعقه  این  حفاظتی  شعاع  و 

براساس تئوری زاویه محاسبه می گردید.

به  توجه  با  و  ساختمانها  ابعاد  گسترش  با  فارادی:   قفس   -2
ساده  های  میله  فارادیجایگزین  قفس   ، ساده  میله  های  محدودیت 
از  استفاده  جهانی  استانداردهای  اکثر  نیز  امروزه  شد،  فرانکلینی 
قفس فارادی را بهترین روش میدانند. در این روش سعی می شود 

ساختمان را در قفسی از هادیهای مسی یا فوالدی محصور نمود.

3- صاعقه گیرهای یونیزه کننده هوا.

  NFC 102-17 طراحی و نصب این صاعقه گیر های براساس استاندارد
انجام می گیرد ریشه این استاندارد نیز همان تئوری گوی غلطان است که 

در تمامی استاندارد ها از آن استفاده شده است.
صاعقه گیر پس از نصب روی ساختمان، می بایست بوسیله هادیهای 
میانی از طریق سیم مسی بدون روکش به سیستم زمین متصل گردد.

و  باشد  اهم   10 زیر  بایست  می  گیر  صاعقه  زمین  الکترود  مقاومت 
پس از اجرا به شبکه هم بتانسیل کل سایت متصل شود.

در اجرای الکترود زمین هر صاعقه گیر می بایست از اقالمی چون صفحه 
های مسی، مواد کاهنده ، اتصاالت جوش انفجاری استفاده نمود.

برقگیر
برقگیر وسیله ای است که در باالترین نقطه ساختمان نصب گشته و 
اولین نقطه اصابت رعد و برق می باشد به دلیل این که رعد و برق 
از کوتاه ترین فاصله بین ابر و زمین تخلیه می گردد . البته از نوک 

برقگیر نصب شده به زاویه 45 درجه تا سطح افق را مخروط ایمنی 
می گویند و هر جسمی که در درون مخروط ایمنی قرار گیرد دیگر در 
معرض اصابت مستقیم صاعقه نخواهد نخواهد بود و به همین دلیل 
است که دربعضی موارد برای پوشش کل ساختمان سایت از چندین 
برقگیر به صورت قفس فاراده استفاده می گردد و حتی در استاندارد 
از کارخانجات پتروشیمی و  NFC فرانسه برای حفاظت   100-17
نفت و ... پیشنهاد گردیده که در اطراف ساختمان چهار دکل نصب 
و هر کدام از آن ها به وسیله سیم از سر به هم وصل شوند تا بدین 
صورت مخروط ایمنی با ضریب اطمینان باال حاصل گردد. در حالت 

کلی می توان نصب برقگیرها را با توپولوژی ساده یا مش نمود.
برقگیر بر دو نوع است :

1- برقگیر غیرفعال ) پسیو (
2- برقگیر فعال ) اکتیو (

شامل  غیرفعال  برقگیر 
تیز  نوک  ساده  میله  یک 
مخروط  دقیقًا  که  است 
ایمنی از نوک آن به فاصله 
در  و  باشد  می  درجه   45
باال  برای  عملی  محاسبات 
رفتن اطمینان این زاویه را 
35 یا حتی پایین تر در نظر 
با  فعال  برقگیر  گیرند.  می 
 ، خازنی   ( مختلف  فناوری 
اطراف  هوای   )  ... و  اتمی 
خویش را یونیزه می نماید 

و بدینوسیله ایمنی بیشتری را ایجاد می نماید. این نوع برقگیرها با 
توجه به توان ایمنی ایجادی به کالس های 1 ، 2 و 3 تقسیم می 

گردند.
در برقگیرهای فعال معمواًل سه مؤلفه کالس حفاظتی ، شعاع حفاظت 
و ارتفاع برقگیر نسبت به سطح بایستی مورد توجه قرار گیرد. از نظر 
قیمت نیز برقگیرهای فعال گران تر هستند و می بایست در انتخاب 
برقگیر دقت نماییم تا مجهز به سیستم هادی میانی مناسب باشد تا 

برقگیر درست عمل کرده و موجب خسارت نشود. 

انواع صاعقه گیر چگونگی عملکرد آنها
گروه تخصصی برق سازمان

حقوقی

نحوه تعقیب انتظامی و مراجع رسیدگی
به تخلف کارشناس رسمی دادگستری

                               مسلم ماندگار، مشاور حقوقی سازمان و وکیل پایه یک دادگستری

های  مجازات  و  تخلف  موارد  به  قبل،  شماره  در 
رسمی  کارشناسان  فعالیت  حوزه  در  انتظامی 
نحوه   ، شماره  این  در  نمودیم.  اشاره  دادگستری 
انتظامی  تخلفات  به  رسیدگی  مرجع  و  تعقیب 

کارشناسان رسمی دادگستری را شرح می دهیم.
رسمی  کارشناسی  تخلف  مدعی  شخصی  چنانچه 
دادگستری باشد، باید به عنوان شاکی شکایت خود 

را به دفتر کانون مربوطه تحویل دهد.
و  باشد  شاکی  امضاء  با  و  کتبی  باید  شکاست 
شاکی،  نشانی   ، نام  جمله  از  مشخصاتی  حاوی 
ذکر  و  کارشناس  گزارش  تصویر  شکایت،  موضوع 
در  شکایت  ثبت  از  باشد.پس  استناد  مورد  مدارک 
جهت  را  شکایت  کانون  مدیره  هیات  کانون،  دفتر 
رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای کانون کارشناسان 
تخلفات  تعقیب  مرجع  عنوان  به  مربوطه  رسمی 

انتظامی ارسال می نماید.

در صورتیکه دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه 
و بررسی و تفهیم تخلف به تعقیب کارشناسی معتقد 
باشد، کیفرخواست صادر می کند و ضمن ارسال به 
رسیدگی  مرجع  عنوان  به  مربوطه  انتظامی  دادگاه 
ده  ظرف  را  آن  از  نسخه  یک  انتظامی،  تخلف  به 
بوسیله پست سفارشی  از طریق کانون مربوطه  روز 
پیشتاز به کارشناس ابالغ می نماید. کارشناس می 
تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ پاسخ خود را کتبًا 
انتظامی  دادگاه  دفتر  به  مستقیمًا  یا  کانون  دفتر  به 
از  پس  انتظامی  دادسرای  چنانچه  نماید.  تسلیم 
باشد  نداشته  به تخلف  به شکاست، عقیده  رسیدگی 
قرار منع تقیب صادر می نماید. این قرار ظرف سی 
هیئت  رئیس  یا  شاکی  طرف  از  ابالع  تاریخ  از  روز 
انتظامی  دادگاه  در  اعتراض  قابل  کانون  هر  مدیره 
این  به  رسیدگی  در  چنانچه  بود.  خواهد  کانون 
تشخیص  صحیح  را  قرار  انتظامی  دادگاه  اعتراض، 

دهد آن را تایید می نماید واال به موضوع رسیدگی 
و حکم مقتضی صادر می نماید.

شامل  آن  اعضای  که  انتظامی  دادگاه  تصمیمات 
کار  سابقه  سال  ده  خداقل  با  حقوقدادن  نفر  یک 
به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس هیئت مدیره 
به  مدیره  هیات  اعضای  از  یکی  یا  مربوطه  کانون 
انتخاب رئیس کانون و یک نفر کارشناس رسمی در 
رئیس کانون مربوطه می  انتخاب  به  رشته مربوطه 
باشد با اکثریت آراء معتبر و افشای رای توسط یکی 
دادگاه  رئیس  توسط  آن  ابالغ  و  اکثریت  اعضاء  از 

اتخاذ می شود.
مدیره  هیات  جانب  از  انتظامی  دادگاه  تصمیمات 
کانون مربوطه و از طر محکوم علیه ظرف یک ماه 
مرجع  است.  نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس 
دادگاه  نظر،  تجدید  قابل  آراء  به  نسبت  نظر  تجدید 
تهران  در  که  است  رسمی  کارشناسان  نظر  تجدید 
مستقر است و اعضای آن شامل یک نفر حقوقدان 
و  قضائیه  قوه  رئیس  انتخاب  با  سابقه  سال  ده  با 

وی  نماینده  یا  کارشناسان  عالی  رئیس شورای 
رشته  در  کارشناس  نفر  یک  همچنین  و 

عالی  شورای  انتخاب  به  مربوطه 
کارشناسان می باشد.

در موردی که شکایت نسبت به 
 ، اعضای هیئت مدیره  تخلف 

کانون  بازرسان  و  دادستان 
به  شکاست  باید  باشد،  ها 
شورای عالی ارسال گردد. 

بررسی  با  عالی  شورای 

موضوع شکایت را جهت رسیدگی به مرجع صالحه 
می  ارسال  باشد  می  قضات  انتظامی  دادسرای  که 
نماید. هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و 
یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره هر کانون از سوء 
رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی 
کارشناسان رسمی اطالع حاصل نمایند می توانند با 
انتظامی تعلیق موقت کارشناس  از دادگاه  ادله  ارائه 
تا زمان صدور حکم قطعی بخواهند. در این صورت 
ابرازی  از نوبت به درخواست و دالیل  دادگاه خارج 
آن  متعاقب  نماید.  می  صادر  رای  و  رسیدگی 
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف 
سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت کارشناس 
را  پرونده  و  رسیدگی  کارشناسی  تخلفات  به  نسبت 

جهت اتخاذ رای به دادگاه انتظامی ارسال نماید.



بیست و یکمین اجالس هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان 

بیست و یکمین اجالس سازمان نظام مهندسی کشور 
با حضور دکتر علی الریجانی؛ رئیس مجلس شورای 
اسالمی، دکتر عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی، 
مهندس علی اکبر ترکان؛ مشاور رئیس جمهور در امور 
هماهنگی نوسازی در بافت فرسوده،  مهندس فرج اهلل 
رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به 
همراه اعضای هیات مدیره استان های سازمان نظام 

مهندسی کشور در تهران برگزار شد.
کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
شورای  مجلس  از  تشکر  با  خود  سخنان  ابتدای  در 
سازمان  به  مربوط  موضوعات  پیگیری  در  اسالمی 
و  الریجانی  دکتر  گفت:  ساختمان  مهندسی  نظام 
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
حساسیت مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان را 
پیگیری کردند . بنابراین یکی از مراجع پیگیری ما در 

سال گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
حوزه  در  نشیبی  و  فراز  پر  دوران  کرد:  اضافه  وی 
مهندسی طی می کنیم. در این دوران است که قدر 
مردان و عیارها عیان می شود. اما در این در دوران 
پرتالطم مدیرانی میتوانند موفق عمل کنند که عیار 
عرضه  را  خودمان  ما  باشند.  داشته  باال  ای  حرفه 
کردیم و مردم، ما را پذیرفتند و باید در مقابل امانتی 
که در دست داریم، امانتدار باشیم.ما موظف و مکلف 

هستیم که با تمام توان، وظیفه مان را انجام دهیم.
 

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان 
این که این فراز و فرودها در دریای دل انسان های 
توانمند آرام می شود، گفت: ما امروز پاسدار و امانت 
دار 20 سال تالش و کوشش خودمان و همکارانمان 
در عرصه مهندسی هستیم. یکی از چالش های امروز، 

اشتغال و یکی از راهبردها، مسکن است.
با مسکن ساخت و  اقتصاد  رجبی اضافه کرد: شاکله 
اساسی  راهبرد  مسکن،  بخش  است.  خورده  سازگره 
در حل مشکالت است. ما باید این مساله را مدیریت 
این  تا  کند  گری  مطالبه  باید  نیز  مجلس  و  کنیم 
راهبردها مشخص شود. در این صورت ما در سیاست 

گذاری موفق خواهیم بود.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان 
دولت  گری  تصدی  عدم  از  هایی  نمونه  ما  که  این 
مهندسی  نظام  قانون  اصالح  در  داد:  توضیح  داریم، 
باید بگوییم این دستگاه خصوصی است و تکلیف باید 
مشخص شود. ما می گوییم دستگاه خصوصی است 
تا رشد و نمو داشته باشد. این سازمان با تشکل های 

صنفی فرق می کند.
در  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

اولین  وگفت:  پرداخت  ها  تفاوت  این  بیان  به  ادامه 
تفاوت به این موضوع برمی گردد که این تشکیالت 
است.  آموزش  موضوع  دوم  تفاوت  است.  انتفاعی 
سازمان وظایفی دارد و باید مهندسان را آموزش دهد 

تا وارد حرفه شوند و برکارشان نظارت داشته باشد.
جدیدی  های  اتفاق  قانون  بررسی  در  افزود:  رجبی   
افتاد. با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که 
سازمان نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مکمل 
هم  به  موجود  قانون  از  استفاده  با  تا  باشند  یکدیگر 

افزایی دست یابند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره 
به زلزله کرمانشاه گفت: اتفاقی که در این استان افتاد، 
ما را در سایه روشن فضای مهندسی قرار داد. بخش 
روشن آن در مقایسه با بم و رودبار بود که تعداد کشته 
فاجعه  یک  شدن  کشته  البته  داشت.  کمتری  های 
انسانی است اما کاهش آمار فوتی ها در زلزله نسبت 
به سال های گذشته نشان می دهد که حرکت رو به 

جلو داشته ایم.
زلزله کرمانشاه مشخص  بیان کرد: در  پایان  وی در 
شد برخی از ساختمان هایی که فروریخته بودند بعد 
از اتمام یک طبقه اضافه کرده بودند. وی در پایان بر 
عنوان یک سرمایه  به  مهندسی  نظام  وجود سازمان 

ملی تاکید ورزید.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعارض منافع بازرسان 
در  سازی  ساختمان  وضعیت  ساختمانی،  ناظران  و 

تهران را جنگل ساختمانی خواند.
راه  وزیر  آخوندی  عباس 
بیست  در  شهرسازی  و 
نظام  اجالس  یکمین  و 
ساختمان  مهندسی 
مشکلی  گفت:  کشور، 
حوزه  در  و  کشور  در  که 
نحوه  به  داریم،  مهندسی 
مهندسی  گیری  شکل 
؛در  است  مرتبط  ایران  در 
طریق  از  بحث  این  ابتدا 
بودجه  و  برنامه  سازمان 

شکل گرفت و در ماده بیست و سوم قانون برنامه و 
بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده است دولت 
به عنوان کارفرمای بزرگ که طرح های عمرانی را 
انجام می دهد، باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع 
شکل  مهندسی  نظام  سازمان  اساس  همین  دهد.بر 

گرفت تا صالحیت مهندسان را بررسی کند.
این  توانیم  می  زمان  با گذشت  اینکه  به  اشاره  با  او 
کرد:به  اظهار  دهیم،  قرار  ارزیابی  مورد  را  سازمان 
که  است  این  آن  قوت  نقطه  ترین  مهم  من  عقیده 
پایه گذاری کرده و به  را در کشور  مبحث مهندسی 
مفهوم صالحیت پرداخته است و از اینکه کار به افراد 

غیر صالح ارجاع داده شود، جلوگیری می کند.
اجرایی  نظام فنی و  بزرگترین مشکل در  افزود:  وی 
این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت 
تعیین کرده  کارفرما  است،قوانین شکل گرفته است. 

از  خواهد  می  که  کس  هر 
بخش  بگیرد،باید  کار  من 
نظام  این  باشد. پس  خصوصی 
دولت  نام  به  کارفرمایی  برای 
و  کسب  برای  نه  و  شد  ایجاد 
عام.  صورت  به  مهندسی  کار 
تایید  موارد  اینکه  دیگر  نکته 
بسیار  نظام  این  در  صالحیت 
دیوان ساالرانه است؛ به طوری 
که هیچ گونه مسئولیت حقوقی 
در نظام فنی اجرایی نمی بینیم. 
همه چیز در سیستم بروکراسی 

ارزیابی و تایید صالحیت می شود. در واقع هیچکس 
از  زیادی  های  نمونه  نیست.  نهایی  ضامن محصول 
هیچکس  و  شده  منهدم  که  داریم  هایی  ساختمان 
پاسخگوی آن نبوده است. او ادامه داد: مسئله سوم در 
این نظام این است که نظام فنی اجرایی، نظامی پایه 
ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها برای خودشان 

مقررات اضافه بر آن وضع می کنند.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام 
مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی و اجرایی بیان 
شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است 

محصول  نهایی  نفع  اجرایی،ذی  و  فنی  نظام  در  که 
توان  نمی  است.  یکی  عمومی کشور  منافع  حافظ  و 
مفهومی از نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح 

است را  درسازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.
او همچنین به موضوع شهرفروشی اشاره کرد و گفت: 
مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می گردد 
که ببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. 
دولت یا شهرداری؟ کسی که این کنترل را به عهده 
یا  و  شود  می  عمل  وارد  مستقیم  به صورت  یا  دارد 
اینکه کار را برون سپاری می کند تا به نمایندگی از او 

ساختمان را بازرسی کند.

آخوندی ادامه داد: ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل 
که  است  درحالی  این  است.  سازمان  از سوی  کننده 
بار  فاجعه  وضعیت  به  و  شده  خلط  مبحث  دو  این 
از  که  ناظری  گفتند  برخی  شود.  می  تبدیل  کنونی 

سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز 
تعارض منافع از همین جا بود.حرف من این است که 
از نظر حقوقی الزم است دو نفر مجزا برای این کارها 
انتخاب شوند.اما ملغمه ای ایجاد شد که برخی گفتند 
ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد،سازمان 
نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به 
شهرداری گزارش می دهد! درچنین ملغمه ای هیچ 
کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم 

این جنگل ساختمانی درتهران می شود.
یکدیگر  از  را  ناظر  و  مالک  باید  کرد:ما  تاکید  او 
چون  کند  انتخاب  شهرداری  را  ناظر  کنیم.  تفکیک 
او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که 
او حقوق مالک را نمایندگی می کند، نه حقوق دولت 
را. خواست ما این بود که دو موضوع )ناظر و بازرس( 
از یکدیگر جدا شود. اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش 
حل  که  البته  است.  جامعه  در  گذاری  سرمایه  نوعی 
این موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما  و فصل 
این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام 
کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو 

سازمان باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند.
او با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن 
با  موارد  برخی  در  کرد:  اظهار  است،  کار  مسئولیت 
تا  که  هستیم  رو  به  رو  هایی  ساختمان  های  پروانه 
200 امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ 
کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری 

است!
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به 
موضوع دو نقشه ای نیز اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر نقشه هایی ایجاد می شود که شباهتی به نقشه 
ازگرفتن  پس  مالک  چون  ندارد.  پرونده  در  موجود 
را  کارش  که  رود  می  کسی  دنبال  به  تازه  پروانه 
طراحی کند! امیدوارم به زودی این اصالح در سازمان 
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نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.

سپس رییس مجلس شورای اسالمی در این اجالس گفت: با اینکه به 
ذهن خالق آقای آخوندی اعتقاد دارم، بعید می دانم که ریشه مشکالت 

موجود از موضوع بازرسی و مناقشات مربوط به آن باشد.
علی الریجانی؛ رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به مناقشه موجود 
نظام  قانونگذار  اینکه  اصلی  فلسفه  گفت:  مهندسی  نظام  سازمان  در 
مهندسی را تعریف کرد، این بود که کارهای حرفه ای را از امور دیوانی 

جدا کند. امور دیوانی ظرفیت کارهای تخصصی را ندارد، پس باید این 
کارها را به متخصصان سپرد. الریجانی ادامه داد : به نظر من هم این 
ایده درست است و سابقه کار دیوانی هم نشان می دهد اگراین سیر را به 

درستی طی کنیم به نفع مردم است.
وی به موضوع شهر فروشی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح 
شده بود، اشاره و تصریح کرد: بعید می دانم این مشکل از نظام مهندسی 
به درستی  به وجود آمدکه ضوابط شهرسازی  این مشکل زمانی  باشد. 
اجرا نشد و یا وزارت راه و شهرسازی قدرت الزم را نداشت.به ویژه که 
گفتند شهرداری ها باید روی پای خودشان بایستند؛ آن ها هم آغاز به 
شهرفروشی کردند. این اشکاالت در ساختار دولت است و باید حل شود.

وی همچنین گفت: بعید می دانم که ریشه مشکالت موجود از موضوع 
بخواهدساختمانی  کسی  اگر  باشد.  آن  به  مربوط  مناقشات  و  بازرسی 
بسازد و ناظرش را سازمان نظام مهندسی انتخاب کند، به مردم فشار 
می آید و این نقیصه باید برطرف شود. البته برای پروژه های ساختمانی 
نیازی  کوچک  ساختمان های  برای  کرد،اما  را  کار  این  می توان  بزرگ 
نیست. نباید کارها را برای مردم سخت کنیم، چون عموم مردم کارهای 

بزرگ انجام نمی دهند.

الریجانی به نکته دیگری اشاره کرد و اظهار داشت: فلسفه اینکه کار را به 
بخش های حرفه ای واگذار می کنیم، این است که نمی خواهیم امور دیوانی 
ما بزرگ باشد.همچنین اینکه سیستم های اداری ما تمکن الزم را ندارند. 
اشکالی ندارد که دستگاهی واحد مهندسی را به عنوان ناظر انتخاب کند، 
آن وقت دیگر نیازی به بازرس نیست. نباید کارها را پیچیده کنیم. من 
بیشتر حقوقی  و  نیست  مهندسی  آخوندی  آقای  بحث های  فکر می کنم 
است.همچنین مناقشه دیگر این است که ببینیم آیا نظام مهندسی واحدی 

دولتی است یا خیر؟
 روشن است که این سازمان واحددولتی نیست. اگر در قانون آمده که 
به  که  است  ایاین  بر  انتخاب  کند  رییس جمهور  را  سازمان  این  رییس 

حاکمیت پل بزند، در حالی که اصل این سازمان مردمی است.
از  منابع  دریافت  به عدم  تنها  نهاد مردمی  ماهیت  و  : وجهه  افزود  وی 
دولت نیست بلکه رفتار یک سازمان نیز باید مردمی بوده و اعتماد مردم 
را جلب کند. این نمادی از اخالق حرفه ای نیز است. به عقیده من، این 
مناقشه باید حل شود و البته که قابل حل است. یک مرجعیت می تواند 
در این میان حکمیت کند. از وزیر راه و شهرسازی و همچنین سازمان 
نظام مهندسی می خواهم که با سامان بخشیدن به بحث و سهل کردن 

کار این مشکل را حل کنند.

مهندسان  اوضاع  و  مهندسی  شرایط  نامناسب  وضعیت  به  همچنین  او 
در کشور اشاره کرد و گفت: اکثریت مهندسان در ایران وضعیت خوبی 

ندارند و این تلف کردن یک پتانسیل مهم است. در بخشی که وزارت 
راه و شهرسازی کمک  کننده است، بافت های فرسوده باید اصالح شوند 
و رونق بگیرد. خواهش من این است که هر دو طرف پیشنهاداتی برای 
تحرک بیشتر این مهم داشته باشید تا نقدینگی را بیشتر کرده و بتوانیم 
تمهیداتی برای رونق بخشیدن به بحث ساختمان در کشور داشته باشیم.

نیمه تمام  عمرانی  طرح های  موضوع  به  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
اشاره کرد و گفت: چند سال است که این بحث را مطرح می کنیم که 

دولت می تواند این طرح ها را به بخش خصوصی واگذار کند یا نه.
نیز  اتمام  از  پس  نیمه تمام  این طرح های  از  بسیاری   44 اصل  مطابق   
منابع  طرح ها  این  اجرای  برای  اینکه  دیگر  موضوع  شوند.  واگذار  باید 
مالی وجود ندارد. با این حال، متاسفانه در دولت این طرح ها جدی گرفته 
نمی شود؛در حالی که ما این اختیار را داده بودیم که می توانید طرح های 

عمرانی نیمه تمام را واگذار کنید.
میلیارد   600 تا  اکنون500  افزود:هم  اسالمی   شورای  مجلس  رییس 
برای  کافی  پول  نیز  دولت  که  داریم  نیمه تمام  طرح   کشور  در  تومان 
صورت  به  باید  که  پروژه  ها  این  از  برخی  جز   به  ندارد.  آن ها  اجرای 
با  نتیجه  در  هستند.  حدود  این  از  خارج  آن ها  باقی  شوند  انجام  ملی 
ارز و مسکن پیشنهاد  توجه به شرایط فعلی و نوسانات موجود در نرخ 
به  بخش خصوصی  به  عمرانی  طرح های  واگذاری  شرایط  که  می کنم 
قدری تسهیل شود که افراد مشتاقانه در پی انجام آن برآیند، البته این 
طرح ها باید به گونه ای باشند که نقدینگی را جمع کرده و به بازار کار و 
تولید و ساختمان سازی رونق دهد؛ تمام این مسائل به نفع کشور است. 
بنابراین اعالم می کنم ما آمادگی این را داریم تا شرایط واگذاری این 

طرح ها را بسیار تسهیل کنیم.

تهیه  راهبردی  مشترک  کمیته  جلسه 
شد.  برگزار  آپارتمان  تفکیک  نقشه های 
نایب رئیس کمیته تخصصی نقشه برداری 
مشترک  کمیته  دبیر  و  مرکزی  شورای 
راهبردی تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان 
درباره جلسه کمیته راهبردی نقشه برداری 
گفت:  از  یکسال قبل جلسات متعدد، مکرر 
و منظمی را درباره اصالح شیوه  نامه تهیه 
نقشه های تفکیک آپارتمان برگزار کرده ایم 
و امروز تصمیم گرفته شد برای یک یا دو 
جلسه آینده متن اصالح شده این شیوه  نامه 
به اتمام برسد. گفتنی است ، این جلسات با 
مشارکت سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام 

مهندسی برگزار می شود. 
موضوع  کلیت   : داد  ادامه   » بابایی  نادر   «
جلسه بر شیوه  نامه و بندهای متعدد آن بود و 
ما درباره آیتم های شیوه  نامه گفتگو کردیم. 

این شیوه  نامه دارای مقدمه  ای است که در 
آن به مباحثی نظیر اینکه مهندس نقشه بردار 
کیست و چه وظایفی دارد و نقشه بردار دارای 
صالحیت چه ویژگی های باید داشته باشد، 

پرداخته شده است.
نایب رئیس کمیته تخصصی نقشه برداری 
شورای مرکزی اظهار کرد: در بخش دیگر به 
بحث چگونگی دستورالعمل های فنی تهیه 
پرداخته شده  آپارتمان  نقشه های تفکیک 
است. به این معنا که در تفکیک نقشه های 
آپارتمان چگونه وارد شده و عمل کنیم تا 
بتوانیم نقشه تفکیک اعیانی طبقات را تهیه 
اما این  کنیم. این بخش فنی قضیه است 
مانند  دارای بخش های دیگری  نامه  شیوه  
بخش تعرفه، نظارت های سیستماتیک و... 

نیز است. 
 بابایی افزود: در جلسات درباره تمامی این 

آیتم صحبت و تبادل نظر شده وبندهای آن 
این  نهایت  در  که  می شوند  اصالح  کامال 
نامه به صورت جامع و کامل درآید. شیوه  

حقوقی  ابعاد  نظر  از  آیتم ها  این  همچنین 
نیز مورد بررسی قرار می گیرند. درواقع این 
متن قبال به صورت کامل نوشته شده است 
اما ما با توجه به شرایط روز، شرایط جدید 
تعرفه ای و بازرسی و همچنین نظارت های 

سیستماتیک و بازدیدهای میدانی که پیش تر 
داشته ایم  بندهای شیو ه نامه را اصالح و 
به روز رسانی می کنیم. شیوه  نامه مهندسان 
را راهنمایی می کند تا وظایف شان در تهیه 
نقشه های تفکیکی را براساس این شیوه نامه 

پیش ببرند. 
نقشه  تهیه  راهبردی  مشترک  کمیته  دبیر 
های تفکیک آپارتمان گفت: آنچه برای مان 

مهندسان  رویه  وحدت  است  مهم  بسیار 
نقشه  برداری در کل کشور است.نقشه های 
عمل  مالک  تهیه  کشور  کل  در  تفکیکی 
برای صدور اسناد مالکیت در سازمان ثبت 
هستند و بسیار مهم است که در کل کشور با 

یک رویه و شیوه اعمال شوند.
وی در ادامه گفت: همچنین یکی دیگر از 
بندهای  انطباق  لزوم  جلسات  این  مباحث 
دستورالعمل های  و  قوانین  با  بخش نامه 
و  ساختمان  ملی  مقررات  مسکن،  وزارت 
بخش نامه  هایی است که از سوی شورای 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی 

صادر شده اند.
بابایی در پایان گفت: صدوپنجاه ساعت درباره 
این شیوه  نامه جلسه داشته  ایم وامیدواریم به 
منبعی جامع و کامل برای استفاده مهندسان 

کل کشور برسیم.

تدوین و اصالح شیوه  نامه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان در پایان راه

تفاهم نامه همکاری میان
 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی 

 تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در اولین روز از بیست و یکمین اجالس سالیانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، 

تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی امضا شد. 
الزم به ذکر است این تفاهم نامه در راستای توسعه تولید و تقاضای محصوالت دانش بنیان، به امضای دو طرف رسید. گفتنی است بیست و یکمین اجالس نظام 

مهندسی ایران در 20 تیر97 و به مدت دو روز باحضور اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسِی استان های مختلف و درشهر تهران برگزارشد . 
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تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه 
  ) تیر ماه سال 97 (

رشته
تعداد 

نقشه های 
ارجاعی 

616معماری

448سازه

326برق 

284مکانیک

1,674مجموع

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی خورموج سال 1397

تیر خرداد اردیبهشت فروردین

9 11 7 4  تعداد قرارداد
ساختمان

1854,32 2171,38 798,54 783,6  متراژ قرارداد
ساختمان

85 79 99 50 تعداد کنتور گاز
تعداد ارجاع نقشه در سامانه کنترل نقشه  ) تیر ماه سال 97 (

دفترچه اطالعات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی
   ) تیر ماه سال 97 (    

مالحظات
شناسنامه فنی و ملکی دفترچه اطالعات ساختمان  گروه

ساختمانی شهر
متراژ تعداد متراژ تعداد

790 2 1303,01 3 گروه الف

بوشهر
14683,32 18 18548,68 24 گروه ب

1139,65 1 2867,77 2 گروه ج

0 0 0 0 گروه د

میزان کارکرد دفتر نمایندگی دیلم

جمع کل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

تعداد کنتور 125 37 33 36 19

جمع کل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 تعداد
قراردادها

17 9 16 6

متراژ زیر بنا 6305.28 2233.69 15۴۴.61 19۴8 578.98

میزان کارکرد دفتر نمایندگی دیلم از محل قراردادهای گاز سال 97

میزان کارکرد دفتر نمایندگی دیلم از محل قراردادهای نظارت سال 97

نتایج جلسه هیات 4 نفره استان
با درخواست و پیگیری هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر جلسه هیات 

چهارنفره استان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در این جلسه ، موضوع الزام 
مالکین به انجام آزمایشات ژئوتکنیک مطابق مبحث 7 مقررات ملی )از جمله کلیه ساختمان های 5 
طبقه و بیشتر و یا کلیه ساختمان های دارای زیرزمین و ...( مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در خصوص الزام مالکین به استفاده از مجریان ذیصالح مطرح بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت و مقرر گردید ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر و یا ساختمانهای با زیربنای بیش از 1200 متر 
مربع ،با فرجه زمانی 6 ماه از تاریخ تشکیل جلسه هیئت چهار نفره از طریق مجریان ذیصالح صورت 
پذیرد و تا زمان اجرای مصوبه، اطالع رسانی به مهندسین و اقدامات الزم در خصوص تدوین ضوابط 
محلی مجریان ذیصالح توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اداره کل راه و شهرسازی 

استان بوشهر صورت پذیرد.
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به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، 
دفتر نمایندگی عسلویه پس از پیگیری های مکرر هیئت مدیره با حضور 

مسئولین ذیربط در این شهرستان مجدداً بازگشایی شد.
از  داشت:  بیان  این خصوص  در  سازمان  رئیس   ، زارعی  احمد  مهندس 
جناب پاکدل بابت تدبیر وهمکاری که در راه اندازی این دفتر با ما داشته 
اند تشکر می نمایم. ایشان با درک شرایط استان و درک شرایط منطقه و 
حساسیت هایی که می بایست نسبت به ساخت و سازها داشته باشیم، با 

ما نهایت همکاری را داشته اند.
مقیاس کوچک  در یک  است که شهر عسلویه  این  ما  نگاه  افزود:  وی 
نمی گنجد. این شهر در مقیاس ملی و فراملی جاگاه ویژه ای دارد. اما 
با نگاهی کالن به این شهر توجه می شد  باید  اینکه  متاسفانه علیرغم 
در سال های گذشته ساختمان ها بدون رعایت مقررات ملی ساختمان 
و ضوابط شهرسازی ساخته شدند. این موضوع یک مسئولیت وجدانی و 
شرعی است که می بایست مردم را راهنمایی نمود تا از یک چرخه اصولی 

در ساخت و ساز پیروی کرده و از امنیت جانی و مالی برخوردار باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: با شهروندان عسلویه که در 

مقیاس کوچک فعالیت دارند همکاری الزم را خواهیم داشت.
 

وی با اشاره به مزیت های دیگر حضور نظام مهندسی در منطقه افزود: 
بازگشایی این دفتر باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد و 
اگر این ساخت و سازها به سمت نظام مهندسی هدایت شود، ما می توانیم 

ده ها و صدها نفر را در همین راستا تحت پوشش قرار دهیم.
وی از الکترونیکی شدن سیستم های اداری خبر داد و گفت: اتوماسیون 
چیز  همه  و  بوده  فعال  مالی   – اداری  و  فنی  های  زمینه  در  ما  های 
هوشمند انجام خواهد شد و کارمند سازمان با حضور فیزیکی در این دفتر 

پاسخگوی ارباب رجوعان خواهد بود.
 

از اولیت های هیئت مدیره  وی همچنین استفاده از مهندسین بومی را 
مهندسین  از  استفاده  به  ای  ویژه  نگاه  ما  ساخت:  خاطرنشان  و  دانست 
پیگیری هایی  پروانه ها،  بودن  استانی  به  توجه  با  البته  داریم که  بومی 
نیز در این خصوص از شورای مرکزی شده است که در هیئت مدیره نیز 
مصوب شده و تاکید می کنم که اولویت اصلی ما استفاده از مهندسین 

بومی است.
سپس پاکدل، شهردار محترم عسلویه بیان داشت: نظام مهندسی قباًل در 
این شهرستان دایر بود اما مدتی با تعطیلی آن روبرو بودیم . این تعطیلی 

به دلیل پذیرش سخت این سازمان توسط مردم بود.
وی با تشکر از مهندس زارعی رئیس سازمان بابت پیگیری های مجدانه 
ایشان گفت: شورای شهر عسلویه وقتی پرونده هایی که موجب شکایات 
دادگاهی یا مرگ شده است را مورد بررسی قرار دادند و از بار مسئولیتی 
که می تواند از روی دوش شهرداری و شورا برداشته شود مطلع شدند، 
با ما همکاری نمودند. همچنین سازمان نظام مهندسی نیز با حسن نیت 
کامل با تخفیف به بومی های این شهرستان ها موافقت نمودند و این 
شهرداری نیز تعهداتی ویژه جهت همکاری در رعایت ضوابط داده است.

وی افزود: مردم باید توجیه شوند که نظام مهندسی الزمه ی ساخت و 
سازهاست و ما نیز بدون دستور نقشه هیچگونه کاری را انجام نخواهیم 
داد و از امروز کلیه ساخت و سازها را به نظام مهندسی ارجاع خواهیم داد.

 
وی همچنین نظام مهندسی را فراتر از تصور ، اشتغال زا دانست.

با  در همکاری  را  خود  آمادگی  نیز  عسلویه  رئیس شورای شهر  خواجه، 
سازمان اعالم نمود.

است که  امید  فرماندار عسلویه گفت:  معاون عمرانی  رحمانی  ادامه،  در 
ذیربط،  های  ارگان  و  شهرداری  همکاری  با  نمایندگی  دفتر  این  امروز 

موجب ترقی این شهرستان ها شود.
وی عنوان نمود: انتظار داریم شهرداری و شهروندان عسلویه و شوراهای 
شهر بحث فرهنگسازی برای مردم را پیگیری کنند. خیلی از پروژه های 
موجب  و  است  شده  نهاده  بنا  مهندسی  نظام  نظارت  بدون  ساختمانی 
حوادث دلخراش شده است. بحث مقاوم سازی ساختمان ها بحثی مهم 

است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
وی از کلیه ارگان های ذیربط خواستار این شد که کلیه اموری که مرتبط 

با نظام مهندسی است را به این دفتر ارجاع دهند.
در  ما  گفت:  بوشهر  استانداری  شهری  امور  مدیرکل  مرادی  سپس 
کمیسیون ماده 100 به تخلفات ساختمانی واقف هستیم. و اگر ساختمانی 
زیر نظر نظام مهندسی و با دستور نقشه باشد و بر اجرای آن نظارت ده 
بود.  خواهد  نقشه  دستور  و  دراجرا  ناچیزی  بسیار  اختالف  دارای  باشد، 
تخلفات  از  زیادی  بسیار  موارد  دارای  نظارت،  بدون  های  ساختمان  اما 
با استقرار این دفتر، دیگر شاهد ساخت و سازهای  امیدواریم  می باشد. 
غیرمجاز و غیر اصولی در این شهرستان نباشیم و امنیت مردم در اولویت 

قرار گیرد.
 

مدیره  هیئت  تالش  از  نیز  بوشهر  استانداری  فنی  دفتر  نماینده  حیدری 
سازمان در راستای استقرار این دفتر تشکر کرد و خواستارگسترش رعایت 

ضوابط شهرسازی در تمام نقاط استان شد.
وی گفت: امروزه مردم رویکرد مدرنیته گرفته اند و موضوع سنتی کاری 
بحث  زیرا  است.  واجبات  از  ها  ساختمان  بر  نظارت  است.  شده  منسوخ 
سرمایه گذاری است و مبلغی که در مقابل سرمایه گذاری ها از مالکان 
ایمن کردن ساختمان که محل  زیرا  ناچیز است.  بسیار  گرفته می شود 

ماوای انسان هاست بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: ما بیشترین آسیب ها را در ساخت و سازهای سنتی می بینیم. 
در زلزله بم و حتی شنبه، ساختمانی که از شناژ معمولی و آرماتور در آن 
استفاده شده بود آسیب ندیده بود و بیشترین خسارات جانی و مالی در 
ساختمان های بدون نظارت دیده شد. لذا باید به این موضوع به عنوان 

منفعت و ارزش افزوده نگاه کرد .
وی بیان نمود: بدون شک در آینده استقرار نظام مهندسی و ساماندهی 
ساخت و ساز ها به عنوان پیامد خوبی در این شهرستان قابل مشاهده 

خواهد بود.
این  در  ساختمان  ملی  مقررات  رعایت  از  نیز  عسلویه  بخشدار  پایان  در 

شهرستان ابراز خوشنودی نمود.
 

شیوه    نامه برگزاری مجامع عمومی نظام مهندسی
 در آینده نزدیک نهایی و ابالغ می شود

نامه که طی چند  این شیوه  تهیه  روند  نظام مهندسی ضمن تشریح  اجرایی  دبیر  تفتی،  دکتر محمدرضا جواهری 
گردیده  تهیه  ها  استان  روسای  و  مرکزی  شورای  اعضای  از  تعدادی  از  متشکل  ای  کمیته  توسط  فشرده  جلسه 
بود، هم اینک مراحل نهایی ویرایش آن با همکاری حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
حال انجام است تا پس از نهایی شدن توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابالغ گردد.جواهری، ضمن تشکر از 
همراهی خوب و تعاملی حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهایی کردن این 
اجرایی  نامه  آیین  و  قانون  موارد  تمام  رعایت  تا ضمن  گردیده  تالش  نامه  شیوه  این  در  نمود  اعالم  نامه  شیوه 
ابهام،  دچار  عمومی  مجامع  برگزاری  فرآیند  که  مواردی  آن،  های  اصالحیه  و  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام 
سکوت و یا برداشت های متفاوت بوده است شفاف گردد و این مجامع با شرایط بهتر و با کیفیت تصمیم گیری 

باالتری برگزار گردد.

افتتاح مجدد دفتر نمایندگی عسلویه 
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یکی از بزرگترین چالشهای استان در حال حاضر کمبود آب شرب و همچنین روشهای تامین آن است. در حال حاضر 
بیش از 90درصد آب شرب از خارج از استان . به طور خاص از استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد تامین می 
گردد که حجم آب ورودی از استان فارس به دلیل خشک شدن چشمه ها و کم شدن ظرفیت چاهها به شدت کاهش 
یافته و روز به روز نیز روند نزولی طی می نماید و این کاهش دبی به شدت شهرها و روستاهای دشتستان و تاحدودی 

نیز شهر بوشهر را تحت تاثیر قرار داده و حتی سبب بروز تنشهای اجتماعی نیز شده است.ا
از طرف دیگر تنها منبع مهم و شاهرگ حیاتی آب استان یعنی خط انتقال کوثر که از رود خانه خیرآباد در استان 
کهگیلویه بویراحمد سرچشمه می گیرد نیز به دلیل ظرفیتهای مشخص خط انتقال و تاسیسات مرتبط با آن  دارای 
محدودیتهایی در خصوص افزایش ظرفیت آبدهی می باشد و از طرفی با کاهش بارش باران در سال گذشته و 
خشکسالی متاسفانه حجم ذخایر پشت سد به شدت کاهش یافته و شرایط مساعدی ندارد . همچنین این خط انتقال 
عالوه بر استان بوشهر وظیفه آبرسانی به 4استان جنوبی دیگر یعنی استانهای کهگیلویه و بیراحمد،خوزستان ،فارس 
و هرمزگان نیز به عهده دارد که این استانها نیز به شدت با کمبود آب رویرو هستند و امکان کم کردن ظرفیت آنها 

و انتقال آن به سمت استان بوشهر وجود ندارد.
لذا به نظر می رسد تنها راه نجات استان از معضل کم آبی ،تاسیس واحدهای مختلف آب شیرین کن از طریق 
شیرین سازی آب دریا می باشدکه خوشبختانه این مهم در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و طی سالهای اخیر 
یک واحد آب شیرین کن ده هزار مترمکعبی در شهر بوشهر و یک واحد آب شیرین کن ده هزار متر مکعبی در شهر 

و  رسیده  برداری  بهره  به  کنگان 
همچون  نیز  دیگری  های  پروژه 
آب شیرین کن 35هزار مترمکعبی 
در دست  نیز  و...  بوشهر  در شهر 
اجرا و یا مطالعه می باشند که البته 
احداث چنین آب شیرین کن هایی 
بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود 
و در این شرایط نامساعد اقتصادی 
هست  روبرو  آن  با  کشور  که 
قطعا چالشهای نیز در پی خواهد 
داشت. سوال این است که آیا راه 
راهکارهایی دیگری هم جهت  و 
مقابله با معضل کم بود آب وجود 

دارد؟
توجه  با  متن  این  نگارنده  نظر  از 
در  آب  مصرف  باالی  سرانه  به 
بیش  نفر  هر  ازای  )به  بوشهر 
مسائل  مهمترین  لیتر(   260 از 
شرایط  این  از  رفت  برون  جهت 
بحرانی عالوه بر به وجود آوردن 
تاسیسات جدید ، مدیریت صحیح 
مصرف ،کم کردت تلفات شبکه از 

طریق اصالح و نوسازی ، شناسایی 
انشعابات غیر مجاز و تعییت تعرفه 
می  مصرف  با  متناسب  و  مناسب 
یادشده  موارد  کلیه  البته  که  باشد 
به  نیاز  مصرف  مدیریت  از  غیر  به 
تصمیمات حاکمیتی است ولی بحث 
مدیریت مصرف توسط مردم و آحاد 

جامعه قابل انجام و کنترل است.
گروه  پیش  سال  سه  حدود  از 
نظام  سازمان  مکانیک  تخصصی 
بوشهر  استان  ساختمان  مهندسی 
با  و  استان  آبی  مشکالت  درک  با 
بهره مندی از پتانسیل باالی نیروی 
عقد  به  اقدام  متخصص  انسانی 
مدیریت  با موضوع  ای  نامه  تفاهم 
مصرف آب باشرکت آب و فاضالب 
مهم  این  کنون  تا  که  نمود  استان 
 ، بوشهر،عالیشهر،جم  شهرهای  در 
کنگان و برازجان اجرایی شده است 
کل  جاری  سال  پایان  تا  انشاهلل  و 
شهرهای استان تحت پوشش قرار 
تفاهم  این  مطابق  گرفت.  خواهند 
آب  کشی  لوله  مجریان  کلیه  نامه 
و فاضالب با همکاری سازمان فنی 
دارای  و  دیده  آموزش  ای  وحرفه 

صالحیت شده اند.از دیگر فعالیتهای شاخصی که مطابق با این تفاهم نامه انجام شده است فرهنگ سازی به وسیله 
چاپ بنر و بروشورهای مرتبط جهت آگاه سازی عموم مردم  با موضوع مدیت مصرف با همکاری شرکت آب و 
فاضالب شهری استان  و انجام نظارت و بازرسی های مستمر از ساختمانهای در حال احداث بوده است. به طوریکه 
مسائل فنی به ظاهر کوچک و کم هزینه هم اکنون در حال حاضر توسط ناظرین تاسیسات مکانیکی کنترل در 
ساختمانها کنترل می گردد که بسیار هم در صرفه جویی و مدیریت مصرف تاثیر گذار است مانند عدم نصب مستقیم 
پمپ برروی شبکه ،نصب مخازن ذخیره آب متناسب با کاربری و نوع ساختمان و تعداد واحدها، ممیزی و کنترل 
مصرف شیرآالت ، انتخاب تجهیزات کم مصرف ، استفاده از آب خاکستری برای بعضی از مصارف ، استفاده از آب 

کولرها جهت مصارف شستشوی پارکینگها و آبیاری فضای سبزو... 
در پایان عنوان می دارد چنانچه مسولین محترم،مجوز اجرایی شدن  مبحث 22مقررات ملی ساختمان یعنی بازرسی 
های دوره ای از ساختمانها  را در استان صادر نمایند ، سازمان نظام مهندسی با توجه پتانسیل باالی نیروی انسانی 
می تواند کلیه ساختمانهای موجود اعم از خانگی ،دولتی ،عمومی و تجاری را مورد ارزیابی قرارداده و الزامات مدیریت 

مصرف را در کل استان پیاده نماید.

گروه تخصصی مکانیک سازمان

بحران کمبود آب در استان بوشهر

سدکوثر


