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مهندس تركان در حاشيه نشست
 روساى سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور در مشهد افزود: شهرداريها 
ارتقاء  امر  اين  زيرا  كنند  الزامى  ساختمانها  براى  را  ذيصالح  مجرى  بايد 

استحكام ساختمانها را در كشور به دنبال دارد.
وى گفت: قانون وجود مجرى ذيصالح در ساخت و سازها را الزامى كرده 

اما اين موضوع از سوى شهرداريها به خوبى اجرا نمى شود.
صفحه 3

عناوين

نواقص سازه اى سـاختمان ها در 
بدليـل عـدم رعايـت ايمنـى، خوزسـتان كاهش يافته اسـت

هزينـه زيـادى پرداختـه ايـم

نظـام نامـه ارجـاع كار 
نيازمند بازنـگرى سـت

خانــه هاى خـوزســـــــتان
 در مقابل زلزله 6 ريشـترى 

مقاومـت ندارنـد

رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان از تغيير رويكردهاى 
سازمان در آموزش و پژوهش خبر داد.

فرخ حاج شيخ االسالمى در گفتگو با پايگاه اطالع رسانى سازمان 
افزود؛ توجه به فناورى هاى نوين ساختمان، مسايل ملموس و كاربردى 
مهندسان و آشنايى آنان با جايگاه حقوقى و حرفه اى مهندسى ساختمان 

در برگزارى سمينارهاى آموزشى لحاظ مى شود. 
جارى،  سال  اول  نيمه  در  ساخت؛  نشان  خاطر  االسالمى  شيخ 
شرح وظايف حقوقى مهندسان و  با  رابطه  در  متعددى  سمينارهاى 
برخوردارى پيامدهاى عدم رعايت تعهدات مهندسان ناظر برگزار شده كه  
برآيند اين سمينارها، افزايش ايمنى و كيفيت در ساخت و ساز بوده است.

افزايش  از  خوزستان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس   
ارتباط سازمان با مراكز صنعتى خبر داد و گفت؛ در هفته ايمنى در 
برابر زلزله و بالياى طبيعى، سمينار آشنايى با تغييرات ايمنى گاز با 
مركزى،رئيس  شوراى  مكانيك  تخصصى  گروه  اعضاى  حضور 
شوراى شهر و مديران استانى و با همكارى يكى از شركت هاى 
معتبر در صنايع گاز كشور برگزار شد كه با استقبال اعضاى رشته 
مكانيك همراه بود. شيخ االسالمى يادآور شد؛ با برنامه ريزى هاى 
مهندسان  از  تقدير  پژوهش،  و  آموزش  بخش  توسط  آمده  بعمل 
مولف و نويسندگان كتاب هاى تخصصى در هفته پژوهش امسال 

در برنامه كارى سازمان قرار گرفته است.

در هفته پژوهش انجام مى شود

تقدير از مهندسان پژوهشگر 
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بخش  بر  نظارت  براى  اظهاركرد:  واهبى   مرادعلى 
فعاليت  سازمان  بازرسان  ساختمانى  سازه هاى 
مى كنند زيرسازه به دليل ايمنى ساختمان از اهميت 

بااليى برخوردارى است.
به  سازمان  توسط  همراه  تخلفات  افزود:   وى 
اغلب  كه  مى شود  گوشزد  مالكان  يا  انبوه سازان 
را  شده  شناسايى  نواقص  و  تخلفات  سازندگان 

مى پذيرند و نسبت به رفع آن ها اقدام مى كنند.
 واهبى تصريح كرد: اگر اين تخلفات و نواقص توسط 
سازنده مربوطه رفع نشود ما مجبور هستيم با متخلف 

برخورد قانونى داشته باشيم.
 وى عنوان كرد: نواقص ديگرى در ساختمان سازى ها 
نواقص  به  مى توان  آن ها  جمله  از  كه  دارد  وجود 
تاسيساتى همچون انشعابات برق و لوله كشى ها اشاره 

ما  بازرسان  تعداد  زمينه  اين  در  نظارت  براى  كرد؛ 
كم است و بيشتر بازرسان در زمينه سازه اى فعاليت 
مهندسى  نظام  سازمان  مديره  هيات  مى كنند. عضو 
برخى  رعايت  كل  در  گفت:  خوزستان  ساختمان 
موضوعات و رفع برخى نواقص در ساختمان سازى ها 
به فرهنگ تبديل شده و سازندگان تمايل بيشترى نسبت 

به سال هاى گذشته در زمينه برخى آيتم ها دارند.

نواقص سازه اى ساختمان ها در خوزستان كاهش يافته است

رعايت برخى 
موضوعات و رفع 
برخى نواقص در 
ساختمان سازى ها 
به فرهنگ تبديل 
شده و سازندگان 

تمايل بيشترى 
نسبت به سال هاى 
گذشته در زمينه 
برخى آيتم ها دارند

عضو هيات مديره سازمان
 نظام مهندسى استان خوزستان با اشاره به نحوه اجراى 

مقررات ملى ساختمان در اين استان گفت :در حال حاضر در سه 
بخش طراحى، نظارت و اجراى ساختمان سعى
 در اجراى صحيح مقررات ملى ساختمان

 و مباحث مربوط آن داريم.

ــا اعالم  ــگار «صما»  ب ــا خبرن ــو ب ــده در گفتگ ــال دوي كم
ــه طور مداوم  ــت: در بخش طراحى ب ــب اذعان داش ــن مطل اي
ــتمر دفاتر در سطح  ــى مس ــاماندهى دفاتر طراحى و بازرس س
ــاختمان در دستور  ــتان مطابق با مبحث دوم مقررات ملى س اس

ــت. ــده اس كار قرار گرفته ش
ــتقرار  ــال حاضر با اس ــرد: در ح ــح ك ــه تصري وى در ادام

الكترونيكى  ــل  كارتاب
در  مهندسى  خدمات 
ــه خدمات  ــال ارائ ح
ــش طراحى و  در بخ
ــان  مهندس به  نظارت 
هستيم. پروانه  داراى 

در  ــده  دوي
ــوص مهم ترين  خص
دوره  ــن  اي ــت  فعالي
سازمان  مديره  هيات 
ــى استان  نظام مهندس

ــامانه  ــتقرار س ــت: تالش در جهت اس ــتان اظهار داش خوزس
ــى در خصوص طراحى و نظارت  الكترونيكى خدمات مهندس
و همچنين پياده نمودن نظام مالى متمركز در سطح استان براى 

تمامى مهندسان عضو سازمان استان از مهم ترين عملكردهاى 
ــاب مى آيد. اين دوره هيات مديره به حس

ــى ساختمان استان  ــازمان نظام مهندس عضو هيات مديره س

ــى از اجراى نظام نامه  ــتان  در ارتباط با مشكالت ناش خوزس
ــت كه رسالت  ارجاع كار نظارت تصريح كرد: بايد توجه داش
ــح قانون و آئين  ــى، اجراى صحي ــازمان نظام مهندس اصلى س
ــاختمان  ــن مباحث مقررات ملى س ــه اجرائى آن و همچني نام

ــاز  ــاخت و س ــت كه در نهايت منجر به ارتقاء كيفى س اس
ــد، اين در حالى است كه يكى  ــطح كشور خواهد ش در س
ــتم طبقه  ــدم وجود سيس ــن نظام نامه ع ــف هاى اي از ضع
ــه همين امر  ــت ك ــان ناظر از لحاظ كيفى اس بندى مهندس

ــت. ــته اس ــكالتى را نيز به همراه داش مش
ــكان طبقه  ــن نظام نامه ام ــفانه در اي ــه داد: متاس وى ادام
ــر كيفى وجود  ــان از نقطه نظ ــدى مهندس ــدى و امتياز بن بن
ــت از  ندارد و از اين حيث در نظام نامه ارجاع كار مى بايس

ــرد. ــورت پذي ــز ص ــى ني ــى  اصالحات ــر فن نظ
ــت برقرارى  ــالش هيات مديره جه ــده در خصوص ت دوي
ــتگاه هاى اجرايى ذى ربط  ــب و بهينه با ساير دس تعامل مناس
ــت: به منظور اجراى هرچه سريعتر و بهتر مقررات  اظهار داش
ملى ساختمان در سطح استان بويژه در بخش مجريان ذيصالح 
ــات موثرى در  ارتباط
صورت  ــه  زمين ــن  اي

ــت. گرفته اس

يان  پا در  دويده 
كرد:  ــان  نش خاطر 
ــتا  س ا ر ــن  همي در 
اى  ــه  م نا ــم  ه تفا
رى  ــهردا ش ــن  بي ما
زمان  ــا س و 
ــى  مهندس م  ــا نظ
ــده است  ــته منعقد ش ــال گذش ــتان در س س ــاختمان ا س
جراى مجريان  ــال جارى ا يان س ميد مى رود تا پا ــه ا ك
ــطح  س در  رى  ــهردا ش تعامل  و  همكارى  با  ــالح  ص ذى 

ــود. تى ش ــتان عمليا س ا

نظام نامه ارجاع كار نيازمند بازنـگرى ست

لزوم كنترل شيت هاى آزمايشگاهى توسط مهندسان ناظر لزوم كنترل شيت هاى آزمايشگاهى توسط مهندسان ناظر 
بدينوسيله به اطالع كليه همكاران و سازندگان مى رساند بر اساس مقررات ملى و ساختمانى به جهت باال بردن كيفيت ساخت و 
ساز، قبل از هرگونه عمليات ساختمانى تهيه طرح اختالط بتن و اخذ نمونه هاى آزمايش بتن در هنگام بتن ريزى توسط مراكز مجاز 
آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك در سطح استان ضرورى و مهندسين ناظر محترم موظف هستند شيت هاى آزمايشگاهى را اخذ و 

يك برگ از ثبت هاى آزمايشگاهى را در كارگاه ها جهت رؤيت بازرسين كميته كنترل و نظارت بايگانى نمايند.
كميته كنترل و نظارت سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان

رسالت اصلى سازمان
 نظام مهندسى، اجراى صحيح 
قانون و آئين نامه اجرائى آن 
و همچنين مباحث مقررات 
ملى ساختمان است كه در 
نهايت منجر به ارتقاء كيفى 

ساخت و ساز در سطح كشور 
خواهد شد

عضو هيات مديره سازمان
 نظام مهندسى ساختمان خوزستان گفت: 

همواره  ممكن است نواقصى در 
ساختمان سازى ها وجود داشته باشد كه در 
استان نواقص  مربوط به سازه ساختمان ها 
نسبت به سال هاى گذشته كاهش يافته و 

كمتر ديده مى شود.



33 خبرنامه سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان-مرداد و شهريور خبرنامه سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان-مرداد و شهريور 13931393

جهت  در  اينكه  به  اشاره  با  وشهرسازي  راه  وزير 
اظهار  هستند  دخيل  موثري  عوامل  سازي  صنعتي 
اندركاران  دست  و  مهندسان  كه  نكته  دو   : داشت 
حوزه فناوري هاي نوين ساختمان كمتر به آن توجه 
مي كنند ، توجه به ساختارهاي فرهنگي واقتصادي 
شوراى  عمومى  روابط  گزارش  به  است.  جامعه 
افتتاح  مراسم  در  آخوندي  دكتر عباس  مركزى ، 
كه    ساختمان  نوين  هاي  فناوري  همايش  سومين 
در سالن همايشهاي صباي صدا و سيماي خراسان 
رضوي برگزار شد، گفت:مهندسان موتور و پيشران 

توسعه ملي در ايران هستند.
جهت  در  اينكه  به  اشاره  با  شهرسازي  و  راه  وزير 
توسعه صنعتي سازي و عوامل موثري دخيل هستند 
آن  به  كمتر  مهندسان  كه  است  نكته  چند  افزود: 
توجه مي كنند و آن توجه به ساختارهاي فرهنگي 
و اقتصادي جامعه است. آخوندي تصريح كرد: در 

كشور آمريكا ، ويژگى هاى مهندس 2020 ، با نوشتن سند تغيير آموزش 
در مقايسه با وضع موجود ، در چشم انداز 2020 مهندسى اين كشور 

تدوين و تبيين شده است.
وي با تاكيد بر اينكه متون تدريس شده در حوزه دانش مهندسي درتمام 
دنيا مشابه است، ادامه داد: سوال اصلي اين است كه تفاوت مهندس 
تمايز  باعث  آنچه  و  رقابتي  عنصر  چيست؟  غربي  مهندس  با  ايراني 
مهندسان ايراني با مهندسان ساير كشورها مي شود كدام است؟ اين ها 

سواالتي است كه بايد به دنبال پاسخ آن باشيد.

وزير راه و شهرسازي لزوم توجه به ساختار هاي فرهنگي را بسيار مهم 
ارزيابي كرده و گفت: 15 سال پيش كسي  تخصصى در زمينه تلفن 
همراه نداشت ولي االن جزيي از زندگي مردم شده و با سبك زندگي 
مردم سازگار شده است؛ اما فناوري هاي نوين در  صنعت ساختمان با 
قدمت هزار ساله هنوز نتوانسته خود را با سبك زندگي مردم تطبيق دهد.
آخوندي افزود: بحث بومي سازي فناوري به صورت عميق و جدي 
درك نشده است و زماني بومي سازي معنا دارد كه فناوري بخشي از 

زندگي مردم شود.
وي جنبه هاي اقتصادي در اين حوزه را نيز قابل اهميت دانست و 

دارد  وجود  بخش  اين  در  هايي  كاستي  اظهاركرد: 
كه در طرح جامع مسكن بايد به آن پاسخ بدهيم؛ 
سوال اصلي اين است كه چگونه يك خانوار ايراني با هر 
سطح درآمدي مي تواند صاحب منزلي با تمام امكانات 
الزم شود؟ اگر مدلي براي اقتصاد خانوار تعريف نكنيم 
آنچه درمورد فناوري مي گوييم ابتر مي ماند، چراكه نياز 

فناوري هاي نوين ساخت انبوه است.
وزير راه و شهرسازي تقاضاي سازمان يافته در بخش 
صنعتي سازي را يك نياز دانست و تاكيد كرد: نياز با 
تقاضا فرق مي كند، بايد ديد كساني كه نياز به مسكن 
دارند قدرت خريد دارند و اين نياز به تقاضاي موثر 
تبديل شده است. اگر اين بررسي نشود با مشكلي به 
نام حاشيه نشيني مواجه مي شويم كه در حال حاضر 

نيزدر شهرهايي مثل مشهد شاهد آن هستيم.
نيازمند  هم  كالن  اقتصاد  ساختار  داد:  ادامه  آخوندي 
بازبيني است، چرا كه اصلي ترين مساله در توليد تامين 

مالي است.
وي با اشاره به برنامه دولت براي خروج از ركود ،خاطر نشان كرد: اقتصاد 
ما بانك محور است لذا بايد شرايطي فراهم شود كه بانك ها بيشتر در راستاي 
وام دهي حركت كنند تا زمنيه خروج از وضعيت ركود فراهم شود. وزير راه 
و شهرسازي همچنين گفت: ساير ابزارهاي مالي نيز مانند صندوق زمين و 
ساختمان، صندوق مستقالت؛ عقود اسالمي و ساير روش هاي تامين مالي 
كه در برنامه هاي دولت است بايد فعال تر شود تا بهره برداري بهتري از 

سرمايه ها در حوزه صنعتي سازي وفناوري هاي نوين شود.

مهندس تركان در حاشيه نشست روساى سازمان 
افزود:  مشهد  در  كشور  ساختمان  مهندسى  نظام 
شهرداريها بايد مجرى ذيصالح را براى ساختمانها 
الزامى كنند زيرا اين امر ارتقاء استحكام ساختمانها 

را در كشور به دنبال دارد.
در  ذيصالح  مجرى  وجود  قانون  گفت:  وى 
ساخت و سازها را الزامى كرده اما اين موضوع از 

سوى شهرداريها به خوبى اجرا نمى شود.

ساختمان در ادامه  مهندسى  سازمان نظام  رييس 
تاكيد كرد: كاركرد سازمان نظام مهندسى تاكنون 
موجب ارتقاء فناورى ساختمان در كشور شده اما 

هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله زيادى داريم.
و  نظارت  بخشهاى  در  اكنون  هم  افزود:  وى 
طراحى، سازمان نظام مهندسى عملكرد خوبى را 
در استانهاى مختلف دارد اما مشكل الزامى نشدن 
’مجرى ذيصالح‘ در همه جاى كشور وجود دارد.

كاهش  به  اشاره  با  همچنين  تركان   مهندس 
گودبرداريهاى غير اصولى در سطح كشور گفت: 
در  مهندسى  نظام  دستورالمعل  اجراى  دنبال  به 
انجام  بازديدهاى  و  نظارت  و  گودبردارى  زمينه 
شده، در طول سالهاى اخير كاهش اين موارد را 

شاهد بوده ايم.
غيراصولى  گودبرداريهاى  بيشترين  افزود:  وى 

مربوط به استان تهران است .

نايب رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان در آغاز 
عمومى  روابط  مديران  گردهمايى  چهارمين  كار  به 
سازمان نظام مهندسى ساختمان استانها  با اشاره به 
جايگاه ويژه و حساس روابط عمومى در سازمان ،  از 
اهتمام شوراى مركزى به ارتقا جايگاه و عملكرد اين 

حوزه خبر  داد.
حجت اهللا عامرى با اعالم اين كه تالش براى وحدت 
مهم  هاى  سياست  از  كشور  در  ها  سازمان  رويه 
شوراى مركزى است افزود : روابط عمومى مى تواند 
با پيشگام شدن در همگرايى ، وحدت رويه را در 

ديگر بخش هاى سازمان هاى استان ها نهادينه كند.

نظام  سازمان  مركزى  شوراى  اول  رييس  نايب 
مهندسى ساختمان با اعالم برگزارى كارگاه آموزشى 
تشريح خط مشى سازمان خواستار مشاركت و تعيين 

سياست هاى روابط عمومى در اين باره شد.
در  قبول  مورد  ريزى  برنامه  تاكنون   : افزود  وى 
از  انتظار  و  نيفتاده  اتفاق  عمومى  روابط  حوزه 
روابط عمومى ها بسيار باالتر است لذا بايد در اين 
كه  چرا  كرد.  تقويت  را  تخصصى  خصوص نگاه 
مخاطبان  جامعه  با  ارتباط  كانال  عمومى  روابط 
ديدگاه  تواند  مى  كه  است  حوزه  اين  و  است 

هاى خارج از سازمان را به ما منتقل كند.

 : گفت  خود  سخنان  پايان  در  عامرى  مهندس 
استان  روساى  با  بيشتر  تعامل  است  ضرورى 
روابط  كار  دستور  در  مركزى  شوراى  و  ها 
فراهم  را  شرايطى  تا  گيرد  قرار  ها  عمومى 
استان  باشد.  مطلوب  همگان  براى  كه  كنيم 
تجربيات  عمومى  روابط  حوزه  در  پيشرو  هاى 
از  تا  كنند  منتقل  ها  استان  ديگر  به  را  خود 
تصميم  و  شخصى  سليقه  اعمال  هرگونه 
با  ها  استان  و  شود  جلوگيرى  انفرادى  گيرى 
سازمان  منافع  حفظ  جهت  در  رويه  وحدت 

بردارند. گام 

دكتر عباس آخوندى :

به جز حوزه مهندسى ، توجه به ساختار 
فرهنگى و اقتصادى جامعه ، ديد مهمى در فناورى است

مردم ساختمانهاى فاقد شناسنامه را خريد و فروش مى كنند

همگرايى و وحدت رويه از اصول انكار ناپذير روابط عمومى هاى استان هاست
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روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان
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در فرهنگ استفاده از انرژى دچار 
مشكل شده ايم. رييس گروه تخصصى 
مكانيك سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خوزستان كه در سمينار “ الزامات ايمنى 
تجهيزات گاز“ سخن مى گفت افزود؛ 
به  گرايانه  اسراف  نگاه  كه  زمانى  تا 
داشته  وجود  انرژى  مصرف  موضوع 
باشد قطعاً بايد در انتظار بحران هايى در 
اين زمينه باشيم. عبدالحميد قندريز با 
اشاره به آمار 40 درصدى هدر رفت 

انرژى در ساختمان ها اظهار داشت؛ آيا نمى 
نظر  تجديد  تامل  قابل  مصرف  اين  در  توان 
فرهنگ  كه  شد  يادآور  ايشان  ضمنا  كرد؟! 
و  ساختمانها  همانند  بايد  هم  مصرف 
شهرسازى كه يك نماد است ، بايد بعنوان 
نماد يك ملت محسوب شود.  قندريز ادامه 
هاى  ريزى  برنامه  مورد  اين  در  بايد  داد؛ 
دچار  فردا  نسل  تا  پذيرد  انجام  اساسى 
از  ديگرى  بخش  در  وى  نشود.  مشكل 
هاى  انرژى  از  استفاده  گفت:  خود  سخنان 
موجود  هاى  حل  راه  از  يكى  پذير  تجديد 
است كه با توجه به از بين رفتن بيش از 60 

بايد  ها،  ساختمان  در  موردنياز  آب  درصد 
مورد توجه بيشتر كارشناسان قرار گيرد. اين 
در  انرژى  مصرف  كاهش  مسئول،  مقام 
مردم  مطالبات  از  را  دولتى  هاى  ساختمان 
در  كه  كرد  تاكيد  نكته  اين  بر  و  دانست 
مى  دولت  ابتدا  عمومى  سازى  فرهنگ 
رييس  نايب  شود.  عمل  وارد  خود  بايست 
خوزستان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
موضوع  به  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در 
و  كرد  اشاره  ها  ساختمان  سازى  هوشمند 
گفت؛ هوشمند سازى زمينه استفاده بهينه از 
انرژى را فراهم خواهد ساخت و استفاده بهينه 

از مواهب الهى، تضمين آينده فرزندان 
اين سرزمين خواهد بود. رييس گروه 
نظام  سازمان  مكانيك  تخصصى 
مهندسى ساختمان خوزستان همچنين 
با اشاره به نامگذارى سال 93 به عنوان 
ارائه  خواستار  اقتصاد  و  فرهنگ  سال 
كارهاى  زمينه  در  مناسب  الگويى 
براى  اقتصادى  هاى  طرح  و  فرهنگى 
كاهش مصرف انرژى در ساختمان ها 

گرديد.
وى در خصوص رعايت ايمنى در ساخت 
جامعه  پيشرفت  عليرغم  گفت:  هم  ساز  و 
در  نوين  هاى  تكنولوژى  زمينه  در  بشرى 
ساخت و ساز، خطرات ناشى از عدم رعايت 

مسائل ايمنى نيز بيشتر شده است. 
عبدالحميد قندريز  “ ايمنى “ را منبعى براى 
براى  فرد  كه  دانست  افراد  روزمره  زندگى 
دستيابى به اهدافش به آن نياز دارد. به گفته وى 
ارتقاى ايمنى در جامعه، نياز به همكارى تمام 
بخش ها دارد كه در اين ميان رسانه ها نقش 

تعيين كننده اى ايفا مى نمايند.

بدليل عدم 
رعايت ايمنى، 
هزينه زيادى 
پرداخته ايم

مباحث مربوط به ايمنى و رعايت 
مسائل مربوطه بايد مورد توجه جدى 
مردم و مسئوالن قرار گيرد. رييس 
شوراى  مكانيك  تخصصى  گروه 
مهندسى  نظام  سازمان  مركزى 
ساختمان كشور كه در سمينار آشنايى 
با تجهيزات ايمنى گاز سخن مى 
موارد  از  بسيارى  در  افزود؛  گفت 
ايمنى،  مسائل  رعايت  عدم  بدليل 
هزينه هاى زيادى را پرداخته ايم كه با 
اندكى تامل مى شد جلوى بسيارى از 

خسارت ها را گرفت.
سيف اله على نيا افزود؛ گرچه 
پس از وقوع زلزله هاى متعدد در 
توجه  مورد  ايمنى  موضوع  كشور 
قرار گرفت اما به نظر مى رسد كه 
افزايش  راستاى  در  بايد  دولت 
بيشترى  تالش  عمومى  آگاهى 
از  ديگرى  بخش  در  وى  نمايد.  
سخنان خود اظهار داشت: رعايت 
ايمنى در بخش ساخت و ساز هزينه 
در  بايد  مهم  اين  و  نيست  اضافى 
جامعه و در ميان سازندگان نهادينه 
تمام  در  گفت:  ادامه  در  وى  شود. 
اندازه  به  سازمانى  هيچ  و  كشور 
سازمان نظام مهندسى ساختمان از 
نيروى انسانى متخصص برخوردار 
نيست، سازمانى كه مى تواند خط 
خود  براى  و  تعيين  را  خود  مشى 
برنامه ريزى نمايد. وى تصريح كرد؛ 
اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده و از 
(نيروى  موجود  هاى  پتانسيل 
انسانى متخصص) استفاده بهينه اى 
در  افزود؛  نيا  على  است.  نشده 
حاليكه در بخش توليد 16 درصد 
اين  شود  مى  توليد  جامعه  ثروت 
انسانى 64  نيروى  بخش  در  سهم 

درصد اعالم شده است.
وى همچنين با اشاره به وضعيت 
فارغ التحصيالن دانشگاهى گفت: 
و  گرايى  مدرك  معضل  متاسفانه 
فارغ  از  وسيعى  حجم  خروج 
دانشگاهى  مراكز  از  االتحصيالن 
مشكل  دچار  را  مهندسى  نظام 

نموده است. 
با  همچنين  نيا  على  اله  سيف 
اشاره به عملكرد گروه تخصصى 
مكانيك شوراى مركزى گفت: در 
اين گروه محورهاى متعددى مورد 
بررسى قرار مى گيرد كه مهمترين 
تعرفه  افزايش  از:  عبارتست  آنها 
به  توجه  هاى خدمات مهندسى، 
ملى  مقررات   22 مبحث 
ارتقاء  به  توجه  ساختمان، 
بخش  در  صالح  ذى  مجريان 
مربوط  مباحث  تدوين  مكانيك، 
به اطفاى حريق، مميزى انرژى و 
اجراى مبحث 19، وى خاطر نشان 
ساخت؛ بدليل نگاه تك بخشى به 
رشته مكانيك، اين رشته به جايگاه 
مهندسى  نظام  در  خود  واقعى 

دست نيافته است.

لزوم رعايت
 اطالع رسانى جامع 
در خصوص الزامات
 ايمنى در ساختمان

وجود بيش از 770 هزار مشترك گاز 
در استان خوزستان و بيش از 18 ميليون 
مشترك گاز در سطح كشور، اين صنعت 
را در رديف صنايع تاثيرگذار جامعه قرار 
داده است. مديرعامل شركت گاز استان 
خوزستان كه در سمينار آشنايى با الزامات 
ايمنى گاز سخن   مى گفت افزود؛ با 
توجه به توسعه روزافزون گازرسانى به 
شهرها و روستاها توجه به كاهش خطرات 
ناشى از استفاده نامطلوب از وسايل گاز بايد 

به يك فرهنگ تبديل شود.
ناصر حسينى نژاد افزود؛ در دو دهه 
آينده دو موضوع بيش از گذشته اهميت 
خواهد داشت، نخست: توليد وسايل و 
تجهيزاتى كه در راستاى بهينه سازى 
مصرف انرژى طراحى شده اند و دوم 
توليد وسايلى كه خطرپذيرى كمترى 
دارند. حسينى نژاد اظهار داشت؛ در زمينه 
رعايت مسائل ايمنى نياز به عزم ملى دارد 
و الزم است كه اطالع رسانى جامعى در 

اين خصوص صورت پذيرد.

جبران تالمات“ 
در هنگام بروز حادثه
 كار آسانى نيست

رعايت الزامات ايمنى در ساخت و 
صنعت  در  وابسته  تجهيزات  و  ساز 

ساختمان امر ضرورى است. 
مكانيك  تخصصى  گروه  عضو 
شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان 
كشور گفت؛  هنگام بروز حادثه هاى 
موضوع  ايمنى،  رعايت  عدم  از  ناشى 
”پرداخت بيمه ها“ مطرح مى شود كه 
بايد اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه 
جبرات تالمات روحى و روانى حادثه 
ديدگان، با پرداخت بيمه رفع نمى شود. 
محمد مصطفوى كه در سمينار آشنايى با 
الزامات ايمنى گاز و در اهواز سخن مى 
گفت افزود؛ ايران كشور منحصر به فردى 
آسايش  لحاظ  به  كه  است  منطقه  در 
سرزمينى از تمام انرژى موجود در دنيا 
برخوردار است.وى تصريح كرد؛ عدم 
استفاده صحيح از اين انرژى ها جداى از 
ايجاد آلودگى هاى معمول در محيط، 
هزينه هاى زيادى براى دولت و جامعه 
ايجاد كرده است.مصطفوى تاكيد كرد؛ 
وضعيت فعلى انرژى در كشور رضايت 
بخش نيست. وى به آمار هدر رفت 
گفت:  و  داشت  اى  اشاره  مهم  انرژى 
ساليانه 3600 ميليارد تومان در بخش 
انرژى ساختمان ها هدر مى رود كه مى 
ديگرى  هاى  هزينه  صرف  توانست 

مانند ايجاد اشتغال شود.

گروه صنعتى تكين گاز در سال 1388 با 
توجه به اهميت بحث ايمنى، ارتقاء سطح 
ايمنى، فرهنگ ايمن در صنعت گاز فعاليت 
خود را آغاز نمود و سعى بر آن داشته كه با 
ارائه محصوالت استاندارد و سپس بومى 
سازى اين تكنولوژى گامى كوچك در اين 

راستا بردارد.
مدير عامل شركت تكين گاز با ذكر اين 
مطلب افزود؛ با پيشرفت تكنولوژى و بهره 
و  رفاه  افزايش  شاهد  امكانات،  از  گيرى 
آسايش در زندگى هستيم كه براى دستيابى 

به رفاه توام با امنيت، رعايت موارد ايمنى در ساخت 
وسايل و تجهيزات گازى را سرلوحه كارهاى خود 

قرار داده ايم.
وى افزود: با توجه به آمار ”مرگ خاموش“ و 
حوادث ناشى از انفجار به اهميت بحث استفاده سالم 
و ايمن در خصوص گاز به راحتى پى خواهيم برد و 
از سوى ديگر پرداختن به موضوع ”ساختمان“ و 
”جامعه“  به عنوان سرمايه هاى ملى، اهميت رعايت 

ايمنى دو چندان مى شود.
به گفته گورانى؛ طبق مبحث هفدهم مقررات 
طراح و  ملى ساختمان مسئوليت مجرى، ناظر و 
مشترك بعنوان بهره بردار مشخص گرديده كه طبق 
بودن  استاندارد  مسئوليت  مبحث،  اين  بندهاى 
كاالهاى مورد استفاده در بحث گاز رسانى بر عهده 
مهندس ناظر (بازرس گاز) مى باشد. پوريا گورانى 

گفت؛ در خصوص كاالهاى داخلى داشتن نشان 
وارداتى  كاالهاى  خصوص  در  و  الزامى  استاندارد 
داشتن گواهى COI ضرورى است. وى تاكيد كرد؛ 
دقت به اين نكته كه معرفى شايسته كاالى استاندارد 
به جاى كاالهاى تقلبى و غير استاندارد از اهميت 
خاصى برخوردار است كه بند 17-3-4-3 نيز بر اين 
نكته اشاره دارد و بر اهميت اين موضوع اشاره دارد.

مديرعامل شركت تكين گاز تشريح ساخت؛ در 
خصوص اقالم تجهيزات ايمنى هر كدام داراى نقش 
و اهميت خاصى هستند حذف هر كدام باعث ناايمن 
شدن سيستم مى گردد. طبق 17 در بندهاى 3-17-

4-1 و 17-3-2-2 بخشنامه هاى شوراى مركزى 
سازمان نظام مهندسى اشاره به استفاده از تجهيزات 
شير حساس به زلزله با درجه 4 ريشتر به باال اقدام به 
مسدود كردن سير ميكند در اين بخشنامه تاكيد 
شده؛ چه به سيستم گاز رسانى آسيب وارد شده باشد 

يا نشده باشد، بايد بعد از اطمينان از سالمت 
سيستم اقدام به برقرارى جريان گاز متوسط 
مشترك شود. وى توضيح داد: اين كاال بايد 
و   ISIRI10942 ملى  استاندارد  مطابق 

ISIRI14200-1 باشد.
وى در خصوص سيستم ”اعالن نشت 
گاز“ هم گفت: در خصوص سيستم اعالن 
نشت گاز با استفاده از يك شير برقى نرمالى 
اوپن مى توان سيستم را به بهترين حالت 
”ايمن و هوشمند“ ساخت كه در صورت 
نشت كردن سنسور توسط مدار و تكتور 
سيستم گاز را مسدود كرده و تا رفع عيب توسط بهره 
بردار و راه اندازى مجدد سيستم جريان گاز مسدود 
خواهد بود. وى خاطر نشان ساخت: عليرغم تاكيد 
فراوان شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان بر 
استفاده اين تجهيزات، متاسفانه هنوز در برخى استان 
ها از اين تجهيزات استفاده نمى شود و اين در حالى 
است كه كشورمان بر روى خط زلزله قرار دارد و از 
طرفى هم بنا به آمار سازمان پزشكى قانونى كشور 
اكسيد  مونو  با  مسموميت  از  ناشى  مرگ  آمار 
وى  است.  باال  همچنان  خاموش)  كربن(مرگ 
تخصصى  گروه  اعضاى  تالشهاى  از  همچنين 
هاى  گروه  همچنين  و  مركزى  شوراى  مكانيك 
تخصصى مكانيك نظام مهندسى ساختمان استانها 
در راستاى فرهنگ سازى استفاده از وسايل ايمن 

تقدير كرد.

”رعايت ايمنى“ همكارى تمام بخش هاى جامعه را مى طلبد

لزوم رعايت ايمنى در ساخت تجهيزات گازسوز

با حضور اعضاى گروه تخصصى مكانيك شوراى مركزى سازمان 
نظام مهندسى ساختمان كشور، رييس سازمان نظام مهندسى خوزستان، 
استان  گاز  شركت  مديرعامل  اهواز،  شهر  اسالمى  شوراى  رييس 
خوزستان و اعضاى رشته مكانيك سازمان، دوره آموزشى “ آشنايى با 

تجهيزات ايمنى گاز“برگزار گرديد.
ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  عمومى  روابط  گزارش   به 
خوزستان، در اين دوره آموزشى كه در تاالر مهر اهواز برگزار شد“، 
نظام  سازمان  مكانيك  تخصصى  گروه  “رييس  قندريز  عبدالحميد 

مديرعامل  نژاد“  حسينى  ناصر   “ خوزستان،  ساختمان  مهندسى 
”محمد  و  نيا“رييس  على  اله  “سيف  خوزستان،  گاز  شركت 
نظام  مركزى  شوراى  مكانيك  تخصصى  گروه  عضو  مصطفوى“ 
تخصصى  گروه  زاده“دبير  طالب  ”محمدرضا  كشور،  مهندسى 
 HSE مسئول  پيچى“  گل  ”محمدحسين  خوزستان،  مكانيك 
شركت گاز استان و ”پوريا گورانى“ مديرعامل شركت تكين گاز، 
ديدگاه هاى خود را در خصوص رعايت ايمنى در ساخت و ساز و 

تجهيزات ايمنى گاز بيان داشتند.

دوره آموزشى“آشنايى با تجهيزات ايمنى گاز “در اهوازبرگزار شد
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مقدمه
دانش نقشه برداري، امروز جزء الينفك كليه امور مهندسى و اجرايى مانند عمليات ساختمانى، 
شهرسازي، تأسيسات و ...مى باشد. گروه هاي نقشه برداري معموالً اولين گروه هاي مهندسى هستند 

كه به كارگاه ها اعزام مى شوند 
در طول انجام پروژه، نقشه برداران همواره در تهيه نقشه هاي دقيق، پياده كردن سازه هاي طراحى 
شده و نيز محاسباتى از قبيل تعيين حجم عمليات خاكى، برآورد مصالح مصرفى و ... مهندسان 
اجرايى و طراح را ياري مى كنند. در نهايت در پايان پروژه نيز مهندسان نقشه بردار به كنترل طرح هاي 

پياده شده مى پردازند.
و  مشكالت  كشور،  ساختمان  مهندسى  نظام  در  ساختمان  نقشه بردارى  جايگاه  به  مقاله  اين  در 

راهكارهاى آن پرداخته مى شود.

جايگاه گرو ه هاى تخصصى نقشه بردارى در نظام مهندسى و كنترل ساختمان 
با توجه به اهميت نقشه بردارى در امور ساختمان كشور به بررسى جايگاه آن در قانون نظام مهندسى و كنترل 

ساختمان پرداخته مى شود.
در ماده 6 قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان رشته نقشه بردارى 

به عنوان يكى از رشته هاى اصلى در نظر گرفته شده است:
ماده 6:  براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب 
مدرك  داراي  كه  استان  آن  حوزه  مهندسان  بين  از  عضويت  
عمران،  معماري،  شامل  مهندسي  اصلي  رشته هاي  در  مهندسي 
تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و 

ترافيك باشند ضروري است.
در ماده 21 به معرفى ناظر ساختمان پرداخته و نقشه بردارى يكى 
از اركان اصلى نظام به عنوان ناظر ساختمان در حيطه صالحيت 

نقشه بردارى معرفى مى شود.
ماده21 - : ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال 
بكار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل 
ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه 
صالحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات 
اجرايي تمامي ساختمان هاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي 

و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ماده 77 قانون نظام مهندسى تشكيل گروه تخصصى و نظرات 
و پيشنهادات تخصصى را جهت كار تخصصى به هيات مديره 

ارجاع مى دهد.
ماده 77: گروه هاي تخصصي در هر يك از استان ها و در هر يك 
از رشته هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به 7 نفر بالغ شود، تشكيل 
مي شود. گروه هاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در 
جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي دهند و 
نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال مي دارند.  
هيأت مديره نيز قبل از تصميم گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با 
يكي از رشته هاي اصلي است ، نظر گروه تخصصي مربوط را استعالم 

نموده، آن را در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار مي دهد.
الزم  نقشه هاى  از  يكى  مهندسى  نظام  قانون  ماده 30  اساس  بر 
جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهردارى ها تهيه نقشه دقيق 
مى باشدكه  نظر  مورد  قطعه)  كروكى  ملك(اصطالحا  موقعيت 
توسط مهندسين نقشه بردار تهيه شده و شامل اطالعاتى نظير، نقشه 
معموال در مقياس  200/1 ابعاد دقيق قطعه، مساحت و مختصات 

گوشه هاى قطعه در سيستم مختصات نقشه هاى شهرى مى باشد.
ماده 30 قانون نظام مهندسى ماده شهرداري ها و مراجع صدور 
ساير  و  شهرسازي  و  شهرك سازي  پروانه  ساختمان،  پروانه 
مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت براين گونه 
طرح ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده ( 4) اين قانون براي 
صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت 
كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار 
انجام  براي  و  باشد  شده  امضاء  مربوط  صالحيت  حدود  در  و 
فعاليت هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود 

صالحيت مربوط استفاده نمايند.

حدود صالحيت مهندسان نقشه بردارى در امور ساختمان سازى
خدمات نقشه بردارى ساختمانى را مى توان به طور كلى به سه دسته اصلى، خدمات نقشه بردارى قبل از احداث 

ساختمان، حين احداث ساختمان  و پس از احداث ساختمان تقسيم كرد.
 شرح خدمات مهندسان نقشه بردار در ساختمان سازي به تفكيك در زمينه هاي طراحي، نظارت و اجرا طبق 

جدول 17 مبحث دوم مقررات ملى ساختمان در جدول 1 ذكر شده است: 

مشكالت موجود در نقشه بردارى ساختمان  
 لزوم نقشه بردارى زمين قبل از طراحى:

در بسيارى از موارد جهت طراحى پالن معمارى ساختمان نمى توان به اطالعات مندرج در دستور نقشه اكتفا 
نمود. فرض كنيم، طول اضالع شمالى، جنوبى، شرقى و غربى يك قطعه زمين در دستور نقشه به ترتيب برابر 
با 11.55 متر، 10.69 متر، 23.97 متر، 21.70 متر و مساحت آن برابر با 251.40 مترمربع گزارش شده است. با 
فرض دقيق بودن موارد فوق نيز نمى توان از نظر هندسى به ترسيم كروكى زمين پرداخت چرا كه زواياى بين 
اضالع آن مشخص نيست و راهى جز برداشت نقشه ى زمين جهت ترسيم دقيق كروكى آن توصيه نمى شود. 
در بسيارى از موارد مشاهده مى گردد كه برخالف توصيه ى طراح، كارفرما بر اين امر اصرار دارد كه پالن 
معمارى ساختمان با صرف نظر از برداشت نقشه ى زمين طراحى و ارائه گردد. با توجه به اينكه پالن معمارى 
ساختمان به عنوان نقشه ى اوليه جهت طراحى سازه و تأسيسات مكانيكى و برقى مورد استفاده قرار مى گيرد، 
همين مسئله  مى تواند منجر به بروز ايرادات چشمگيرى در اجراى ساختمان گردد. لذا تهيه نقشه دقيق توسط 

نقشه بردار قبل از طراحى الزامى است.

 مشكالت عدم هماهنگى در نظارت 
پروانه  داراى  حقوقى  يا  حقيقى  شخصى  كننده:  هماهنگ  ناظر 
اشتغال و صالحيت نظارت در رشته معمارى يا عمران است كه 
مسئول  ساختمان،  رشته هاى  مهندسان  خدمات  شرح  اساس  بر 
در  مندرج  هفت گانه  رشته هاى  ناظران  تمامى  بين  هماهنگى 
قانون در هر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختمانى و تسليم 
كننده گزار ش هاى مرحله اى كار به شهردارى ،سازمان استان و 
بايستى  كننده  هماهنگ  ناظر  مى باشد.   ذى ربط  مراجع  ساير  يا 
اقدامات الزم جهت  نظارت  ناظران رشته هاي مختلف ساختمان 
را هماهنگ  نمايد و  گزارش هاي مراحل اصلى كار حاصل از 
شرح  براساس  ساختمان  اجرايى  عمليات  از  ناظران  بازديدهاي 
خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان را ارسال نمايد. متاسفانه در 
روند نظارت ساختمان هماهنگى الزم در اكثر مواقع وجود ندارد. 
بخصوص در زمينه نقشه بردارى به دليل عدم هماهنگى نظارت 

بموقع انجام نمى شود.

لزوم استفاده مجرى
 از نقشه بردار و با تجهيزات نوين

در  نقشه بردارى  دقيق  تجهيزات  و  خدمات  از  استفاده  امروزه 
پروژه هاى ساختمانى جزو اصول جدايى ناپذير هر پروژه عمرانى 
ساختمانى محسوب مى گردد. جهت جلوگيرى از خسارت هاى 
ناشى از تاخير در برنامه هاى زمانى، مديريت اجرايى پروژه هاى 
ساختمانى را بر اين مى دارد كه تكنولوژى هاى نوين و به روز 
بهره ببرند. يكى از اين خدمات نوين استفاده از ابزارهاى مدرن 
اندازه گيرى دقيق، تحت عنوان تجهيزات نقشه بردارى مى باشد. از 
آنجا كه تجهيزات نوين بايد توسط متخصص مربوط استفاده شود، 
لذا مالك ( مجري )مكلف است از وسايل و تجهيزات استاندارد 
در پروژه هاى بزرگ ساختمانى استفاده نمايد و در صورت نياز ، 

تأييد مهندس ناظر  نقشه بردارى الزامى است.

نتيجه گيرى و راهكار
در اين نوشته به لزوم نقشه بردارى ساختمان در صنعت ساختمان 
و توجه قانونگذار به اين موضوع اشاره و راهكارهاى زير ذكر شد.
لزوم نقشه بردارى قبل از طراحى و تهيه نقشه توسط نقشه بردار 

داراى صالحيت. 
لزوم هماهنگى بيشتر با ناظر نقشه بردارى در زمان مناسب.

دقيق  و  مدرن  تجهيزات  با  مجرى  نقشه بردار  از  استفاده  لزوم 
حتى المقدور در پروژه هاى بزرگ ساختمانى.

منابع و مراجع:
بردارى  نقشه  تخصصى  هاى  كميته  جايگاه  كيانفر،  رامين    -1
 ، كشور  بردارى  نقشه  اجرايى  نظام  در  مهندسى  نظام  سازمان 

سازمان  نظام مهندسى ساختمان زنجان،
2- معاونت مسكن و ساختمان  وزارت راه و شهرسازى، قانون 

نظام مهندسى و كنترل ساختمان مصوب 1374 با اصالحات و الحاقات، 1390
.3- ابراهيم پناهى، نقشه بردارى عمومى و عمليات، نشر دانشگاه پيام نور، 1390

-4 دفتر تدوين و ترويج مقررات ملى ساختمان، مبحث دوم نظامات ادارى ، 1384
-5سايت نظام مهندسى ساختمان استان هاى تهران، خوزستان، كرج، يزد
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اهميت نقشه بردارى ساختمانى در  
سازمان نظام مهندسى ساختمان،  مشكالت و راهكارها

مهندس ايوب مدهنى، كارشناس نقشه بردارى  ، كارشناس ارشد راه و ترابرى، مدرس دانشگاه

جدول 1: شرح خدمات مهندسان نقشه بردار در 
ساختمان سازي

گروه  نوع خدماتمرحله
ساختمانى

قبل از طراحى

الف تا دپياده كردن محل دقيق ملك بروى زمين
الف تا دتعيين موقعيت ملك بروى نقشه هوايى
الف تا دتعيين مساحت و ابعاد و مختصات دقيق ملك
تهيه نقشه هاى بزرگ مقياس در سيستم 

ب تا دمختصات كشورى

ب تا دتهيه مقاطع طولى و عرضى معابر

اجرا

نظارت

كنترل

تعيين بر و كف و عالمت گذارى صفر 
ب تا دساختمان در محل

ب تا داجرا و كنترل گودبردارى
كنترل استقرار درست ساختمان در 

ب تا دسطوح قايم و افقى

ب تا دكنترل شيب بندى محوطه ها و پاركينگ ها
كنترل جابجايى نشت و تغيير شكل ساختمان 
و زمين هاى مجاور آن در حين ساخت و بعد 

از آن ناشى از عوامل و حوادث طبيعى 
ج تا د

تهيه نقشه هاى الزم براى تفكيك 
ب تا دواحدهاى مجتمع هاى ساختمانى

الف تا دتهيه نقشه هاى ازبيلت



خبرنامه سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان-مرداد و شهريور خبرنامه سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان-مرداد و شهريور 6613931393

در جلسه اى كه به استناد مصوبه هيئت مديره 
سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان، با حضور
 رييس سازمان نظام مهندسى و روساى دفاتر نمايندگى

 اين سازمان در روز پنجشنبه 6 شهريورماه 1393 برگزار گرديد 
زواياى مختلف طرح ارجاع نظارت كار و همچنين نقاط ضعف 
و قوت كارتابل خدمات مهندسى با شرايط و قوانين  موجود، 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

در ابتداى اين جلسه مدير خدمات مهندسى سازمان با ذكر سوابقى از 
اجراى طرحها به شفاف سازى در عملكرد سازمان اشاره نمود. كمال 
منابع  به  سريع  دسترسى  مهندسى،  خدمات  امور  در  تسهيل  دويده 
اطالعاتى و ايجاد پايگاه الكترونيكى را از مهمترين ويژگى هاى كارتابل 

خدمات مهندسى عنوان كرد.
در ادامه اين جلسه، رئيس دفتر نمايندگى دزفول اظهار داشت؛ با توجه 

روزافزون  افزايش  به 
عضو  مهندسان  تعداد 
دفاتر  و  سازمان 
وجود   ، نمايندگى 
ابزارى به عنوان كارتابل 
ضرورى  الكترونيكى 
است . اما شايسته است 
اين ابزار ، ضمن انطباق 
بر قانون و مقررات ملى 
شرايط  يا   ، ساختمان 
هر شهر و منطقه را نيز 
مد نظر قرار داده كه از 
بروز مشكالت متعددى 
آن  شاهد  امروزه  كه 
هستيم ، جلوگيرى شود.

با  و  استان،  مركز  به  نسبت  كمتر  جمعيتى  با  شهرهايى  در  افزود؛  وى 
توجه به كمبود تعداد مهندسان در رشته و پايه هاى مختلف مهندسى 
بويژه در بخش طراحى، استفاده از امكانات كارتابل الكترونيكى موجود 
به مراتب امور را سخت و گاهاً باعث توقف ارائه خدمات به مراجعين 

محترم شده است .
محمد حسن ايازى خاطر نشان ساخت، دفتر نمايندگى شهر دزفول 
با توجه به نواقص پيش آمده ، بدنبال طراحى  و راه اندازى سيستمى 
نواقص  از  اى  پاره  رفع  با  تا  باشد  مى  امتيازبندى  مبناى  با  مجزا 
متقاضيان  به  مهندسى  خدمات  ارائه  به  بتواند   ، الكترونيكى  كارتابل 
محترم اقدام نمايد. ضمنًا ، جهت جلوگيرى از رانت خوارى و وجود 
براى  فصلى  بصورت  شهر  اين  در  هاى  ظرفيت   ، ارتباطات  برخى 

مهندسان عزيز قابل استفاده   مى باشد .

نمايندگى  دفتر  رئيس  شكرخواه  يونس  جلسه  اين  در  همچنين 
و  شرايط   ، معضالت  موجود  خواندن  مشابه  با  نيز  بهبهان؛ 
الكترونيكى  كارتابل  عملكردى  فضاى  بر  حاكم  فعلى  قوانين 
مهندسان  به  بهينه  خدمات  ارائه  مانع  ،  را  مهندسى  خدمات 
نظامنامه  با  داشت؛  اظهار  و  نمود  عنوان  بيشتر)  سابقه  (داراى 

جانب  از  آن  شدن  اجرايى  و  مركزى  شوراى  سوى  از  ارجاعى 
كه  كسانى  و  سابقه  با  مهندسان  ميان  تفاوت   ، استان  سازمان 
اين  كه   ، ندارد  اندوجود  شده  پروانه  اخذ  به  موفق  اكنون  هم 
و  حل  قابل  خوبى  به  مهندسان  امتيازبندى  سيستم  در  مهم 

. بود  مشاهده 
رامهرمز  نمايندگى  دفتر  رييس  نورالدينى  جلسه  اين  ادامه  در 
است  ضرورى  آنها،  به  التزام  و  قوانين  رعايت  جهت  در  گفت؛ 
يكسان  سريعتر  هرچه  را  مهندسى  خدمات  سازمان           تعرفه 
نموده تا جهت حضور مهندسان طراح در رشته هاى متفاوت ايجاد 
انگيزش شده و دفاتر نيز بتوانند موضوع كمبود مهندسان رشته هاى 

مختلف را به راحتى حل نمايند .
وى متذكر شد؛ بايد نسبت به سهميه بندى دفاتر و اختصاص ظرفيت 
به آن ها سريعًا اقدام گردد تا اين موضوع مانع استفاده از رانت ها و 

جلوگيرى از مشكالت بعدى نمايد .
روساى دفاتر نمايندگى شهرستان هاى مسجد سليمان ، اللى ، بندر 
دفاتر  ساير  هاى  خواسته  مجدد  تاييد  ضمن  ايذه  و  ماهشهر   ، امام 
خواهان  نيز  نمايندگى 
موارد  عاجل  بررسى 

مشروحه زير شدند :
ايجاد  خصوص  در 
مهندسان  ميان  تفاوت 
چرا  وقت  پاره  و  تمام 
سازمان راهكارى ارائه 

ننموده است ؟
چرا سازمان از فعاليت 
در  مهندسى  دفاتر 
كه  ها  شهرستان 
مقيم  ها  آن  مسئول 
جلوگيرى   ، باشد  نمى 

نمى نمايد ؟
به  جدى  انتقاد  ضمن  نيز  خرمشهر  شهرستان  نمايندگى  دفتر  رئيس 
ارجاعى  نظامنامه  و  نظارت  توزيع  سيستم  بخصوص  حاضر  سيستم 
جايگزينى  و  شيوه  اين  شدن  متوقف  درخواست  مركزى،  شوراى 

سيستم امتيازبندى شد .
سياوش جودكى در ادامه به نواقص زير هم اشاره اى داشت؛

اختصاص ظرفيت برابر اعداد اعالم شده پشت پروانه هاى مهندسى 
با شرايط فعلى كارتابل همخوانى ندارد .

هاى  آيتم  اساس  بر  ظرفيت  اختصاص   ( امتيازى   ) قبلى  سيستم  در 
چرا   . داشت  همراه  به  را  نسبى  رضايتمندى  و  انجام  امتيازبندى 
سيستمى كه مورد اقبال عموم بود، از حوزه عملكردى خارج شد ؟

چرا سازمان اقدام به اختصاص ظرفيت فصلى نمى نمايد ؟
تعرفه خدمات مهندسى بايد به سرعت در كل استان يكسان گردد.
بررسى فرآيند تمديد و ارتقا كارتهاى عضويت و پروانه اشتغال

به  پرداخت  مشكالت  و  استان  متمركز  حساب  به  واريز  موضوع 
ناظر مهندسان 

فعال سازى مجريان ذيصالح
ايراد  به  واهبى  مهندس  و  زاده  لبيب  دكتر  آقايان  نيز  جلسه  پايان  در 
سخن پرداختند و متذكر شدند هيئت مديره بصورت جدى سعى در رفع 

نواقص موجود دارد .

معرفى كارگران ساختمانى به مركز آموزش كارگران
با توجه به آغاز به كار ”مركز آموزش كارگران ساختمانى“، از كليه مهندسان ناظر تقاضا مى شود نسبت به معرفى كارگران شاغل در 

پروژه هاى تحت نظارت خود براى گذراندن دوره آموزشى مذكور و اعطاى كارت مهارت فنى و برخوردارى از مزاياى بيمه تأمين 

اجتماعى به واحد كنترل و نظارت سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان اقدام نمايند.

واحد كنترل و نظارت سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان

در جلسه  روساى دفاتر نمايندگى مطرح شد

ارزيابى طرح ارجاع كار نظارت به مهندسان 
همايش ها

برگزارى چهارمين
 همايش ملى 

تهويه و بهداشت صنعتى

چهارمين همايش ملى تهويه و بهداشت صنعتى 
توسط دانشگاه صنعتى شريف در تاريخ -28

25 مهر ماه 93 برگزار مى شود.
تهويه  موضوع  كشور  شدن  صنعتى  فرآيند  با 
برخوردار  روزافزونى  اهميت  از  صنعتى 
چالش  مشكالت  به  توجه  با  و  است  شده 
برانگيزى كه اكنون در اين رابطه وجود دارد 
اصول  با  مهندسان  آشنايى  عدم  همچنين  و 
الزم،  هاى  استاندارد  وجود  عدم  و  تهويه 
براى  مدونى  برنامه  شريف  صنعتى  دانشگاه 
برگزارى همايش و كارگاه هاى آموزشى در 
ارتباط با تهويه صنعتى و بهداشت محيط كار 

طراحى و اجرا مى نمايد.
عنوان  با  همايش  سه  كنون  تا  راستا  همين  در 
”تهويه و بهداشت صنعتى“ در سال هاى 89،88 
و 91 در دانشگاه صنعتى شريف برگزار شده 
عقد  به  توان  مى  آن  دستاوردهاى  از  كه  است 
چندين قرارداد مهم و كالن در حوزه صنعت 
حضور  حاضر،  هاى  شركت  توسط  تهويه 
و  ارشد  كارشناسان  محققان،  اساتيد،  گسترده 
برخى از مديران صنعتى، برگزارى مسابقه ملى 

طراحى سيستم تهويه و… اشاره كرد.
چهارمين همايش ملى تهويه و بهداشت صنعتى 
توسط دانشگاه صنعتى شريف در تاريخ -28
25 مهر ماه 93 همزمان با سيزدهمين نمايشگاه 
تاسيسات و سيستم هاى سرمايشى و گرمايشى در 
محل دائمى برگزارى نمايشگاه هاى بين المللى تهران 

برگزار مى شود.
اطالعات  كسب  براى  توانند  مى  عالقمندان 
به  همايش  اينترنتى  سايت  به  بيشتر 
مراجعه   http : / /ivhc .sharif .ir نشانى 

نمايند.
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در  ها  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  روساى  جلسه 
شوراى  عمومى  روابط  گزارش  شد.به  برگزار  مقدس  مشهد 
 ، ساختمانها  مهندسى  نظام  سازمان  روساى  جلسه   ، مركزى 
روز چهارشنبه با حضور مهندس تركان ، رييس سازمان نظام 
روساى  و  مركزى  شوراى  رييسه  هيات   ، ساختمان  مهندسى 
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان ها در هتل پرديسان شهر 

مقدس مشهد برگزار شد.
با دستور جلسه اعالم شده موارد زير مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت :
1- بحث و بررسى در خصوص تفاهم نامه باشگاه مهندسين

2-  نحوه ايجاد سيستم جامع اطالعات مهندسان سازمان نظام 
مهندسى ساختمان

بر اساس موارد مطروحه در دستور جلسه ، مقرر شد:
•در خصوص تفاهم نامه باشگاه مهندسين ، سه نفر از روساى 
استان ها جمع بندى نهايى خود را با ارزيابى هايى كه انجام 
مهندسى  نظام  سازمان  روساى  آتى  جلسه  در   ، داد  خواهند 

ساختمان ، جهت تصميم گيرى نهايى اعالم كنند.
•در نحوه ايجاد سيستم جامع اطالعات مهندسان سازمان نظام 
مهندسى ساختمان  نيز كميسيونى متشكل از 15 استان بررسى 
هاى الزم را انجام داده و پيشنهاد خود را جهت تصويب به 

شوراى مركزى ارائه خواهند كرد.
كار  مديره  دستور  هيئت  و  رئيسه  هيئت  اختيارات  موضوع 
استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  روساى  بعدى  جلسه 

ها خواهد بود.

در مشهد مقدس برگزارشد؛

 جلسه روساى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان ها

نايب رييس دوم شوراى مركزى 
سازمان نظام مهندسى بزرگترين 
دغدغه صنعت ساختمان را وجود 
مصالح ساختمانى فاقد استاندارد 

دانست و گفت: متاسفانه تعدادى از 
مصالح ساختمانى داراى نشان 

استاندارد نيستند.

مطلب  اين  بيان  ضمن  بين  حق  مهدى 
اظهار داشت: در حال حاضر در صنعت 
ساختمان فقط 32 قلم از مصالح داراى 

نشان استاندارد هستند. 
در  اكنون  هم  افزود:  ادامه  در  وى 
اعم  مختلفى  مباحث  ساختمان  صنعت 
از ناظران، مجريان، مصالح استاندارد و 
كارگران ماهر وجود دارد اما تمام اين 

موارد الزم و ملزوم يكديگر هستند.
حق بين با بيان اينكه در مورد مصالح 
انجام  الزم  هاى  ارزيابى  استاندارد  غير 
مورد  در  كرد:  تصريح  است،  نشده 
مقدارى  ساختمانى  مصالح  ارزيابى 
عقب هستيم و امكان دارد اگر ارزيابى 
مصالح   همين  شود،  انجام  الزم  هاى 
داراى  مصالح  از  استاندارد  نشان  فاقد 
نشان استاندارد بهتر باشند اما متاسفانه 

تاكنون اين كار انجام نگرفته است.
مركزى  شوراى  دوم  رييس  نايب   
اظهار  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
ششم  دوره  در  اميدواريم  داشت: 
ميان  كه  تعاملى  با  مركزى  شوراى 
تحقيقات  مركز  و  استاندارد  سازمان 
وجود  به  شهرسازى  و  مسكن  راه، 
كرد  دنبال  را  موضوع  اين  بتوان  آمده 
و اين دغدغه كه مهندسان را نيز دچار 

سردرگمى كرده، رفع نمود.

يك  توان  نمى  اينكه  بيان  با  بين  حق 
بزرگترين  عنوان  به  را  خاص  موضوع 
قلمداد  ساز  و  ساخت  صنعت  مشكل 
نمى  مثال  عنوان  به  گفت:  كرد، 
ساختمانى  مصالح  وجود  گفت  توان 
انسانى  نيروى  فقدان  و  غيراستاندارد 

اين  مشكالت  بزرگترين  غيرماهر 
صنعت هستند زيرا اينها همگى الزم و 

ملزوم يكديگر هستند.
مشكالت  از  يكى  كرد:  تاكيد  وى 
موجود در صنعت ساختمان اين است 
كه دست اندركاران اين صنعت تعامل 
بايد  و  ندارند  يكديگر  با  را  الزم 
به  ها  تشكل  بين  الزم  هاى  هماهنگى 

وجود آيد تا رونق در اين صنعت نيز 
شود. ايجاد 

ضرورت  به  اشاره  با  بين  حق 
اجرايى  فنى  نظام  شدن  يكپارچه 
گونه  به  بايد  اتفاق  اين  گفت:  كشور 
و  ها  تشكل  تمام  كه  بدهد  رخ  اى 
ساختمان  صنعت  اندركاران  دست 

كنند. بيان  را  حرف  يك 

در گفت و گو با نايب رييس دوم شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان كشور مطرح شد 

 تشريح بزرگترين دغدغه صنعت ساختمان
در مورد ارزيابى مصالح 
ساختمانى مقدارى عقب 

هستيم و امكان دارد اگر 
ارزيابى هاى الزم انجام 

شود، همين مصالح  فاقد 
نشان استاندارد از مصالح 

داراى نشان استاندارد 
بهتر باشند اما متاسفانه 

تاكنون اين كار انجام 
نگرفته است

صعود مهندسان كوهنورد به آبشارهاى شيوند

برگزارى دوره آموزشى شرح وظايف حقوقى مهندسان در اهواز 

تيم كوهنوردى سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان 
به  كرد.  صعود  دهدز)  (شهر  شيوند  آبشار  ارتفاعات  به 
گزارش روابط عمومى و به نقل از كميته فرهنگى، ورزشى و 
پس  خوزستان،  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رفاهى  امور 
به  مهندسى  نظام  كوهنوردى  تيم  الزم،  هاى  ريزى  برنامه  از 

شهرستان ايذه اعزام گرديد.

 در اين برنامه ورزشى – كه در راستاى فعاليت هاى ورزشى 
كميته رفاهى سازمان انجام مى پذيرد- تيم كوهنوردى نظام مهندسى 
فرزاد  پوش،  سياه  نظرى  عبدالنبى  پورملكى،  احمد  از  (متشكل 
حيدرى زاده، محمود شيخى، نوراله حيدرى زاده(مهمان)، واحدى 
(راهنما) و عبدالرحيم قدسى موفق به صعود به ارتفاعات آبشار 

زيباى شيوند شدند.

به پيشنهاد كميسيون بانوان سازمان نظام مهندسى ساختمان استان 
ناظر  مهندسين  حقوقى  وظايف  شرح  آموزشى  دوره  خوزستان 
ومسائل ايمنى در كارگاههاى ساختمانى با حضور بانوان و آقايان 
با  كه  آموزشى  دوره  اين  در  شد.  برگزار  سازمان  عضو  مهندس 
تدريس مراد على واهبى عضو هيئت مديره و رئيس كميته كنترل 
نظارت و اجرايى همراه بود، مسائل ايمنى در كارگاه و شرح وظايف 
حقوقى مهندسين ناظر ارايه گرديد. پيش از ارايه مهندس واهبى، 

خانم آذر فروزش رئيس كميسيون بانوان سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان به بيان ديدگاههاى خود در خصوص افزايش 
روابط  گزارش  به   . پرداخت  صنفى  مسايل  در  بانوان  مشاركت 
عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان و به نقل از واحد 
آموزش و پژوهش در بخش هايى از اين سمينار خلف دسومى 
مشاور حقوقى سازمان به بيان مسايل حقوقى مهندسان ناظر در 

اجراى پروژه ها پرداخت .

سمينار ارزيابى خطرات 
ناشى از بالياى طبيعى
 در شوشتر برگزار شد

ارزيابى  سمينار  برگزارى  از  شوشتر  ساختمان  مهندسى  نظام   رئيس  نايب 
خطرات ناشى از بالياى طبيعى در شهرستان خبر داد و گفت: حضور مهندسان 
در اين سمينار چشم گير بود. محمدعلى نورا... در سمينار ارزيابى خطرات ناشى 
از بالياى طبيعى در شهرستان اظهار كرد: حضور گسترده مهندسان شوشتر در 
مديريت  در  زيادى  بسيار  تأثير  آن  ارزيابى  و  طبيعى  بالياى  خطرات  سمينار 
شهرى دارد. وى افزود: روساى اداره هاى شهرستان در اين همايش حضورى 
فعال داشتند و اين حضور مى تواند باعث افزايش ايمنى در ساخت وسازها و 
تصميم گيرى هاى آينده شود. نوراهللا با اشاره به اينكه برگزارى چنين سمينارهايى 
در شهرستان دنبال مى شود، افزود: قرار است چنين سمينارهايى در شهرستان 
شاهد  بتوان  تا  شود  تبديل  تخصصى  به  عمومى  برگزارى  از  و  شود  تكرار 

تأثيرگذارى بيشتر اين تجمع هاى عملى باشيم.
نايب رئيس نظام  مهندسى ساختمان شوشتر تأكيد كرد: به منظور ارتقاى سطح 
آموزشى و علمى مهندسان در سطح شهرستان از ابتداى سال تاكنون دو سمينار 
علمى برگزار شده كه با استقبال مهندسان اين سمينارها تكرار خواهد شد. وى 
با اشاره به اينكه همكارى دستگاه هاى دولتى مى تواند باعث بهبود شرايط ايمنى 
در ساختمان هاى شهرستان شود، افزود: بايد براى بهبود شرايط ايمنى در برابر 
زلزله ابتدا اداره هاى پيشگام تحول در بخش ساختمان سازى شوند و به اين دليل 
در سمينار امروز رئيس اداره هاى شوشتر نيز دعوت  شده اند تا در اين زمينه به 
و  تخصصى  سخنرانى هاى  تخصصى  سمينار  اين  در  بپردازند.  نظرات  تبادل 
كاربردى براى مهندسان و حضار ارائه شد كه سطح علمى همايش را نسبت به 

ساير سمينارهاى هفته بالياى طبيعى ارتقا داد.

سمينار يك روزه آشنائى با مبحثسمينار يك روزه آشنائى با مبحث
 بيست و يكم مقررات ملى ساختمان ايران (پدافند غير عامل) بيست و يكم مقررات ملى ساختمان ايران (پدافند غير عامل)

زمان : جمعه 9 آبان 1393 از ساعت 8:30 صبح الى 13
مكان : تاالر مهر بلوار لشكر

ثبت نام از روز يكشنبه 1393/08/04 از طريق كارتابل مهندسى آغاز مى شود.
ضمنا شركت در اين سمينار براى مهندسين امتياز آور است.

واحد آموزش و پژوهشبه همراه داشتن فرم دعوت نامه در روز سمينار الزامى است. 
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عملكرد كميته فرهنگى، عملكرد كميته فرهنگى، 
ورزشى و امور رفاهى ورزشى و امور رفاهى 

به روايت تصويربه روايت تصوير
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خانه هاى خوزستانى ها چقدر
 در مقابل زلزله تاب مى آورد؟

روى نقشه و در طراحى ساختمان تا زلزله 7 ريش تر را 
تحمل مى كنند اما در عمل احتماال با زلزله هاى 6 ريشتر 

هم تخريب مى شوند.
 در كشور به لحاظ تئورى و طراحى هيچگونه كمبود و 
يا عقب ماندگى نداريم و در محاسبات و نقشه ها مطابق 

روز عمل مى شود.

پس مشكل در كجاست؟
در طراحى شايد خوب باشيم ولى در اجرا نه. مشكل 
اصلى در اجراست؛ به ويژه در ساختمان هاى مسكونى. 
سوى  از  عمرانى،  بودجه  مشمول  ساختمان هاى  زيرا 
ساختمان هاى  در  اما  مى شود.  كنترل  نظارتى  دستگاه 
مسكونى كارفرما ها اشخاص حقيقى هستند كه كار را 

به شهردارى ها ارجاع مى دهند. 
موجود  قانون  طبق  را  نظارت  وظيفه  شهردارى 
نظام  است.  كرده  محول  مهندسى  نظام  سازمان  به 
نظارت  اعمال  عاليه  ناظران  طريق  از  نيز  مهندسى 

مى كند. 
الزحمه  حق  بودن  ناچيز  دليل  به  كه  است  اين  مساله 

و مقيم نبودن ناظر، نظارت دچار مشكالتى است.

مشكل به نظارت محدود مى شود يا 
مسائل ديگرى هم وجود دارد؟

مصالح ساختمانى كه وارد بازار مى شود و مورد استفاده 
قرار مى گيرد نيز تا به امروز استاندارد خاصى را پاسخگو 
سازنده  مواد  آرمه»  «بتن  ساختمان هاى  در  مثال  نبوده، 
غيراستاندارد  ميلگرد)  و  سيمان  و  ماسه  و  شن  (شامل 
تهيه  خوزستان  معادن  از  كه  ماسه اى  و  شن  است. 
تحت  چه  اگر  نيز  سيمان  نيست.  استاندارد  مى شود 
نظارت بيشترى است اما روى آن كنترل كيفيت صورت 

نمى گيرد.
قابل  حدودى  تا  نيز  داخل  توليد  گردهاى  ميل   
چينى  مى لگردهاى  مثال  وارداتى ها  اما  است  اطمينان 
ضمانت  و  ابعاد  جنس،  نظر  از  و  است  بى كيفيت 

نمى شوند. كنترل 

شاغالن اين صنعت چه وضعى دارند؟
وقتى نظارت ساختمان عاليه باشد و مهندس مقيم نباشد 
95 درصد ساخت و ساز را كارگران انجام مى دهند. در 
واقع يكى از مشكالت كارگران غيرماهر و افرادى است 
گواهينامه  فاقد  ولى  مشغول،  ساختمان  صنعت  در  كه 
خاصى هستند و از فنى حرفه اى و هيچ مرجع مشخصى 
ديگر  مساله  نمى كنند.  دريافت  كار  گواهى  كشور  در 
اينكه بر اساس شيوه نامه ماده 33 قانون سازمان نظام 
بايد  مسكونى  ساختمان هاى  ساز  و  ساخت  مهندسى، 
با  كس  هر  بنابراين  شود  انجام  ذيصالح  مجرى  توسط 
ماده  اين  ولى  كند  اجرا  نمى تواند  تحصيلى  مقطع  هر 

معطل مانده است.

اكنون بيشتر نگرانى ها در كجاست؟
مسلح»  «بتن  ساختمان هاى  بابت  از  ما  نگرانى  بيشتر 
است به اين دليل كه بتن (به جز پى ساختمان) در   همان 
اين  در  گفتم  كه  همانطور  مى شود.  تهيه  پروژه  محل 
زمينه هم روى كاغذ مشكلى نداريم چون مطابق آيين 
و ACI (آيين  ايران  بتن  نامه  آيين  و  زلزله  نامه 2008 
نامه بتن آمريكا) طراحى ها صورت مى گيرد. ولى بعد از 

اجرا كيفيت پايين است.

چه سازمان هايى 
در اين بين نقش دارند؟

راس  سه  شهردارى  و  شهرسازى  و  راه  مهندسى،  نظام 
نقطه اى  به  تا  كنند  تعامل  باهم  بايد  كه  هستند  مثلث 
منظر،  و  سيما  نظر  از  شهر،  ساختمان هاى  كه  برسيم 
پروانه  صدور  باشند.  مطلوب  كيفيت  و  معمارى 
ساختمانى و پايان كار به دست شهردارى است بنابراين 
ابتدا و انتهاى پروژه و ضمانت بر عهده شهردارى است 
و گزارش هاى مهندسان ناظر بايد به شهردارى برود و 

اعمال قانون شود.

به نظر شما قانون 
در اين زمينه نقص دارد؟

همانطور كه گفتم قانون و آيين نامه ها كامل هستند ولى 
اجرا نمى شوند و يا به طور كامل اجرا نمى شود. نظام 
 74 سال  در  كه  سازمان  اين  قانون  اساس  بر  مهندسى 
در مجلس مصوب و ابالغ شده عمل مى كند و نظارت 
مهندسان و كليه فرآيند تهيه نقشه ها بر اساس آن است. 
ضامن  ندارد.  اجرايى  ضمانت  قانون  اين  متاسفانه  اما 
اجرا شهردارى است و سازمان نظام مهندسى عمال فقط 

در حكم مشاور فنى است.
باشد  بيشتر  دو  اين  تعامل  چقدر  هر  كه  معنى  اين  به   
تعامل  و  ارتباط  اين  متاسفانه  مى رود.  پيش  بهتر  روند 
مهندسى  نظام  به  بخشى  شايد  كه  نگرفته  شكل  هنوز 

برمى گردد.

سازمان نظام مهندسى براى 
باال بردن كيفيت در اجرا چه 
سياست هايى را دنبال مى كند؟

كشور  مهندسى  نظام  از  كه  هستيم  استانى  اولين 
اين  كند.  عملياتى  را  مقيم  نظارت  كرده  درخواست 
مساله در يكى از بندهاى خط مشى اجالس سراسرى 
نظام مهندسى كشور، كه دو ماه پيش برگزار شد، به راى 

گذاشته و تصويب شد.
 تحوالت خوب ديگرى هم در نظام مهندسى خوزستان 
در حال پيگيرى است. از جمله استانداردسازى مصالح 
و آموزش كارگران ساختمانى. شناسنامه فنى ملكى هم 
چند سال است كه در كشور پيگيرى مى شود ولى چون 
نشده  اجرايى  هنوز  هستند  متولى  مختلف  دستگاه هاى 
است. البته براى عملياتى شدن اين ها راه زيادى مانده و 

ما هنوز در ابتداى راه هستيم.

مى توان ميزان مقاومت ساختمان هاى 
خوزستان را در برابر زلزله تخمين زد؟

مى توانند  چقدر  كه  گفت  قاطع  طور  به  نمى توان  خير. 
تحمل كنند. البته بخشى هم به نوع زلزله بر مى گردد. 
مثال در زلزله بم استثنائا «مولفه قائم» زلزله خيلى قوى 
با  زلزله  اگر  كه  است  اين  من  شخصى  اعتقاد  اما  بود. 
درجه باال اتفاق بيفتد در معرض خطر هستيم. كيفيت 
نگران  باال تر  و  ريشترى   6 زلزله هاى  براى  ساختمان ها 
كننده است. البته در اهواز خاك ما آبرفتى و اشباع شده 
به  مساله  اين  كه  باالست  زيرزمينى  آب هاى  سطح  و 

كاهش انرژى امواج زلزله كمك مى كند.
 ولى در شهرهاى كوهستانى و شهرهايى مانند شوش، 
شوش تر، دزفول، انديمشك و… كه زمين سنگى دارند 

انرژى زلزله بيشتر حس مى شود.

چاره چيست؟
ساز  و  ساخت  كيفيت  بايد  وقوع.  از  قبل  واقعه،  عالج 
را در اجرا باال تر ببريم و نظارت مقيم را عملى كنيم يا 
اكنون  دهيم.  افزايش  را  عاليه  ناظر  الزحمه  حق  الاقل 
مهندسان، ناظر ارشد هستند و مالكان هم نقشى ندارند 
ولى على القاعده بايد طورى شود كه به بحث نظارت 

بها داده شود. 
البته بايد اين مساله را در نظر داشت كه بر اساس قانون 
و اخالق، ناظر عاليه در حال حاضر هم مسئول است و 
بايد نظارت را جدى بگيرد. شهردارى نيز بايد جدى تر 
وارد شود. از سوى ديگر از فرهنگسازى هم نبايد غافل 
شويم. رسانه ها مى توانند اين مساله را به مردم بگويند 
كه در خريد خانه، نحوه ساخت از كاغذ ديوارى و رنگ 

و شيرآالت آن مهم تر است.
مرجع: روزنامه همشهرى – نادره وائلى زاده

خانــه هاى خـوزســــــتان
 در مقابل زلزله 6 ريشترى مقاومت ندارند

زمين لرزه هاى اخير 
«مورمورى» در ايالم دامنه اش 
تا خوزستان هم رسيد. زلزله 6. 

1 ريشترى و بيش از 600 
پس لرزه كه بعضى تا بيش از 

4 ريش تر قدرت داشتند، 
برخى شهر ها را از شمال تا 
جنوب استان لرزاند. نگرانى 
شهروندان از خراب شدن 

خانه ها (كه برخى به دليل اين 
لرزش ها ترك برداشته بودند) 

بسيارى از مردم شهرهاى 
انديمشك، دزفول، شوش، اهواز 

و… را واداشت كه چند شب 
را بيرون از خانه ها سپرى كنند. 

زمين لرزه ها دوباره بحث 
امنيت و استحكام بناهاى 

مسكونى را به ميان آورده است. 
اين نگرانى ها زياد هم بيجا 

نيست. كار شناسان معتقدند كه 
از 31 نوع بالياى طبيعى 21 

نوع در خوزستان حادث 
مى شود و يكى از گسل هاى 
پرريسك ايران، گسل اهواز 
است كه از وسط اين شهر 

مى گذرد. درباره مشكالت بنا ها 
با «مجتبى لبيب زاده» استاديار 
گروه عمران دانشكده مهندسى 

دانشگاه شهيد چمران اهواز و 
عضو هيات مديره سازمان نظام 
مهندسى ساختمان خوزستان 

به گفت و گو نشستيم. او 
كتاب هاى «االستيسيته» و 
«اصول مهندسى زلزله در 

طراحى» را تا كنون ترجمه و 
منتشر كرده است.
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قوه مقننه هر كشورى براى تنظيم و تنسيق روابط 
اجتماعى و اقتصادى ساكنين آن قوانين مختلفى 
را وضع مى نمايد آشنايى با اين قوانين و مطالعه 
دقيق آنها مى تواند عامل موثر در روابط اجتماعى 
و معامالت اقتصادى در نظر گرفته شود. واحد 
سازمان در نظر دارد با تهيه و معرفى  حقوقى 
اندك  چند  هر  گامى  ساختمان  صنعت  قوانين 
در ارتقا  آگاهى ها و بينش اعضا و مهندسان 
محترم در رشته هاى هفت گانه صنعت ساختمان 
اقدام نمايد. قانون پيش فروش ساختمان مصوب 
آن  اجرايى  نامه  آيين  و  مقننه  قوه    89/10/29
از  وزيران  محترم  هيئت   93/03/07 مصوب 
قوانين بسيار مهمى هستند كه تقديم همكاران 

و مهندسان محترم مى گردد. 
به گزارش روابط عمومى سازمان ثبت اسناد و 
اول  معاون  جهانگيرى  اسحاق  كشور،  امالك 
پيش  قانون  اجرايى  نامه  آئين  جمهور،  رئيس 
دادگسترى،  وزارت  به  را  ساختمان  فروش 
و  فرهنگ  وزارت  و  شهرسازى  و  راه  وزارت 

ارشاد اسالمى ابالغ كرد.
هيأت وزيران در جلسه 7 خرداد 93 به پيشنهاد 
و  راه  و  دادگسترى  وزارتخانه هاى  مشترك  
شهرسازى و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
 5 مورخ   100/24224/9000 شماره  تأييد  و 
 (25) ماده  استناد  به  و  قضاييه  قـوه  مرداد 92 
مصوب1389ـ  ـ  ساختمان  پيش فروش  قانون 
آيين نامه اجرايى قانون ياد شده را به شرح زير 

تصويب كرد:
آئين نامه اجرايى قانون پيش فروش ساختمان

در  زير  اصطالحات  آيين نامه  اين  در  ماده1ـ  
معانى مشروح به كار مى روند:

ـ  ساختمان  پيش فروش  قانون  قانون:  ـ  الف 
مصوب 1389ـ

يا  زمين  رسمى  مالك  پيش فروشنده:  ـ  ب 
سرمايه گذار يا مستأجر.

پـ  مالك رسمـى زمين: شخصى كه مطابق ماده 
(22) قانون ثبت اسناد و امالك ـ مصوب 1310 

ـ داراى سند رسمى مالكيت است.
تـ  مستأجر: شخصى كه به موجب سند رسمى 
مستأجره  عين  روى  بر  بنا  احداث  حق  داراى 

است.
ث ـ سرمايه گذار: شخصى كه به موجب سند 
بنا  احداث  براى  مستأجر  يا  مالك  با  رسمى 
واحد هاى  يا  واحد  و  مى نمايد  سرمايه گذارى 
حق  با  احداثى  بناى  از  مشخص  ساختمانى 

فروش به وى اختصاص مى يابد.
ج ـ سند رسمى: سندى كه بين پيش فروشنده 
و پيش خريدار يا واگذارنده و منتقل اليه حقوق 
و تعهدات ناشى از آن، در دفاتر اسناد رسمى 

تنظيم مى شود.
چ ـ عمليات پى ساختمان: عملياتى كه پس از 
خاكبردارى و در اجراى پى ريزى (فونداسيون) 
جهت استقرار ستون هاى ساختمان يا ديوار هاى 
باربر بر روى پى انجام مى گيرد و با پايان آن، 

اجراى اسكلت ساختمان شروع مى شود.
پروانه  داراى  كه  شخصى  ناظر:  مهندس  ـ  ح 
و  راه  وزارت  از  مهندسى  كار  به  اشتغال 
شهرسازى بوده و از طرف مالك يا پيش فروشنده 
به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفى و پس 
از موافقت مرجع مربوط، مسئوليت نظارت بر 
براساس  را  ساختمان  ساز  و  ساخت  اجراى 
ملكى  و  فنى  شناسنامه  و  ساختمان  پروانه 

ساختمان و ساير تكاليف مقرر برعهده دارد.
خ ـ گواهى اتمام ساختمان: برگه اى با امضاى 
عمليات  پايان  آن  موجب  به  كه  ناظر  مهندس 
به  ساختمان  ملى  مقررات  براساس  ساختمانى 

مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم مى شود.
دـ شناسنامه فنى و ملكى ساختمان: سندى كه 
براساس بند (ز) ماده (21) قانون نظام مهندسى 
و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و مطابق 
مشتمل  شهرسازى  و  راه  وزارت  دستورالعمل 
بر سيستم و پايدارى سازه، تأسيسات برقى و 
مكانيكى و مشخصات معمارى ساختمان صادر 

مى شود.
ذـ هيأت داورى: هيأت موضوع ماده (20) قانون.
ماده2ـ قرارداد پيش فروش و واگذارى حقوق و 
تعهدات طرفين (پيش خريدار و پيش فروشنده) 
بايد به صورت رسمى از طريق دفتر اسناد رسمى 
با رعايت تمام قيود و شرايط مقرر در مواد (2) 
و (4) قانون تنظيم و منعقد شود و خالصه در 
سند مالكيت قيد و خالصه آن به اداره ثبت محل 
توسط  پيش فروش،  قرارداد  نمونه  گردد.  اعالم 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با همكارى 
وزارت  و  مركز  دفترياران  و  سردفتران  كانون 
راه وشهرسازى ظرف يكماه پس از ابالغ اين 
آيين نامه تهيه و جهت استفاده متقاضيان در اختيار 

آنان قرار خواهد گرفت.
ماده3ـ سردفتر اسناد رسمى مكلف است پس 
نسبت  پيش فروش  قرارداد  امضاى  و  تنظيم  از 
الكترونيكى  سامانه  در  معامله  خالصه  درج  به 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اقدام نمايد. 
ساعت   (24) ظرف  است  مكلف  ثبتى  واحد 
خالصه مربوط را در دفتر امالك ثبت كند. در 
اين مرحله ضرورتى به ارسال سند مالكيت به 

اداره ثبت نمى باشد.
ماده4ـ واحد ثبتى مكلف است پاسخ استعالم 
ثبتى ملك را براساس آخرين وضعيت ملك، نام 
و مشخصات آخرين مالك و ساير اشخاصى كه 
به هر نحو در ملك داراى حق مى باشند، تهيه و 
ظرف پنج روزكارى به دفترخانه ارسال نمايد. 

تخلف از اين بند موجب تعقيب ادارى است.
ماده5ـ  كليه عوامل مربوط در ساخت سازه هاى 
مهندس  قبيل  از  پيش فروش  قرارداد  موضوع 
مكلفند  زمين  رسمى  مالك  و  پيمانكار  ناظر، 
و  شهرسازى  ضوابط  و  مقررات  و  قوانين 
اين  در  را  قانونى  دستور العمل هاى  و  معمارى 

زمينه رعايت نمايند.
وضعيت  بايد  پيش فروش  قرارداد  در  ـ  ماده6 
حقوق  و  مشاعات  توقفگاه،  انبارى،  واحد، 
ارتفاقى و ساير موارد مندرج در ماده (2) قانون 
مطابق با شناسنامه فنى و ملكى ساختمان درج و 

تصريح شود.
ماده7ـ مالك محاسبه نهايى مساحت و قيمت با 
رعايت ماده(7) قانون، صورت مجلس تفكيكى 

خواهد بود.
ماده8 ـ در مواردى كه واحدى توسط چند نفر 
پيش خريد مى شود بايد ميزان سهم هر يك از 
پيش خريداران توسط دفتر اسنادرسمى در سند 
يك  پيش خريداران  از  يك  هر  به  و  مشخص 

نسخه از سند تحويل شود.
و  قيود  پيش فروش،  سند  تنظيم  در  ماده9ـ 
مالكيت  سند  در  مندرج  محدوديت هاى 
پيش فروشنده بايد در سند مذكور تصريح گردد.

قانونى  مراجع  ساير  و  شهردارى ها  ماده10ـ 
احداث  پروانه  صدور  هنگام  مكلفند  ذى ربط 
واحدهاى  تعداد  هفته  يك  ظرف  ساختمان، 
منظور در پروانه را به واحد هاى ثبتى محل وقوع 

ملك اعالم نمايند.
قانون، مهندس  ماده 11ـ در اجراى ماده (12) 
تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  است  مكلف  ناظر 
پس  طرفين،  از  هريك  كتبى  تقاضاى  دريافت 
با  موجود  وضعيت  تطبيق  و  محل  بازديد  از 
پروانه ساخت، گزارش پيشرفت كار و درصد 
كند.  اعالم  متقاضى  به  را  شده  انجام  اقدامات 
تقاضـا و گزارش ياد شده بايد در دو نسخه تهيه 
و  حسب مورد نسخه دوم به امضاى مهندس 
ناظر يا متقاضى برسد. چنانچه حسب گزارش 
با  متناسب  ساختمانى  عمليات  ناظر،  مهندس 
پيش خريدار  باشد  نداشته  پيشرفت  قرارداد، 
مى تواند پرداخت اقساط را منوط به ارايه تأييديه 
مهندس ناظر مبنى بر تحقق پيشرفت از سوى 

پيش فروشنده نمايد.
را  خود  مسئوليت  بايد  پيش فروشنده  ماده12ـ 
و  بنا  عيب  از  ناشى  خسارت هاى  جبران  براى 
تجهيزات آن و زيان هاى ناشى از عدم رعايت 
مقابل  در  مربوط  قوانين  ساير  و  قانون  ضوابط 

پيش خريدار و اشخاص ثالث بيمه نمايد. حداقل 
مدت بيمه نامه، تاريخ تحويل ساختمان و حداكثر 
پيش خريدار  و  پيش فروشنده  توافق  مطابق  آن 

تعيين خواهد شد.
ماده13ـ در مواردى كه پيش خريدار حق فسخ 
دارد مى تواند با تنظيم اظهارنامه كتبى و ابالغ آن 
از طريق دفتر اسناد رسمى تنظيم كننده قرارداد يا 
طرق مقتضى ديگر اعالم فسخ نمايد. در صورت 
بروز اختالف، مطابق ماده (20) قانون و ساير 

مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
اخذ  صورت  در  تنها  پيش فروشنده   ماده14ـ 
رضايت همه پيش خريداران يا قائم  مقام قانونى 
آنان مى تواند تمام يا بخشى از حقوق و تعهداتش 
را به ديگرى واگذار كند. پيش خريدار بايد براى 
رضايت  خود  تعهدات  و  حقوق  واگذارى 
پيش فروشنده را اخذ نمايد واّال مسئول پرداخت 
بها يا عوض قرارداد خواهد بود. رضايت مذكور 
در مواد (17) و (18) قانون بايد كتبى و با گواهى 

دفتر اسناد رسمى باشد.
ماده15ـ در صورت انجام كامل تعهدات از سوى 
پيش خريدار (مستند به قبوض اقساطى موضوع 
صندوق  در  آن  توديع  يا  و   (2) ماده   (6) بند 
ثبت يا دادگسترى)، اگر پيش فروشنده تا زمان 
پروژه  تكميل  به  موفق  قرارداد  مدت  انقضاى 
نگردد، چنانچه با تأييد مهندس ناظر ساختمان، 
كمتر از ده درصد عمليات ساختمانى باقى مانده 
باشد و پيش خريدار با قبول تكميل باقى قرارداد 
درخواست تنظيم سند قطعى نمايد، تنظيم سند 
به نسبت قدر السهم او بالمانع مى باشد. در اين 
حالت پيش خريدار با پرداخت هزينه هاى مربوط 
و حقوق دولتى كه برعهده پيش فروشنده است 
مى تواند با جلب نظر هيأت داوران موضوع ماده 
(20) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (11) 

قانون تأمين و استيفا نمايد.
تبصره ـ تنظيم سند قطعى به نحو مفروز تنها 
در صورت وجود صورتمجلس تفكيكى موردى 

امكان پذير خواهد بود.
طرف  از  پيش فروش  قرارداد  تنظيم  ماده16ـ 
و  حقوق  واگذارى  و  سرمايه گذار  يا  مستأجر 
تعهدات پيش فروشنده و پيش خريدار، منوط به 
درج  و  محل  ثبتى  واحد  به  آن  خالصه  ارسال 
مراتب در حاشيه يا ظهر سند اجاره يا قرارداد 

پيش فروش است.
پايان  بر  مبنى  ناظر  مهندس  امضاى  ماده17ـ 
عمليات پى ساختمان و نيز تأييد موضوع مواد 
(13) و (14) قانون بايد توسط دفتر اسناد رسمى 

گواهى گردد.
بدون  ساختمان  پيش فروش  به  اقدام  ماده18ـ 
تنظيم سند رسمى ممنوع است و با مرتكب طبق 

مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.
ماده19ـ وزارت راه و شهرسازى مرجع صدور 
مجوز انتشار آگهى پيش فروش مى باشد . صدور 
مجوز انتشار آگهى بر اساس دستور العملى است 
آيين نامه  اين  ابالغ  از  پس  ماه  يك  ظرف  كه 

توسط وزارت ياد شده تهيه خواهد شد.
ماده20ـ رسانه هاى جمعى جهت انتشار آگهى 
انتشار  مجوز  مكلفند  ساختمان  پيش فروش 
مربوط را از درخواست كننده آگهى مطالبه كنند و 
شماره، مشخصات و اطالعات مندرج در مجوز 
و مرجع صادر كننده مجوز را در متن آگهى قيد 
نمايند واّال طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد 

شد.
شهرسازى،  و  راه  وزارتخانه هاى  ماده21ـ 
دادگسترى و فرهنگ و ارشاد  اسالمى موظفند با 
همكارى سازمان هاى صدا و سيماى جمهورى 
كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  و  ايران  اسالمى 
و  مقررات  از  مردم  آگاهى  و  آشنايى  به منظور 
الزامات قانون و آيين نامه و نحوه اجراى آنها به 

نحو مقتضى اطالع رسانى نمايند.
ماده22ـ مأخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده 
از  برخى  وصول  قانون   (1) ماده  قانون،   (5)
درآمد هاى دولت و مصرف آن در موارد معين ـ 

مصوب 1373ـ  با اصالحات بعدى است.

پژوهش هفته  هاى  برنامه 
شد اعالم  مهندسى ساختمان خوزستان  نظام   سازمان 

به گزارش روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان و به 
نقل از مديريت آموزش و پژوهش اين سازمان، برنامه هاى هفته پژوهش 

اعالم گرديد. بر اين اساس مهمترين برنامه هاى اين هفته عبارتند از؛
انتخاب ده ”مقاله برتر“ از رشته هاى هفتگانه كه در فراخوان اخير واحد 
روابط عمومى به اين سازمان ارسال شده است و اهدا جوايز به نويسندگان 
مقاالت فوق، معرفى مهندس پژوهشگر برتر، رونمايى از كتابهاى تخصصى 
(حداقل 5 عنوان)، رونمايى از كارت عضويت اعضا، مراسم اداى سوگند 
مهندسان جديدالورود، تقدير از پژوهشگران و خبرنگاران رسانه اى استان 
مرتبط با خبرهاى نظام مهندسى، تقدير از پژوهشگران معرفى شده توسط 
سازمان نظام مهندسى معدن و كشاورزى جزييات برنامه هاى فوق به زودى 

اعالم مى گردد.

آغاز صدور كارت هاى عضويت هوشمند 

استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  پژوهش  و  آموزش  واحد  مدير 
خوزستان از تحويل كارت عضويت هوشمند در مهرماه خبر داد.

حبيب اله زربخش با توضيح در اين زمينه گفت: طراحى كارت عضويت 
كارت  چاپ  ماه  شهريور  از  و  نهايى  جارى  سال  ماه  مرداد  در  هوشمند 
PVC توسط دستگاه خريدارى شده شروع و در مهرماه به ترتيب اولويت 
از  سازمان  محترم  اعضاى  به  رسانى  اطالع  با  كارت،  تعويض  درخواست 
طريق سامانه پيام كوتاه، تحويل كارت عضويت هوشمند بصورت مراجعه 

حضورى به سازمان صورت خواهد پذيرفت.
همچنين وى افزود؛ از ديگر ويژگى هاى كارت عضويت هوشمند، شارژ 
آن از طريق درگاه خدمات الكترونيكى سازمان، هولوگرام لوگوى سازمان و 

باركد الكترونيكى آن مى باشد.

كاربردى زلزله  مهندسى  كتاب  انتشار 

كشور بزرگ و پهناور ايران در كنار برخوردارى از سرمايه هاى عظيم در 
جنبه هاى مختلف، متاسفانه از جنبه لرزه خيزى با قرارگيرى روى كمربند 
لرزه اى رشته كوه آلپ، از جمله كشورهاى مستعد در بروز پديده زلزله 
است و وقوع حدود سه هزار و 500 زلزله در طول يكصد سال گذشته مويد 

اين همزيستى است.
 وقوع زلزله هاى مخرب كه در اعصار مختلف اين سرزمين مقدس را در 
معرض آسيب هاى جانى و مالى قرار داده است كه مى توان به زلزله هاى 
مهيب ناغان، طبس، رودبار، بم، بروجرد و… اشاره كرد كه دانشمندان علوم 
زمين شناسى و محققان علوم مهندسى زلزله را همواره بر آن داشته است كه 
با انجام تحقيقات و آزمايشات مختلف ضمن شناسايى ماهيت اين پديده، 
پديده  اين  با  سنجيده  و  صحيح  مقابله  منظور  به  را   مختلفى  راهكارهاى 

طبيعى مورد ارزيابى قرار دهند. 
شناخت  در  موثر  فاكتورهاى  بررسى  در  زلزله  مهندسى  نقش  حقيقت  در 
رفتار و ماهيت ديناميكى زلزله از طريق تدوين مجموعه اى از مقررات و 
ضوابط قابل بررسى است كه با همت اساتيد در اين رشته پيشرفت هاى 
بسيارى در شناخت ماهيت زلزله حاصل گشته و تاليفات متعددى صورت 

گرفته است. 
سياه  نويد  همت  به  كاربردى  زلزله  مهندسى  كتاب  راستا  همين  در 
همكارى  با  و  خوزستان  دانشگاهى  جهاد  علمى  هيئت  عضو  پلو، 
هاى  فناورى  پژوهشكده  عضو  و  علمى  هيئت  گرامى،  محسن  دكتر 
دانشگاه  انتشارات  توسط  و  تاليف  سمنان،  دانشگاه  ساختمان  نوين 

گرديد.  منتشر  سمنان 
مطالب  مهمترين  از  اى  مجموعه  متفاوت،  قالبى  و  محتوا  با  كتاب  اين  در 
مورد نياز  مهندسى زلزله به صورت كاربردى ارائه شده و منطبق بر آخرين 

استانداردهاى رايج است.

آشنايى با قوانين صنعت ساختمان 
خلف دسومى- مشاور حقوقى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خوزستان

آموزش و پژوهش



نايب  عامرى  مهندس  سخنان  با  صبح  جلسه 
ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  محترم  رئيس 
آموزشى  كارگاه  دو  آن  دنبال  به  و  شد  آغاز 
هم  مشترك  جلسه  ظهر  از  بعد  گرديد.  برگزار 
اعضاى  و  سازمان  محترم  رياست  با  انديشى 
آن  در  كه  بود  مركزى  شوراى  رئيسه  هيات 
مهندس تركان پس از عنوان نمودن نقطه نظرات 
ارزشمند خويش به استماع سخنان مديران روابط 
عمومى پرداخته و در نهايت با تصويب منشور 
حرفه اى روابط عمومى سازمان قول مساعدت 
در زمينه ارتقا جايگاه روابط عمومى در سازمان 

را دادند. آنچه در ادامه خواهد آمد 
گردهمايى  آن  از  خالصه  گزارشى 
روابط  گزارشات  از  گيرى  بهره  با 

عمومى شوراى مركزى است.  
اله  ”حجت  گردهمايى  آغاز  در 
ويژه  جايگاه  به  اشاره  با  عامرى“ 
در  عمومى  روابط  حساس  و 
سازمان، از اهتمام شوراى مركزى به 
ارتقا جايگاه و عملكرد اين حوزه 
خبر داد. وى با اعالم اين موضوع 
رويه  وحدت  براى  تالش  كه 
سياست  از  كشور  در  ها  سازمان 
است  مركزى  شوراى  مهم  هاى 
با  مى تواند  عمومى  روابط  افزود: 
پيشگام شدن در همگرايى، وحدت 

رويه را در ديگر بخش هاى سازمان هاى استان ها 
نهادينه كند. ايشان عنوان كردند كه تا كنون برنامه 
ريزى مورد قبول در حوزه روابط عمومى اتفاق 
نيفتاده و انتظار از روابط عمومى ها بسيار باالتر 
است، لذا بايد در اين خصوص نگاه تخصصى 

را تقويت كرد. 
با  بيشتر  تعامل  است  ضرورى   : داد  ادامه  وى 
روساى استان ها و شوراى مركزى در دستور كار 
روابط عمومى ها قرار گيرد تا شرايطى را فراهم 
كنيم كه براى همگان مطلوب باشد. استان هاى 
پيشرو در حوزه روابط عمومى تجربيات خود را 
به ديگر استان ها منتقل كنند تا از هرگونه اعمال 
سليقه شخصى و تصميم گيرى انفرادى جلوگيرى 
شود و استان ها با وحدت رويه در جهت حفظ 

منافع سازمان گام بردارند.
در ادامه، كارگاه آموزشى اصول و مبانى روابط عمومى 
نوين توسط دكتر حسين امامى مدرس دانشگاه و 
روابط  متخصصان  انجمن  مديره  هيأت  عضو 
عمومى و پس از آن كارگاه آموزشى مهارت هاى 
محمدسعيد  دكتر  توسط  مؤثر  ارتباط  و  ارتباطى 
كتاب  اولين  مؤلف  و  دانشگاه  مدرس  كاويانى 
ايران  اسالمى  جمهورى  استاندارد ICDL در 

برگزار شد.
جلسه بعد از ظهر با حضور مهندس تركان برگزار 

و با سخنان دكتر غالمرضا كاظمى رئيس انجمن 
عنوان  ايشان  گرديد.  آغاز  ايران  عمومى  روابط 
داشتند: ”ارتباطات يك امر الهى است و براى شكل 
دادن زندگى الزاميست. داشتن يك سازمان پويا در 
گرو داشتن روابط عمومى فعال و با انگيزه است. 
ويژگى يك روابط عمومى داشتن انرژى مثبت، 
زيبايى و زيبانگرى، مهربانى و شادابى است. در 
غير اين صورت نمى توان به آن نام روابط عمومى 
به  تركان  مهندس  آقاى  خوشبختانه  كرد.  اطالق 
حوزه روابط عمومى اهميت مى دهند از اين رو 
بايد اين نگاه مثبت را به عنوان فرصتى براى توسعه 

روابط عمومى در سازمان تلقى كرد. روابط عمومى 
پل ارتباطى مخاطب و جامعه با سازمان است از 
اين رو مى تواند براى مديريت ، تصميم سازى 

درست داشته باشد.“
وى جايگاه روابط عمومى را در سازمان ها مطلوب 
دانست و گفت: ”توسعه و پيشرفت به عملكرد 
و  اطالعات  نتوانيم  اگر  و  گردد  مى  بر  ما  خود 
آگاهى خود را در اين زمينه به روز كنيم ممكن  
است اين جايگاه متزلزل شود. روابط عمومى شغل 

مقدسى است  و بايد به آن اهميت ويژه داد.“
نظام  سازمان  رئيس  تركان  مهندس  آن  از  پس 
و  خود  سخنان  ايراد  به  ساختمان  مهندسى 
گفتند.  سخن  ها  عمومى  روابط  از  انتظاراتشان 
روابط  است  الزم  كه  مطلب  اين  بيان  با  ايشان 

عمومى استان ها با روشن ساختن افكار عمومى ، 
مردم را براى اجراى قانون و ارتقاى كيفى ساخت 
روابط  نقش  مهمترين  گفت:  كنند  آگاه  ساز  و 
عمومى در سازمان ها ايجاد ارتباط سالم و منطقى 
بين هسته مديريت و محيط خارج از سازمان و 

مخاطبان به صورت دو طرفه است.
در  سازمان  مشى  خط  ”تصويب  گفت:  وى 
را  تيرماه  در  عمومى  هيات  اجالس  هفدهمين 
اقدامى بسيار سازنده است هدف اصلى تاسيس 
سازمان نظام مهندسى را تبيين مى كند اما نمى توان 
همه آن را به يك مطالبه اجتماعى تبديل كرد، لذا 
بايد يك مورد را بايد تبديل به مطالبه اجتماعى كرد 
تا بقيه موارد به دنبال آن شكل بگيرد. آن مورد را 
مى توان ارتقا كيفى ساختمان و حفظ سرمايه يك 

عمر ايشان دانست“. 
اظهار  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس 
داشت: ”مسكن در ايران به عنوان يك پس انداز و 
پس از سال ها تالش و كوشش و تجميع سرمايه 
خانوار عنوان مى شود؛ حال اگر اين خانه به جاى 
داشته  دوام  سال   30 كند  عمر  سال   100 اينكه 
باشد، اين سرمايه هاى مردم است كه به خطر مى 
افتد. الزم به ذكر است كه در كشور ما از همان 
مصالحى استفاده مى شود كه در ديگر كشورها 
مورد استفاده است اما ساختمان هاى ايران تنها 

سى درصد متوسط جهانى عمر مى كنند و اين 
همان مطالبه اى است كه مردم بايد در خصوص 
نماييد.  ايجاد  را  آن  بايد  شما  و  شوند  آگاه  آن 
سازمان نيز بايد خود در برابر مطالبه مردم پاسخگو 
شناسايى  زيادى  حد  تا  موجود  مشكالت  بداند. 
شده است، مشكل نبود مصالح استاندارد و فروش 
مصالح غير استاندارد به قيمت مصالح استاندارد، 
ورود افراد نا آشنا به اين فن به عرصه و اجرا و 
نظارت توسط افراد غير ذيصالح از مشكالت جدى 
است كه آموزش در تمامى اليه ها ميتواند به تحقق 
اهداف كمك كند. دفاع از حقوق بهره برداران از 
وظايف اصلى سازمان نظام مهندسى 
ساختمان است. اگر عضو يا اعضايى 
ازسازمان يا مديران و نهادهايى كه 
در جهت اين مطالبه اجتماعى كه ما 
بايد آن را نهادينه كنيم گام برنمى 
دارند الزم است با آنها برخورد شده 
و به مردم اين اطمينان را بدهيم كه 
مدافع حقوق ايشان هستيم. ما نبايد 
از هيچ فرد خالفكارى دفاع نكنيم 
و در مقابل حق مردم با هيچ كس 

مدارا نكنيم.“ 
منشور  مرور  با  ادامه  در  ايشان    
حرفه اى روابط عمومى سازمان هاى 
نظام مهندسى ساختمان را كه براى 
گردهمايى  چهارمين  در  بار  اولين 
مديران روابط عمومى سازمان نظام مهندسى تنظيم 
شده بود، مفاد آن را با راى گيرى به تصويب جمع 

رساندند. 
مفاد منشور حرفه اى روابط عمومى سازمان هاى نظام 

مهندسى ساختمان عبارتند از :
-1  صيانت از منافع عمومى و توسعه شفاف سازى

-2  توجه به حقوق بهره برداران صنعت ساختمان
-3  كمك به گسترش و ترويج اصول صحيح ساخت 

و ساز در جامعه
-4 معرفى مستمر فعاليت هاى سازمان نظام مهندسى 

ساختمان و مهندسان عضو به مردم و مسئولين
و  كالسيك  اى ،  حرفه  آموزش  به  -5  توجه 

دانشگاهى
-6  ايفاى نقش سخنگويى و نمايندگى اجتماعى 
و  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  جانب  از 

مهندسان عضو
-7 مبادله اطالعات روابط عمومى سازمان هاى 

استانى براى هم ترازى اطالعات
پس از آن مهندس تركان به استماع نقطه نظرات 
و پرسشهاى مديران روابط عمومى پرداختند ابراز 
اميدوارى كرد. كه بخشى از اين انتظارات را از 
طريق شوراى مركزى پيگيرى شود. وى تأكيد  كرد: 
روابط عمومى ها نبايد صرفا بلندگوى تبليغاتى رشته 

هاى هفتگانه صنعت ساختمان اقدام نمايند.
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چهارمين گردهمايى
 مديران روابط عمومى استان ها برگزار شد 

بيست و هفتم مردادماه چهارمين گردهمايى آموزشى مديران روابط عمومي استان ها در تهران برگزار شد. در اين گردهمايى يك روزه موفق كه به منظور 
ايجاد وحدت رويه، رشد و ارتقاء سطح اطالع رسانى و ارتباطات مؤثر، اطالع از مشكالت و استفاده از تجربيات مديران روابط عمومى كليه استانها برگزار 

شده بود دو دوره آموزشى و ديدار با رياست محترم سازمان و دو تن از اعضاى هيات رئيسه شوراى مركزى پيش بينى شده بود.

مفاد منشور حرفه اى
 روابط عمومى سازمان هاى
 نظام مهندسى ساختمان :

   صيانت از منافع عمومى و توسعه 
شفاف سازى

   توجه به حقوق بهره برداران صنعت 
ساختمان

   كمك به گسترش و ترويج اصول 
صحيح ساخت و ساز در جامعه

   معرفى مستمر فعاليت هاى سازمان 
نظام مهندسى ساختمان و مهندسان 

عضو به مردم و مسئولين
   توجه به آموزش حرفه اى ، 

كالسيك و دانشگاهى
   ايفاى نقش سخنگويى و نمايندگى 

اجتماعى از جانب سازمان نظام 
مهندسى ساختمان و مهندسان عضو

   مبادله اطالعات روابط عمومى 
سازمان هاى استانى براى هم ترازى 

اطالعات
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نخســتين ســـازمان ملـل جهان
مرجع: خبرنامه داخلى سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس  

آثار به جا مانده از دوران پيش از هخامنشيان كه امروز به نام تپه ماكون 
و تپه ريگى و غيره آثار موجود ماد ها و ايالنى ها، كه ويرانه هاى آن ها 
نمودار شكوه و بلند نظرى سازندگانش مى باشد همراه با تجربه معماران 
گوهر،  دشت  ساختمانى  آثار  و  پاسارگاد  در  پارسى  كاران  صنعت  و 
ميان نقش رستم و تخت جمشيد كه در زمان كمبوجيه ساخته شده و 
استفاده از تجارب ملل مختلف ايرانى باعث شد كه هخامنشيان توانستند 
ساختمان هايى چون كاخ فهليان، كاخ برازجان، فيروز آباد، حكوان، كوار، 
تخت جمشيد و غيره را در پارس و ديگر نقاط ايران و جهان خلق نمايد. 
امروز مى توان ادعا نمود كه تخت جمشيد در دامنه كوه رحمت (مهر = 
ميترا) به دليل مورد احترام بودن اين كوه بوده است. نام و بقاياى كوه هايى 
مانند كوه دراگ (شفابخش) كوه دنا (خير و بركت) كوهمره سرخى (كوه 
مهر سرخ) ابرقو (بگ (بغ) = ايزد + كوه) و غيره در فارس و زيگورات 
چغازنبيل در شوش يادآور اعتقادات مردم آن روزگار در مورد كوه هاى 

مقدس است. 
روى كاله هخامنشيان و ساسانيان و كناره همه پله هاى تخت جمشيد 
نماد كوه و چشمه ديده مى شود، به هر صورت از ديد مردم پارس نيز 
كوه رحمت را به صورت سكويى 300× 450 متر از شرق به غرب به 
مساحت 135/000 متر مربع ساخته و سپس بزرگ ترين و گران ترين 
ساختمان سرپوشيده جهان را با بيش از 2 كليومتر راه آب زير زمين در 

دل كوه كندند. 
اطراف ساختمان هاى تخت جمشيد 43 ديوار ساخته شده، سنگ چين 
ديوار ها از سنگ هاى بى آژند (بدون مالت) است كه با آهن و سرب به 
هم متصل شده اند. ارتفاع اين ديوار سنگى در بعضى جا ها به 18 متر 

مى رسد. 
متأسفانه امروز از كاوش هاى تخت جمشيد مداركى در دست ما نيست 

كه بتوان درباره همه محله ها و شهر پارس و وسعت و حدود آن اظهار 
نظر كرد. اما وجود برزن هاى خارج از تخت جمشيد يا بقاياى سيل 
برگردان هاى عظيم براى جلوگيرى از سيالب و ميدان و خيابان ها و 
گذرهاى مختلف و درياچه ها و غيره نشان مى دهند كه تخت جمشيد 
همانند شهرهاى قديم و جديد كه با افزايش تدريجى ساختمان ها در 
اطراف هسته مركزى اندك اندك به صورت شهر درآمده باشند نيست، 
بلكه شهر پارسه داراى نقشه شهرسازى دقيق و طرح جامع شهرى از 

پيش تهيه شده بوده است. 
با اينكه مى دانيم تخت جمشيد بيش از 200 سال آباد بوده اما پله و مكان هايى 
كه از زير خاك بيرون آورده شده اند نشان از آن مى دهد كه تخت جمشيد 
محل آمد و شد هر روز نبوده و تنها در مراسمى خاص مانند جشن 

جشن  يا  مهرگان 
استفاده  نوروز 
زيستن  و  مى شده 
محل  و  توقف  و 
مكانى  در  نظافت 
تخت  از  بيرون 
بوده  جمشيد 
آثار  اين  است. 
كه  مى دهد  نشان 
و  ساختمان ها  اداره 
منظم  بسيار  كاخ ها 

و از روى اصول صحيح بوده است.
با اينكه در معمارى تخت جمشيد، هخامنشيان از مهندسين و صنعتگران 
ملل ديگر ايرانى در ساخت آن استفاده كرده اند، اما نظرهاى آن ها را 
معتدل كرده با هنر ايران آميخته كرده اند. در تخت جمشيد مانند بابل 
مجسمه اى از خدايان كه ايجاد رعب و وحشت كند وجود ندارد، مجسمه 
زن و مرد بى پوشش مانند ساختمان هاى يونان با تصاوير تحقير آميز مانند 

آشوريان ديده نمى شود. 
وجود تخت جمشيد را در چنين مجموعه اى نمى توان به عنوان كاخ هاى 
مقر شاهان هخامنشى انگاشت. چنين ساختمانى نه در نظامى و نه معبد 
و نه يك كاخ عادى مانند بقيه كاخ هاى دنيا بوده در حقيقت اين نوع 
ساختمان از آن زمان تا امروز فقط در ايران ساخته شده است و قاعده و 

منطق خاص خود را داراست. 
شايد در ديدار نخست به نظر آيد كه اين مجموعه عظيم كاخ ساخته 
شده است تا شكوه و عظمت ايران در مقابل غرب باشد. اما شوش، 
اكباتان، بابل پايتخت هاى سياسى هخامنشيان بوده و تخت جمشيد مركز 
معنوى، روحانى و پايگاه مقدس ملى و نشست گاه جشن نوروز به شمار 
مى رفته است، در اين مركز معنوى كليه عواملى كه باعث اتخاذ، وحدت 
و هماهنگى عوامل تشكيل دهنده ايرانيان در جهان باستان بوده گردآورى 

شده است. 
انسان در برخورد اول در تخت جمشيد قدرت، نظم، وقار و پس از دقت 
بيشتر اعتماد به نفس و ايمان و سربلندى مردمى را مى بيند كه به آينده 
اميدوار بوده اند و خود را وابسته به سازمان بزرگى مى دانسته اند كه منشأ 

همه خوبى ها و قدرت ها بوده است. 
انسان با ديدن هر قسمت از تخت جميشد احساس سربلندى و غرور، 

سپس آرامش، ادب، تواضع و خوش بينى مى كند. 
امروز هر انسان با فرهنگى در تخت جمشيد به دنبال عمق مى گردد و 
نمى تواند بى خيال يا بى اعتنا از اين تأثيرات فرهنگى معمارى آن بگذرد، 
معمارى با عظمتى كه منعكس كننده اعتقادات سازندگان آن و عظمتش 
مرهون جنگ و تجاوز نبوده و از سفاكى و قساوت دور بوده است، 
هنوز مى توان در هر گوشه تخت جمشيد فضيلت اخالقى را بر پايه نوع 
دوستى مشاهده كرد و درس هاى اعجاب انگيزى از مردم گرايى، مهربانى 

و بشر دوستى مشاهده 
كرد. 

نيلوفر  سرو،  نقش 
آپادانا  پلكان  بدنه  بر 
اهورامزدا،  از  نمادى 

ميترا و آناهيتاست.

رونق و اعتالى معمارى ايران باستان 
گواه بر آن است كه اين سرزمين نخستين 

كانون شهرسازى و سد سازى و معمارى بوده 
است. معمارى ايران همچون بسيارى از 
مظاهر فرهنگى ما طى تاريخ حيات خود از 

تداوم كم نظيرى برخودار بوده است. 
اين بخش از تمدن بر فرهنگ ما تأثير 

گذاشته و منعكس كننده آن نيز بوده است. 
هخامنشيان اولين كسانى بودند كه براى 
برقرارى صلح و امنيت يك حكومت جهانى 

تأسيس كردند و براى اين منظور تخت 
جمشيد را بنا نهادند. بنابراين، مى توان تخت 
جمشيد را اولين سازمان ملل جهانى دانست. 

از اين روست كه آداب و رسوم، مراسم 
مذهبى، انديشه و اعتقادات نياكانمان در كليه 

معمارى ايران انعكاس روشنى دارد. 


