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پیام

خبر

استاندار خراسان رضوی:

 با تصویب اصول اخالق حرفه ای مهندسی، مجرای قانونی نظارت بر کار مهندسان باز شد

پیام وزیر راه وشهرسازی به مناسبت
 روز جهانی شهرسازی

15 درصد از ساختمان های کشور قوانین جلوگیری 
از اتالف انرژی را رعایت کرده اند

 براي نگهداري آسانسورها شرکت ناظر فني زیر نظر 
نظام مهندسي ساختمان تأسیس شود

ایران شــهر عنصــر هویتــی و معنا بخــش زندگــی مدنــی ایرانیــان/ روز 
جهانــی شهرســاز و وظایــف شهرســازان در دنیــای معاصر 

صفحه2   ----------------------------------------------

معــاون وزیــر و رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی  
ــون تنهــا 15 درصــد  ــق بررســی های انجــام شــده اکن گفــت: طب
ــی ســاختمان را  ــررات مل از ســاختمان های کشــور مبحــث 19 مق

رعایــت کرده انــد
---------------------------------------------- صفحه4

-------------------------------------------------------------- شرح درصفحه6

ــي،  ــي، کیف ــرل فن ــراي کنت ــت: ب ــوي گف ــان رض ــتاندار خراس اس
نظــارت، نگهــداري و ســرویس آسانســورها و پلــه برقي هــاي فعــال 

ــد .... ــورد تأیی ــي م ــر فن ــرکت هاي ناظ ش
----------------------------------- صفحه 5
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پیام وزیر راه وشهرسازی به مناسبت روز جهانی شهرسازی
ایران شــهر عنصــر هویتــی و معنا بخــش زندگــی مدنــی ایرانیان/ 

روز جهانــی شهرســاز و وظایــف شهرســازان در دنیای معاصر 
وزیــر راه و شهرســازی در بخشــی از پیــام خــود ضمــن تبریــک روز جهانــی 
شهرســازی، آورده اســت: بایــد همچنــان کــه از دســتاوردهای دانــش جهانــی 
ــهری  ــدن آن، ش ــران و تم ــخ ای ــوب تاری ــویم، در چارچ ــوردار می ش برخ
طراحــی کنیــم کــه انســان ها در آن احســاس رشــد و بالندگــی، دلبســتگی 
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــت ارتق ــد در جه ــند و بتوانن ــته باش ــرزندگی داش و س

بکوشــند. 
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، ۸ نوامبــر برابــر 
ــی؛  ــن روز جهان ــی شهرســازی اســت. شــعار ای ــاه روز جهان ــان م ــا 19 آب ب
ــی و  ــوی جهان ــدف گفتگ ــا ه ــی ب ــزی محل ــی، برنامه ری ــارب جهان تج
ــر اســاس اندیشــه نظــام  ــی ب ــزی مل ــا برنامه ری پیاده ســازی و اجــرای آن ب

ــت. ــاالر اس ــارکت و مردم س ــر مش ــی ب ــی مبتن سیاس
ــه مناســبت  دکتــر عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی در یادداشــتی ب
روز جهانــی شهرســازی بــه تبییــن اهمیــت شهرســازان و راهکارهایــی کــه 
ــه  ــند پرداخت ــامان برس ــه س ــا شــهرها ب ــد ت ــه کار گیرن ــد ب ــن قشــر بای ای
اســت. متــن پیــام وزیــر راه و شهرســازی بــرای روز جهانــی شهرســازی بــه 

شــرح زیــر اســت:
روز جهانی شهرسازی

ــران در شــهرها نشــان از تحــول  ســکونت بیــش از ۷۰ درصــد جمعیــت ای
و دگرگونــی فزاینــده جامعــه ایــران بــه ســوی شــهری شــدن دارد. شــهری 
شــدن در ایــران گرچــه فرصت هایــی بــرای توســعه فراهــم آورده، امــا غلبــه 
ــه  ــارغ از توج ــد ف ــن فرآین ــه در ای ــه و نوپردازان ــای کارکردگرایان دیدگاه ه
ــور را  ــهرهای کش ــرزمینی، ش ــی و زیست س ــی، فرهنگ ــت تاریخ ــه سرش ب
ــا چالش هایــی بنیادیــن مواجــه کــرده اســت. چالــش هایــی کــه جریــان  ب
زندگــی در شــهرهای بــزرگ و کانشــهرها را بــا اختــال روبــه رو ســاخته اند. 
ایــن چالش هــا کــه شــاید بــا ورود اندیشــه تجــدد در ایــران و تغییــر ســاختار 
ــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، نقطــه  شــهرها در همــه ابع
ــودن،  ــل زندگی ب ــه قاب ــه زمین ــد، در س ــا باش ــکل گیری آن ه ــن ش آغازی

ــده اند. ــان ش ــهرها نمای ــدن ش ــا کاالیی ش ــان و کاال و نهایت ــت انس حرک

ــر دوران تجــدد در بازاندیشــی  ــری تحــوالت اخی ــی تحــت تاثی شــهر ایران
ــکل  ــه ش ــه ب ــان ک ــن نقص ــت؛ ای ــده اس ــان ش ــار نقص ــود دچ ــائل خ مس
آشــفتگی در همــه زمینه هــا از جملــه معمــاری و شهرســازی نمایــان 

می شــود بازتابــی از آشــفتگی هویتــی اســت.
در ایــن میــان اقداماتــی نیــز کــه تاکنــون بــا شــعار توسعه شــهری در ایــران 
ــکلی  ــا مش ــوارد احیان ــاره ای م ــد، در پ ــده اند هرچن ــرا ش ــزی و اج برنامه ری
ــه  ــا کمکــی ب ــه تنه ــر، ن ــوارد دیگ ــد، لیکــن در بســیاری م را حــل کرده ان
حــل مســائل و مشــکات شــهرها 
غلبــه  تحــت  بلکــه  نکرده انــد 
جریــان کاالیــی شــدِن همــه چیــز، 
نابــودی  ســمت  بــه  را  شــهرها 
از  بســیاری  در  برده انــد.  پیــش 
ــه  ــران س ــعه و عم ــای توس طرح ه
پایــه ای »عدالــت« بــه  مفهــوم 
ــران«  ــش، »ای ــاد آفرین ــوم نه مفه
بــه عنــوان هویــت و منبــع الهــام و 
»شــهروند« بــه مثابــه انســانی کــه 
حــق مشــارکت و تعییــن سرنوشــت 

دارد، همــواره مغفــول مانده انــد.
بــر ایــن اســاس بــه نظــر می رســد، 
دســتور کار شــهری جدیــد بایــد 
چهــار رکــن بنیادیــن را پوشــش 

ــد: ده
ــوان  ــه عن ــهرها ب ــه ش ــه ب - توج
ــته  ــه هس ــی« ک ــازمان اجتماع »س
ــهروندان و در  ــکیل دهنده آن ش تش
ــه  ــواده اســت، ب ــدی خان ــه بع مرحل
ــر  ــه موضــوع فق ــژه ب ــه وی ــی و توج ــن توســعه مل ــوان سیاســت بنیادی عن

ــهری. ش
ــایی  ــز شناس ــی و نی ــعه مل ــهرها در توس ــادی ش ــش اقتص ــع نق - توزی

ارایــه می دهنــد. اقتصــادی کــه شــهرها  فرصت هــای 
- رســیدگی بــه چالش هایــی زیســت محیطی جهانــی ماننــد تغییــرات آب و 

هوایــی، مصــرف ناپایــدار انــرژی و ریســک بــاالی بایــای طبیعــی.
- ایران شــهر بــه عنــوان عنصــر هویتــی و معنــی بخشــی بــه زندگــی مدنــی 

ایرانیان.
ــهری در  ــی ش ــی و بازآفرین ــد بازخوان ــر می رس ــه نظ ــرایطی ب ــن ش در چنی
ــد از  ــر، بتوان ــد در روزگار معاص ــهری جدی ــتور کار ش ــک دس ــوب ی چارچ
ــن را  ــی بنیادی ــاختاری، چارچوب ــدی و س ــی، فرآین ــف هویت ــق بازتعری طری
ــا  ــد. م ــران فراهــم نمای ــرای خــروج از چالش هــای معاصــر توســعه در ای ب
ــا بــرای رســیدن بــه مــکان مطلــوب زندگــی، محیــط امــن،  نیــاز داریــم ت
آســایش و فضــای بالنــده، حقیقــت و عنصــر معنایــی زندگــی را در شــهر بــه 
عنــوان یــک ســازمان اجتماعــی جســتجو نماییــم. در ایــن بســتر، بازگشــت 
بنیادیــن بــه انســان، شــهروند و اندیشــه ایران شــهری ســنِگ بنــای زیریــن 
اســت. باشــد کــه شــهرهایمان را بــه عنــوان ایران شــهر طراحــی کنیــم تــا 

همــه بــه آن عشــق داشــته باشــند و بــرای آبادانــی اش تــاش کننــد.
ــی  ــش جهان ــتاوردهای دان ــه از دس ــان ک ــد همچن ــا بای ــتا م ــن راس در ای
برخــوردار می شــویم، در چارچــوب تاریــخ ایــران و تمــدن آن شــهری 
طراحــی کنیــم کــه انســان ها در آن احســاس رشــد و بالندگــی، دلبســتگی 
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــت ارتق ــد در جه ــند و بتوانن ــته باش ــرزندگی داش و س
ــران ــازی ای ــر راه و شهرس ــدی- وزی ــاس آخون ــند.                 عب بکوش

پیام
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ابالغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
ــدور  ــاده ای ص ــتورالعمل ۸ م ــازی دس ــر راه و شهرس ــدی وزی ــاس آخون عب
ــروش  ــرارداد پیــش ف ــرای امــکان انجــام ق ــی ســاختمان را ب شناســنامه فن

ــرد.   ــاغ ک ســاختمان اب
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی شــوراي مرکزي، 
به نقــل از پایــگاه خبری 
وزارت راه و شهرســازی، 
ــدی  ــاس آخون ــر عب دکت
وزیــر راه و شهرســازی 
نامــه ای  انتشــار  بــا 
رســمی  روزنامــه  در 
دســتورالعمل  کشــور، 
صــدور شناســنامه فنــی ســاختمان را در اجــرای مــاده 22 قانــون پیش فــروش 
ســاختمان مصــوب ســال ۸9 و قســمت بنــد »د« مــاده یــک آیین نامــه اجرایــی 
همــان قانــون )قانــون پیــش فــروش ســاختمان( بــرای امــکان انجــام قــرارداد 

پیش فــروش ابــاغ کــرد.
ــاده 22  ــرای م ــتورالعمل در اج ــن دس ــت: ای ــده اس ــه آم ــه اباغی  در مقدم
قانــون پیش فــروش ســاختمان مصــوب 1۳۸9 و بنــد "د" مــاده )1( آئین نامــه 
اجرایــی آن مصــوب 1۳9۳ بــرای صــدور شناســنامه فنــی ســاختمان تدویــن 

ــردد. ــاغ می گ و اب
 همچنیــن ایــن دســتورالعمل کــه در ۸ مــاده تصویــب و ابــاغ شــده شــامل 

مــوارد زیــر اســت:
 مــاده1- شــکل و محتــوا شناســنانه فنــی ســاختمان به شــرح پیوســت ایــن 

ــد. ــتورالعمل می باش دس
ــه  ــدور پروان ــی ص ــع قانون ــایر مراج ــهر و س ــر ش ــهرداری  ه ــاده2- ش  م
ــه صــادر  ــرای هــر واحــد جداگان ســاختمان، شناســنامه فنــی ســاختمان را ب
می کنــد و بــرای آن هــا عــاوه بــر شــماره ثبــت دبیرخانــه و تاریــخ صــدور، 

ــد. ــاص می ده ــل اختص ــماره مسلس ش
ــاختمان،  ــه س ــدور پروان ــی ص ــع قانون ــایر مراج ــهرداری  و س ــاده ۳- ش  م
شناســنامه فنــی ســاختمان را هنــگام صــدور پروانــه ســاختمان صــادر می کند 

ــد. ــداری می نمای ــخه دوم آن را نگه و نس
مــاده 4- شــهرداری  و ســایر مراجــع قانونــی صــدور پروانــه ســاختمان،  تمــام 
ــده  ــاختمان برعه ــی س ــنامه فن ــاس شناس ــه براس ــی را ک ــف و الزامات وظای
متقاضــی می باشــد، بــه متقاضــی اعــام و امضــاء وی را مبنــی بــر اطــاع 

ــد. ــذ می کن از آن اخ
ــی،  ــان طراح ــد در زم ــران مکلفن ــار و عم ــراح معم ــان ط ــاده 5- مهندس  م
حســب مــورد اطاعــات مربــوط بــه جــداول شناســنامه فنــی ســاختمان را 
ــد  ــا بای ــا و انباری ه ــا، پارکینگ ه ــد. واحده ــوط درج کنن ــه های مرب در نقش

ــود. ــماره گذاری ش ــه ها ش ــه نقش ــان در کلی ــور یکس به ط
ــدرج در  ــات من ــد اطاع ــده مکلفن ــاده 6- مهندســان ناظــر هماهنگ کنن  م
ــه  ــه های مصوب ــاختمان و نقش ــه س ــا پروان ــاختمان را ب ــی س ــنامه فن شناس

ــد. ــر و امضــاء نماین ــق داده و آن را مه ــه آن تطبی ضمیم
ــاختمان  ــه س ــی صــدور پروان ــع قانون ــایر مراج ــهرداری ها و س ــاده ۷- ش  م
و  پیش فروشــنده  از  اعــم  متقاضــی  درخواســت  در صــورت  موظفنــد 
پیش خریــدار تصویــر مصــدق پروانــه ســاختمان و نقشــه های مصــوب را بــه 

ــد. ــل ده ــی ســاختمان تحوی متقاضــی شناســنامه فن
ــروش ســاختمان از  ــون پیش ف ــدرج در قان ــاده ۸- صــدور تأییدیه هــای من م
جملــه تأییــد شناســنامه فنــی ســاختمان جــزو وظایــف نظارتــی مهندســان 
ناظــر بــوده و مهندســان ناظــر و شــهرداری ها و ســایر مراجــع قانونــی صــدور 
ــوان  ــر عن ــت ه ــی تح ــه مبلغ ــذ هیچ گون ــه اخ ــاز ب ــاختمان مج ــه س پروان
ــه صــدور ایــن تأییدیه هــا و صــدور شناســنامه فنــی ســاختمان  بابــت هزین

نمی باشــند.
این دستورالعمل در تاریخ 1۳95/6/21 تصویب و اباغ شد.

خبر ویژه

دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان با مدیر کل جدید دفتر فني استانداري خراسان رضوي
خبر ویژه

ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــاي هیئ ــن از اعض ــد ت ــس و چن رئی

ــا مهنــدس محمــد ســالیاني مدیــرکل جدیــد  ســاختمان خراســان رضــوي ب

ــان  ــتانداري خراس ــک اس ــل و ترافی ــل و نق ــي، حم ــور عمران ــي ام ــر فن دفت
ــد. ــدار کردن ــوي دی رض

ــن  ــازمان، در ای ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــازمان،  ــس س ــي ســیفي رئی ــدس عل ــدار مهن دی
ضمــن تســلیت ایــام شــهادت حضــرت ابــا 
ــدس  ــاي مهن ــداهلل الحســین )ع(، انتصــاب آق عب
ســالیاني را تبریــک گفــت و برایشــان آرزوي 

ــرد. ــت ک ــق در خدم توفی
الزم بــه ذکــر اســت، در ایــن دیــدار دکتــر ناصــر 
ــاي  ــدي اعض ــد اس ــدس احم ــني و مهن محس
ــور  ــته پ ــدس فرش ــازمان، مهن ــره س ــت مدی هیئ
ــر توســعه نظــام مهندســي ســاختمان  ــر دفت مدی
اســتان، مهنــدس  راه و شهرســازي  اداره کل 
فرامــرز ذوقــي و دکتــر حمیــد کاظمــي معاونــان 
ــدس  ــري ، مهن ــه باق ــدس خامن ــازمان، مهن س
ــن از  ــه ت ــان س ــاس امیری ــي و عب ــي کهربائ عل

ــتند. ــور داش ــز حض ــازمان نی ــران س مدی
شــایان ذکــر اســت، مهنــدس ســالیاني از ســوي 
علیرضــا رشــیدیان اســتاندار بــه ســمت مدیــرکل 
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــي، حم ــور عمران ــر ام دفت

اســتانداري خراســان رضــوي منصــوب شــدند.
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15 درصد از ساختمان های کشور قوانین جلوگیری از اتالف انرژی را رعایت کرده اند

معــاون وزیــر و رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی  گفــت: 
طبــق بررســی های انجــام شــده اکنــون تنهــا 15 درصــد از ســاختمان های 
کشــور مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان را رعایــت کرده انــد، درحالیکــه 

اجــرای ایــن مبحــث تنهــا 5 تــا 1۰ درصــد هزینه هــای احــداث ســاختمان 
ــد. ــش می ده را افزای

ــگار  ــا خبرن ــي ب ــوي اختصاص ــت و گ ــکرچی زاده در گف ــد ش ــر محم دکت
خبرنامــه ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي افــزود: ایــن 
ــرژی در کشــور  ــرت ان ــون بیــش از 4۰ درصــد پ ــی اســت کــه اکن در حال
ــاف  ــای ات ــی، هزینه ه ــه عمران ــم بودج ــتر از رق ــاالنه بیش ــم و س داری

ــرژی را در کشــور شــاهد هســتیم. ان
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بیــان کــرد: بدیــن منظــور بایــد کارشناســی و 
چاره اندیشــی شــود کــه چــرا مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان پیرامــون 

بحــث انــرژی بــه درســتی اجــرا نمی شــود.
وی بــر ترویــج و کنتــرل مقــررات ملــی ســاختمان در کشــور تأکیــد کــرد 
و گفــت: عــدم آشــنایی و آمــوزش ناکافــی مهندســان ســازه و عمــران در 
ــه  ــی ب ــاختمان و بی توجه ــی س ــررات مل ــث 19 مق ــا مبح ــگاه ها ب دانش

ــازار از علــل ایــن موضــوع اســت.  ــح مناســب در ب کیفیــت مصال

رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی در ادامــه گفــت: رویکــرد 
جدیــد در تحقیقــات ایــن اســت کــه فعالیت هــای آزمایشــگاهی و میدانــی بــه 
پشــتوانه اجرایــی و عملیاتــی متکــی باشــد و ویرایــش جدیــد در مقــررات ملی 
ســاختمان بــا نظــر خواهــی جامعــه مهندســی و نظــارت آنهــا انجام می شــود.

ــای  ــتفاده از نماه ــازی و اس ــه س ــد مرتب ــترش بلن ــه گس ــاره ب ــا اش وی ب
کامپوزیــت در کشــور یــادآور شــد: منشــاء گســترش آتــش در ایــن 
ســاختمان ها نماهــای قابــل اشــتعال اســت، چراکــه نماهــای آجــر و ســنگ 
در گذشــته اگرچــه معایبــی بــه لحــاظ زلزلــه و ســنگینی داشــت امــا از نظــر 
آتــش ســوزی حداقــل خطــر را داشــت، امــا نمــای کامپوزیــت ســبک و زیبــا 
ــه آن را در آتــش ســوزی  ــردارد کــه نمون اســت امــا خطــر اشــتعال را در ب

ــرج ســلمان مشــهد شــاهد بودیــم. ب
دکتــر شــکرچی زاده در ادامــه  تأکیــد کــرد: در ویرایــش قبلــی مقــررات ملی 
ســاختمان بــه بحــث قابــل اشــتعال بــودن مصالــح اشــاره ای نشــده اســت، 

امــا در ویرایــش جدیــد بــر ایــن امــر توجــه ویــژه می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بحــث آتــش در مقولــه ســاختمان ســازی مــورد غفلــت 
واقــع شــده اســت، ادامــه داد: رویکــرد جدیــد ایــن اســت کــه متناســب بــا بلند 
مرتبــه ســازی ایمنــی شــهروندان نیــز فراهــم شــود و ایــن در حالی اســت که 
در ســاختمان های قدیمــی نمی تــوان کار زیــادی کــرد، امــا از خطــرات جدیــد 

و احــداث ســاختمان هایی غیــر ایمــن می تــوان پیشــگیری کــرد.
دکتــر شــکرچی زاده دربخشــی از ســخنانش بــر مبحــث نگهــداری 
سیســتم های اطفــاء واعــام حریــق در ســاختمان ها تأکیــد کــرد و گفــت: 
هــم اکنــون بســیاری از ســاختمان های بــزرگ بــه سیســتم های حفاظتــی 
ــث  ــی بح ــش اساس ــکل و چال ــا مش ــتند ام ــز هس ــق مجه ــاء حری و اطف
ــوادث  ــرا در ح ــد، چ ــتم ها می باش ــن سیس ــرداری از ای ــداری و بهره ب نگه

ــد. ــل نکرده ان ــتم ها عم ــن سیس ــیاری از ای ــوزی بس ــش س آت
وی بــا بیــان اینکــه مبحــث 22 مقــررات ملــی ســاختمان بــر ایــن 
ــی در  ــتم های حفاظت ــداری سیس ــه نگه ــر ب ــزود: اگ ــد دارد، اف ــه تأکی نکت
ــه  ــوادث ب ــر ح ــر اث ــزاران انســان ب ــان ه ــی نشــود، ج ــاختمان ها توجه س

خطــر می افتــد.

مصاحبه خبری

تندیس خواجه نصیر الدین طوسی، نماد مهندسی ایران در ساختمان مرکزی سازمان نصب شد
خبر

ــه  ــه خواج ــهور ب ــی مش ــن طوس ــن حس ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو جعف اب
نصیرالدیــن )زاده 5 اســفند 5۷9 در تــوس - درگذشــته 11 تیــر 65۳ در 
بغــداد( فیلســوف، متکلــم، فقیــه، ستاره شــناس، دانشــمند، اندیشــمند، شــاعر، 
ریاضیــدان و منجــم ایرانــی ســده هفتــم اســت. کنیــه اش »ابوجعفــر« و بــه 
القابــی چــون »نصیرالدیــن«، »محقــق طوســی«، »اســتاد البشــر« و »خواجــه 

ــهرت دارد. ــی« ش طوس
پنجــم اســفند مــاه، زادروز خواجــه طوســی در تقویــم ملــی ایــران بــه نــام روز 

مهندســی نــام گــذاری شــده اســت.
ــود، او در  ــاده شــده ب ــا نه ــی بن ــی و علم ــداف اخاق ــه اه ــر پای ــی او ب زندگ
بیشــتر زمینــه  هــای دانــش و فلســفه، تالیفــات و رســاالتی از خــود بــه یــادگار 

گذاشــته اســت.
خواجه یکی از مفاخر خطه طوس می باشد.

تاریــخ وفــات او 1۸ ذی القعــده ســال 6۷۳ قمــری اســت و در حــرم کاظمیــن 
مدفــون اســت.

از ایــن رو تندیــس وی کــه دســت ســاخته اســتاد صالــح موســویان می باشــد، 
در حیــاط ســاختمان مرکــزی ســازمان نصــب گردیــد.
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استاندار : براي نگهداري آسانسورها شرکت ناظر فني زیر نظر نظام مهندسي ساختمان تأسیس شود

ــارت،  ــي، نظ ــي، کیف ــرل فن ــراي کنت ــت: ب ــوي گف ــان رض ــتاندار خراس اس
ــرکت هاي  ــال ش ــاي فع ــه برقي ه ــورها و پل ــرویس آسانس ــداري و س نگه
ناظــر فنــي مــورد تأییــد ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان تأســیس شــود 

ــات  ــتاندارد و تحقیق ــر اداره کل اس ــر نظ و زی
ــد. صنعتــي اســتان فعالیــت کن

علیرضــا رشــیدیان در جلســه شــوراي اســتاندارد 
اســتان، اســتاندارد ســازي محصــوالت صنعتــي، 
ســاختماني  مصالــح  ویــژه  بــه  کشــاورزي 
و تأسیســاتي را امــري ضــروري دانســت و 
بــراي  اجرایــي  دســتگاه هاي  بایــد  افــزود: 
ــدات و  ــت تولی ــش کیفی ــازي، افزای استاندارد س
ــا بخــش خصوصــي  آمــوزش کارگــران ماهــر ب

ــد . ــارت کنن ــکاري و نظ هم
ــاي  ــاخت خانه ه ــوي س ــان رض ــتاندار خراس اس
ایمــن، باکیفیــت و بهــره وري مطلــوب از انــرژي 
در ســاختمان هــا را مــورد تأکیــد قــرار داد و اظهار 
داشــت: در یــک بررســي کارشناســي که در شــهر 
ــي  ــرژي و آلودگ ــروج ان ــد، خ ــام ش ــهد انج مش

آســمان منطقــه شــرق بیشــتر از منطقــه غــرب بــود و ایــن نشــانه اســتفاده از 
مصالــح و تجهیــزات تأسیســاتي نامرغــوب و بــي کیفیــت اســت کــه انــرژي 

فــراوان در منطقــه کــم برخــوردار بــه هــدر مــي رود.
رشــیدیان ادامــه داد: در جلســه اخیــر کمیســیون فنــي اســتان بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه از ســال آینــده اســتفاده از مصالــح ســاختماني اســتاندارد در پروژه ها 

و آمــوزش کارگــران ماهر ســاختماني اجباري شــود و مهندســین نظام مهندســي 
نظــارت کاملــي در تمامــي پروژه هــاي دولتــي و خصوصــي داشــته باشــند. 

در ایــن جلســه مدیــرکل اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــي خراســان رضــوي با 
ارائــه گزارشــي از اســتاندارد کاالهــاي تولیــدي واحدهــاي صنعتــي خواســتار 
ــاختماني،  ــاي س ــاندپیچ پانل ه ــل، س ــن، جرثقی ــازي تاورکری ــتاندارد س اس
پشــم شیشــه، پلــي یورتــان، پلــي اســتایرن، تجهیــزات ایمنــي اعــام حریق 
ــل  ــي و پن ــه اي، حرارت ــاز دودي نقط ــکار س ــتم هاي آش ــاختماني، سیس س

مرکــزي ســاختمان شــد.
ــورها در  ــتاندارد ادواري آسانس ــه اس ــذ گواهینام ــنهاد اخ ــع پیش ــدس جمی مهن
دســتگاههاي دولتــي، مراکــز تجــاري، آموزشــي، بیمارســتان ها و مجتمع هــاي 

مســکوني شــد و افــزود: نیــاز اســت ســالي یــک بــار آسانســورها مــورد بازرســي 
و بازبینــي ادواري قــرار گیــرد. 

در ایــن جلســه رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي 
ــز  ــح و ری ــاي مصال ــامل مجموعه ه ــاختمان ش ــکن و س ــش مس ــت: بخ گف
دانــه اي هســتند کــه مهندســین بــا فکــر و اندیشــه آن را در کنــار هــم ســوار 
مي کننــد تــا تبدیــل بــه یــک بنــاي 

ســاختماني  شــود.
دکتــر علــي ســیفي افــزود: متأســفانه 
ــح  ــاختماني مصال ــاي س در کارگاه ه
اســتاندارد مصــرف نمــي شــود و حتي 
ــران  ــي و کارگ ــر فن ــاي غی از نیروه

ــد. ــتفاده مي کنن ــه اس ــد حرف فاق
وي افــزود : متأســفانه مصالــح و 
ــتاندارد  ــاختماني غیراس ــزات س تجهی
بــه وفــور در بــازار یافــت مــي شــود و 
ســازندگان کمتــر از مصالح اســتاندارد 
نیروهــاي فنــي و مهندســي  از  و 

اســتفاده مي کننــد.
ــه  ــد ک ــوب ش ــه مص ــن جلس در ای
تمــام تولیدکننــدگان موظــف بــه درج 
نشــانه گذاري بــر روي بســته بندي 
ــند  ــود باش ــدي خ ــوالت تولی محص
و بــر روي تولیــدات خــود تاریــخ 
ــه و انقضــاء آن را  ــواد اولی ــاخت، م س

ــد. درج نماین
ــي،  ــاق بازرگان ــس ات ــدس غامحســین شــافعي رئی ــه مهن ــن جلســه ک در ای
صنایــع، معــادن و کشــاورزي کشــور، دکتــر مــروج الشــریعه معــاون هماهنگــي 
امــور اقتصــادي اســتانداري و مهنــدس واحــدي معــاون زیــارت و امــور زائریــن 
اســتانداري و چندتــن از مدیــران کل و مدیــران صنایــع، کشــاورزي و اصنــاف 
ــوالت  ــازي محص ــگ س ــون فرهن ــران پیرام ــي مدی ــتند، برخ ــرکت داش ش
اســتاندارد و ترویــج محصــوالت بــا کیفیــت، اعطــای اســتاندارد تشــویقي بــه 
برخــي از کاالهــا، پیشــگیري از کاالهــاي قاچــاق و فاقــد کیفیــت و صــادرات 

ــا برنــد ایرانــي ســخنراني کردنــد . محصــوالت مرغــوب ب

خبر
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خوبی و بدی تصمیمات مهندسی بر خوبی و بدی زندگی مردم تأثیر دارد /  با تصویـب اصول اخالق حرفه ای مهندسی، مجرای قانونی نظارت بر کار مهندسان باز شد
خوبــی و بــدی تصمیمــات مهندســی بــر خوبــی و بــدی زندگــی مردم 
تأثیــر دارد / بــا تصویــب اصــول اخــاق حرفــه ای مهندســی، مجــرای 

قانونــی نظــارت بــر کار مهندســان باز شــد
ــر  ــرکل دفت ــور مدی ــا حض ــی ب ــه ای مهندس ــاق حرف ــی اخ ــش مل همای

ــازی، در  ــه ای وزارت راه و شهرس ــازمان های مهندســی و تشــکل های حرف س
ــزار شــد. ــدس برگ مشــهد مق

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، منوچهر شــیبانی اصــل در ایــن همایش 
کــه بــه همــت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان خراســان رضــوی 
ــک  ــود ی ــل کمب ــا قب ــت: از مدت ه ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــد، ب ــزار ش برگ
ــه ای مهندســان در سیســتم مهندســی کشــور حــس  ــه اخــاق حرف نظام نام
ــیب های  ــی آس ــا برخ ــر ب ــال های اخی ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب می ش
اخاقــی در جامعــه مهندســی روبــرو بودیــم، دکتــر آخونــدی دســتور اعمــال 
ــی را  ــول اخاق ــت اص ــا محوری ــی ب ــام مهندس ــه نظ ــی در آیین نام اصاحات

دادنــد.
وی ادامــه داد: اصــول اخــاق حرفــه ای پیــش از ایــن هــم در میــان مهندســان 
ســاختمان وجــود داشــت و رعایــت می شــد؛ امــا یــک معیــار و روش قانونــی 
بــرای ایــن مســئله وجــود نداشــت و از طرفــی یــک منــع قانونــی و برخــورد 
ــا کســانی کــه ایــن اصــول را رعایــت نمی کننــد، نبــود کــه  انتظامــی هــم ب
ــی رعایــت  ــران، شــاخص قانون ــأت وزی ــا تصویــب ایــن اصاحیه هــا در هی ب

اصول اخاق حرفه ای مهندسی به وجود آمد. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اصــول اخاقــی جــزو اولیــن اجــزای وجــودی هــر 
انســان در هــر حرفــه و شــغلی اســت، اظهــار داشــت: در حــوزه اخــاق عمومــًا 
اخــاق فــردی باالتریــن ســطح اســت و ایــن خصیصــه بخش هــای مختلفــی 

دارد که یکی از انشعابات آن، اخاق حرفه ای است. 
دکتــر شــیبانی اصــل بــا اشــاره بــه تفاوت هــا و شــباهت هایی میــان اخــاق 
ــه  ــه هم ــاً ب ــردی تقریب ــاق ف ــح داد: اخ ــردی توضی ــاق ف ــه ای و اخ حرف
شــئون اخاقــی انســان گفتــه می شــود و شــباهت هایی بــا اخــاق حرفــه ای 
ــا  ــب ب ــورد مناس ــردم، برخ ــق م ــت ح ــه رعای ــوان ب ــه می ت ــه از جمل دارد ک
اربــاب رجــوع و مــواردی از ایــن دســت اشــاره کــرد؛ امــا در برخــی مــوارد هــم 

اخاق فردی با اخاق حرفه ای در تضاد است. 

وی بــا یــادآوری ایــن مســئله کــه عــدم رعایــت اخــاق حرفــه ای از ســوی 
مهندســان باعــث از دســت رفتــن اعتمــاد مــردم و ریــزش مراجعــان می شــود، 
گفــت: متأســفانه در ســال های اخیــر بــه دلیــل عــدم رعایــت همیــن اصــول 
ــبت  ــی نس ــان عموم ــادی در اذه ــادی و بی اعتم ــی کم اعتم ــی، نوع اخاق
مهندســی  جامعــه  بــه 
ــد  ــه بای ــه ک ــکل گرفت ش
ــت  ــا رعای ــکل ب ــن مش ای
ــه ای  ــاق حرف ــول اخ اص
کــه توســط وزارت راه و 
شهرســازی منتشــر شــده، 

ــود. ــرف ش برط
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ســاختمان  مهندســی 
ــت و  ــه نیس ــف و پیش صن
ــان  ــه اســت، بی ــک حرف ی
ــا  ــه ب ــاوت حرف ــرد: تف ک
پیشــه ایــن اســت کــه 
در حرفــه مجموعــه ای از 
نظریه هــا و مــوارد مرتبــط 
ــه  ــم ک ــی را داری کارشناس
دوره هــای  در  مهنــدس 
آموزشــی تئــوری و عملــی 
مختلــف در آموزشــگاه ها 
ــی  ــوزش عال ــز آم و مراک
ــت،  ــی اس ــش تخصص ــک دان ــی ی ــن رو مهندس ــوزد و از ای ــا را می آم آن ه
مهنــدس تحصیــات آکادمیــک دارد و دارای جایــگاه و رشــته ای در دانشــگاه 

است و شأن اجتماعی باالیی هم دارد. 
شــیبانی افــزود: از طرفــی در رشــته های مرتبــط بــا مهندســی، همــواره عده ای 
بــه صــورت تئــوری و عملــی درگیــر هســتند، بخشــی در مراکــز آموزشــی و 
ــوان  ــه عن ــر ب ــی دیگ ــد و بخش ــس و تحصیل ان ــغول تدری ــگاه ها مش دانش

مهندس در بدنه جامعه در حال ارائه خدمات به مردم می باشند. 
وی بــا بیــان اینکــه یکســری مشــاغل و حرفه هــا تأثیــر کامــًا مســتقیم بــر 
زندگــی مــردم دارنــد، خاطرنشــان کــرد: مهندســی از جملــه مشــاغلی اســت 
ماننــد پزشــکی و معلمــی کــه بــر زندگــی مــردم تأثیــر مســتقیم دارد؛ چــرا کــه 
مجــوزی کــه یــک مهنــدس صــادر می کنــد یــا نقشــه ای کــه بــرای تأســیس 
یــک بنــا یــا ســاختمان بــه مــردم ارائــه می کنــد، می توانــد محــل اســکان یــا 
کار مــردم باشــد و چــه بســا ثبــات بنــا موجــب زندگــی راحــت و بــا آرامــش و 
سســتی و تخریــب آن موجــب ســلب آســایش و حتــی از دســت رفتــن یــک 

زندگی شود. 
وی بــا اشــاره بــه نیــاز تخصــص بــرای مهندســی، عنــوان کــرد: مهنــدس 
نیازمنــد تخصــص و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی اســت و ایــن در حالــی 
ــص  ــش و تخص ــه دان ــازی ب ــاغل آزاد نی ــیاری از مش ــه در بس ــت ک اس
ــدس  ــن کار مهن ــی نیســت و همی ــای آموزش ــدن دوره ه ــا گذران ــاص ی خ
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــدس ب ــوارد مهن ــیاری از م ــد، در بس ــاس می کن را حس
ــا جــان و مــال مــردم ســر و کار دارد و بــه همیــن دلیــل بایــد در کنــار  ب
ــور و  ــی درخ ــا خدمات ــد ت ــته باش ــم داش ــه ای ه ــاق حرف ــص، اخ تخص

منصفانــه بــه مــردم ارائــه کنــد. 
ــه ای وزارت راه  ــکل های حرف ــی و تش ــازمان های مهندس ــر س ــرکل دفت مدی
و شهرســازی اخــاق را اولویــت دار بــر تمامــی قوانیــن دانســت و بیــان کــرد: 
همــواره در طــول تاریــخ، اول اخــاق بــوده و پــس از آن قانــون، اصــا اگــر 
در قوانیــن مختلــف بنگریــم می توانیــم ببینیــم کــه تقریبــاً تمامــی قوانیــن بــر 

مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در همایش ملی اخالق حرفه ای مهندسی در مشهد مقدس:
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خوبی و بدی تصمیمات مهندسی بر خوبی و بدی زندگی مردم تأثیر دارد /  با تصویـب اصول اخالق حرفه ای مهندسی، مجرای قانونی نظارت بر کار مهندسان باز شد
اســاس یکســری اصــول اخاقــی نگاشــته شــده اند؛ امــا ایــن دو تفاوت هــای 
اساســی بــا هــم دارنــد و بــه عنــوان مثــال مســؤولیت های قانونــی را می تــوان 
ــل  ــوده و قاب ــًا شــخصی ب ــی کام ــا مســؤولیت های اخاق ــرد ام ــض ک تفوی
واگــذاری نیســتند، از طرفــی عــدم رعایــت اخــاق منــع قانونــی و مجازاتــی 
در پــی نــدارد، امــا رعایــت نکــردن قانــون برخــورد انتظامــی و مجازات هایــی 

را بــه دنبــال دارد. 
وی ادامــه داد: اخــاق همــواره ملتــزم بــه رعایــت قانــون اســت، ولــی قانون در 
بعضــی مواقــع ملــزم بــه رعایــت اخــاق نیســت، مثــًا اخــاق آسیب رســاندن 
بــه انســان ها را منــع می کنــد، امــا در قانــون مجازات هــای فیزیکــی و حتــی 
اعــدام وجــود دارد، در ضمــن مســؤولیت قانونــی از تقنیــن منشــعب می شــود، 
یعنــی بایــد قانونگــذاری باشــد کــه قانونــی را ارائــه و تصویــب و اعــام کنــد 
تــا مــردم رعایــت کننــد؛ امــا اخــاق از ابتــدای تولــد بــا ذات انســان آمیختــه 

است. 
وی اضافــه کــرد: مســؤولیت قانونــی در برخــی اجــزا، مختــص بخــش خاصی 
ــا مســؤولیت اخاقــی شــامل تمــام جامعــه می شــود و  از جامعــه اســت؛ ام
مهندســان هــم جزیــی از جامعــه هســتند بایــد اخــاق را ســرلوحه کار خــود 

قــرار دهنــد کــه البتــه بــرای مهندســان ایــن مســؤولیت ســنگین تر اســت؛ 
چــرا کــه جــدای از اخــاق فــردی و اجتماعــی، بایــد اخــاق حرفــه ای را هم 

رعایت کنند.   
ــه ای از  ــاق حرف ــذاری در اخ ــه هدف گ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــیبانی ب ــر ش دکت
مهم تریــن دســتاوردهای تصویــب اصــول اخــاق حرفــه ای نظــام مهندســی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا تصویــب ایــن اصــول و اعمــال آن در آیین نامــه 
اجرایــی نظــام مهندســی ســاختمان کشــور، نظام نامــه مــدون و مفیــدی تدوین 
شــد کــه در صــدد رســیدن بــه هدف هــای مشــخص در حــوزه اخاق مــداری 
خدمــات مهندســی ســاختمان اســت کــه ایــن موضــوع دســتاوردی مهــم طــی 

چند سال اخیر در این حوزه محسوب می شود. 
وی تصریــح کــرد: متأســفانه بــا هــدف رســیدن بــه منافــع مالــی 
ــرده و  ــت نک ــی را رعای ــول اخاق ــان اص ــی از مهندس ــدت، برخ کوتاه م
ــا  ــدس نیســت؛ ام ــک مهن ــه در شــأن ی ــد ک ــی می کنن ــه کارهای ــدام ب اق
ایــن را بایــد اعــام کنــم کــه رعایــت اصــول اخاقــی، در بلندمــدت منافــع 
ــر بســیاری در  ــه تأثی ــد چراک ــب مهندســان می کن ــی بیشــتری را نصی مال
ــن  ــردم دارد و همی ــان م ــدس در می ــک مهن ــوب از ی ــت خ ــاد ذهنی ایج

مراجعان آن مهندس را بیشتر می کند. 
وی بــا اشــاره بــه چیدمــان نامناســب شــهری و تعارضــات بصری در شــهرهای 
ــه  ــبی ک ــان نامناس ــی و چیدم ــن بی نظم ــفانه ای ــرد: متأس ــان ک ــران، اذع ای
ــور  ــهرهای کش ــاً کانش ــف و خصوص ــهرهای مختل ــای ش ــروزه در نم ام
می بینیــم، ناشــی از همیــن عــدم رعایــت اصــول اخــاق حرفــه ای از ســوی 
برخــی از مهندســان و صــدور مجوزهــای غیراصولــی، تراکــم فروشــی و پولــی 

شــدن مجوزهــای ســاخت و ســاز اســت کــه امیدواریــم بــه زودی ایــن مســئله 
اصاح اساسی شود. 

گفتنــی اســت در ایــن همایــش، علــی ســیفی رییــس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان خراســان رضــوی نیــز بــا بیــان اینکــه تصویــب و اجــرای 
نظام نامــه اصــول اخــاق حرفــه ای مهندســی از جملــه پیگیری هــا و 
ــوده اســت،  ــد ب ــر و امی ــت تدبی دســتاوردهای وزارت راه و شهرســازی در دول
اظهــار داشــت: نظام نامــه اصــول اخــاق حرفــه ای مهندســی ســال گذشــته 
تصویــب شــد و در حــال حاضــر تمامــی مهندســان بایــد ایــن نظام نامــه را از 
ســازمان نظــام مهندســی اخــذ و مطالعــه کننــد و در تمامــی پروژه هــای خــود، 

ایــن اصــول را رعایــت کننــد.
وی بــا یــادآوری اینکــه اصــول اخــاق حرفــه ای مهندســی در گذشــته هــم 
وجــود داشــته اســت، تصریــح کــرد: ایــن اصــول در تاریــخ ایــران وجود داشــته 
و گــواه آن فتوت نامــه ی بّنایــان کــه در آن بناهــا یکســری اصــول اخاقــی را 
بــرای رعایــت حقــوق مــردم مشــخص و مکتوب کــرده بودنــد و همگــی آن را 
رعایــت می کردنــد و در صــورت عــدم رعایــت، مجــازات می شــدند، در حــال 

حاضــر هــم همیــن اصــول اخاقــی بــه روز و مکتــوب و قانونــی شــده تــا هــم 
بــه صــورت شــفاف ایــن اصــول وجــود داشــته باشــد و هــم بــرای کســانی که 

آن را رعایت نمی کنند، مجازات های قانونی اعمال شود. 
ــا  ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی
اعــام اینکــه دوره هــای آموزشــی اصــول اخــاق حرفــه ای توســط ســازمان 
ــت: ســازمان نظــام مهندســی  ــزار می شــود، گف نظــام مهندســی اســتان برگ
ــتمری را  ــداوم و مس ــی م ــای آموزش ــر دارد دوره ه ــوی در نظ ــان رض خراس
ــًا در  ــا، کام ــن دوره ه ــا حضــور در ای ــان ب ــی مهندس ــا تمام ــد ت ــزار کن برگ

ــد. ــرار گیرن ــوع ق ــن موض ــف ای ــای مختل ــن و بخش ه ــان قوانی جری
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طرح بازبینی از تاسیسات گازی و گرمایشی دو هزار واحد مسکونی و تجاری در شهرستان تربت حیدریه برگزار شد

رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی از بازبینی تاسیســات 
گازرســانی در شهرســتان تربــت حیدریــه بــا هــدف پیشــگیری از حــوادث ناشــی از 

مســمومیت بــا گاز منــو کســید کربــن یا مــرگ خامــوش خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان، علی ســیفی در مراســم آغازین طــرح بازبینی 
تاسیســات گازی واحدهــای مســکونی و تجــاری در گفتگــو بــا خبرنــگاران اعــام 
کــرد: بازبینــی از تاسیســات گازرســانی ایــن ناحیه توســط 2۰ نفر از مهندســان ناظر 

بــه مــدت دو روز انجــام مــی شــود.
وی افــزود: ایــن طــرح مشــابه ســالهای گذشــته کــه در مشــهد برگــزار مــی شــده 
اســت، عــاوه بر مشــهد در شــهرهای تربــت حیدریــه، نیشــابور و ســبزوار اجرا می 

شــود و پیشــگیری از حــوادث گاز، از اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت.
مهنــدس ســیفی از بازرســان گاز و کلیــه ادارات و ســازمان هایــی کــه در ایــن اقدام 
ارزشــمند ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان را یــاری و همراهــی مــی نماینــد، 

صمیمانــه تشــکر و قدردانــی نمــود.
مهنــدس مجیــد تقــوی مدیــر گاز ســازمان کــه مســئولیت برنامــه ریــزی و اجرای 
ایــن طــرح را در اســتان بــه عهــده دارد، اعــام کــرد: مهندســان ناظــر در قالــب این 

طــرح، تاسیســات گازی منــازل و واحدهــای تجــاری شــامل نحــوه لولــه کشــی، 
محــل اتصــال لولــه هــای گاز، سرشــیلنگ هــا و وســایل گازســوز، دودکــش هــا، 
کاهــک هــا، مســیر دودکــش و دریچــه هــای تامیــن هــوا را بررســی مــی کننــد.

وی ادامــه داد: ایــن بازدیدهــا خانــه بــه خانــه و بــا مجــوز دادســتانی تربــت حیدریــه 
بــه صــورت رایــگان انجــام مــی شــود و ناظــران ضمــن توصیــه هــای ایمنــی، 

بروشــورهای آموزشــی را بــه ســاکنین تحویــل مــی دهنــد.
بــه گفتــه وی، مهندســان ناظــر بــا لباس 
مخصــوص و کارت شناســایی بــه منازل 
و واحدهــا مراجعــه کــرده و نواقــص 
تاسیســات گازی را بــه ســاکنان گوشــزد 

مــی کننــد.
مهنــدس تقــوی افــزود: طــرح بازبینــی از 
تاسیســات گازرســانی برای پنجمین سال 
متوالــی در مشــهد و بــرای اولیــن بــار در 
ــابور و  ــه، نیش ــت حیدری ــتان ترب شهرس

ســبزوار انجــام مــی شــود.  
ــات  ــو هی ــی عض ــا ایران ــدس رض مهن
ــات  ــته تاسیس ــازمان در رش ــره س مدی
ــواده هــا و  ــی توجهــی خان مکانیکــی، ب
بعضــاً ایجــاد تغییــرات نامناســب در نحوه 
لولــه کشــی گاز، بعــد از تأییــد مهندســان 

ــرد. ــوان ک ــن بخــش عن ــن در ای ــه آفری ــوارد حادث ــده م ــر، را از عم ناظ
بــه گفتــه وی، ایــن بازبینــی هــا رفــع نقــص گازرســانی و دودکش ها و پیشــگیری 
از حــوادث ناشــی از مســمومیت بــا گاز منوکســید کربــن و کاهــش شــدید تلفــات 

انســانی را در پــی داشــته اســت.
مهنــدس ایرانــی افــزود: یــک هــزار و 5۰۰ نفــر بــر اثر حوادث ناشــی از مســمومیت 

بــا گاز منــو کســید کربــن در چهــار ســال گذشــته در ایــران جان باختــه اند.
در ایــن مراســم گــروه گزارش 5 شــبکه اســتانی خراســان رضــوی در کنــار ناظرین 
گاز ســازمان حضــور داشــتند و اهتمــام ویــژه ای را در انعکاس این فعالیت ارزشــمند 

و اطــاع رســانی مــوارد و تذکــرات مبــذول نمودند.

با هدف پیشگیری از مرگ  های خاموش؛ 

رئیس و چند تن از اعضای هیئت مدیره سازمان با مدیرکل جدید نقشه برداری دیدار کردند

رئیــس و چندتــن از اعضــای هیــأت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
خراســان رضــوی بــا مهنــدس محمــد علی انــواری مدیــر کل جدید نقشــه بــرداری 

شــمال شــرق کشــور دیــدار و انتصــاب وی را تبریــک گفتنــد.
ــام  ــازمان نظ ــس س ــدار رئی ــن دی ــازمان در ای ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهندســی انتصــاب وی را تبریک و برای ایشــان در ســمت جدیــد آرزوی موفقیت 

کــرد.
ــرداری یکــی از ارگان هــای  ــزود: ســازمان نقشــه ب ــی ســیفی اف ــدس عل مهن

ــی اســت. ــای دولت ــتگاه ه ــان دس ــاش و حســاس در می پرت
وی خواســتار تشــکیل کمیتــه هوشــمند ســازی نقشــه بــرداری مرکــب از دو نفر 
کارشــناس نقشــه بــردار و دو نفــر کارشــناس الکترونیــک زیــر نظر مشــترک اداره 

کل نقشــه بــرداری و ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان شــد.
مهنــدس ســیفی تصریــح کرد: امید اســت ســازمان نقشــه بــرداری برای توســعه 
فعالیتهایــش در جهــت قــراردادن اطاعــات و داده هــای تصاویــر نقــاط مختلــف 

کشــور بــرای عمــوم هــر چه بیشــتر بــه ســوی الکترونیکــی شــدن گام بــردارد.
در ادامــه کــه دکتــر ســعیدیان رئیس گروه تخصصی نقشــه بــرداری ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان و مهنــدس دبــاغ دبیر ایــن گروه نیــز حضور داشــتند، 

مهنــدس احمــد اســدی دبیر محتــرم ســازمان گفت: مهنــدس محمد علی انــواری 
از نیروهــای توانمنــد، اجرایــی، کارآمــد و با ســابقه در رشــته خود می باشــد.

در پایــان نیــز دکتــر آناهیتــا زنــده دالن عضــو هیــأت مدیــره ســازمان هم افــزود: 
خوشــبختانه تعامــل خوبی بیــن اعضای گــروه تخصصی نقشــه برداری ســازمان 
و اداره کل نقشــه بــرداری اســتان برقــرار اســت و ایــن دو مــی تواننــد در کنــار 

یکدیگــر مکمــل بــوده و خدمــات خوبــی را ارائــه دهنــد.
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ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــي، حم ــور عمران ــي ام ــر فن ــد دفت ــرکل جدی مدی
ــروژه  ــراي تکمیــل حــدود هــزار پ اســتانداري خراســان رضــوي گفــت: ب
نیمــه تمــام عمرانــي و ســاختماني اســتان 4۰ هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار 

نیــاز اســت.

مهنــدس مهــدی ســالیاني در جمــع رئیــس، چنــد تــن از اعضــاي هیئــت 
مدیــره، معاونــان و مدیــران ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
رضــوي گفــت: در ایــن اســتان در حــال حاضــر ســه هــزار پــروژه عمرانــي 
و ســاختماني مراحــل ســاخت و تکمیــل را مي گذرانــد، کــه کیفیــت 

ســاخت آنهــا مدنظــر ماســت.
بــه گفتــه وي، در اجــراي پروژه هــاي ســاختماني و عمرانــي اســتان 
ــد  ــي،29/5 درص ــت عال ــا کیفی ــا ب ــد پروژه ه ــوي ۷۰ درص ــان رض خراس

ــود.  ــاخته مي ش ــف س ــد ضعی ــم درص ــط و نی ــاي متوس ــتحکام بن اس
وي تصریــح کــرد: از ســه میلیــون جمعیــت ســاکن شــهر مقــدس مشــهد، 
یــک ســوم آن حاشیه نشــین هســتند کــه کمبــود امکانــات  رفاهــي بــراي 

آنــان یکــي از معضــات و مشــکات عمــده ایــن کان شــهر اســت.
مهنــدس ســالیاني ادامــه داد: بــراي رفــع معضــات حاشیه نشــینان 
بخصــوص درمــان، امنیــت و رفــاه نســبي آنــان، در حــال برنامــه ریــزي 

ــیم. ــته باش ــي داش ــارت خاص ــد نظ ــتیم و بای هس
ــي  ــه مشــکات فن ــي اســتانداري خراســان رضــوي ب ــر فن ــرکل دفت مدی
ــرد و  ــاره ک ــهد اش ــهر مش ــازي ش ــه س ــاي بلندمرتب ــي از پروژه ه برخ
ــازمان  ــر س ــین ناظ ــر مهندس ــر نظ ــا زی ــن پروژه ه ــیاري از ای ــزود: بس اف
نظــام مهندســي ســاختمان اســتان ســاخته نمي شــود، نظیــر بــرج ســلمان. 
وقتــي حادثــه اي اتفــاق مي افتــد تبعــات آن را بــه حســاب نظــام مهندســي 
مي گذارنــد و ایــن قضــاوت درســتي نیســت، اینجاســت کــه نظــام مظلــوم 

واقــع شــده و مغفــول اســت.
ــتانداري  ــي اس ــر فن ــوزه دفت ــف ح ــریح وظای ــه تش ــالیاني ب ــدس س مهن
ــه  ــرح وظیف ــر 4۸ ش ــن دفت ــزود: در ای ــت و اف ــوي پرداخ ــان رض خراس
تعریــف شــده کــه۷۰ درصــد آن مربــوط بــه فعالیــت عمرانــي و بقیــه در 
ــک  ــا، ترافی ــر، ماشــین آالت، راهه ــع قی ــل، توزی بخش هــاي حمــل و نق

مي باشــد. و... 
ــي ســیفي رئیــس ســازمان نظــام مهندســي  ــدس عل ــدار مهن ــن دی در ای
ســاختمان اســتان، ضمــن تبریــک انتصــاب مهنــدس ســالیاني از ســوي 

اســتاندار محتــرم خراســان رضــوي، آمادگــي همــکاري ایــن ســازمان را 
در اجــراي پروژه هــاي عمرانــي و ســاختماني دولتــي و خصوصــي در بــاال 

ــرد. ــام ک ــا اع ــت طرح ه ــردن کیفی ب
پــس از آن دکتــر ناصــر محســني عضــو هیئــت مدیــره ســازمان خواســتار 
ــود  ــراي بهب ــر ب ــاق فک ــاد ات ایج
عمرانــي  پروژه هــاي  کیفیــت 

ــد. ــتان ش اس
ســاخت  متأســفانه  افــزود:  وي 
در  مهــر  مســکن  طرح هــاي 
ــاخت آن  ــه و س ــي مطالع ــور ب کش
در اراضــي نامرغــوب و حاشــیه 
ــن  ــه ای ــده ک ــام ش ــهرها انج ش
باعــث هزینه هــاي هنگفتــي در 
گاز  رســاني،  آب  رســاني،  بــرق 
ــراي  ــهري ب ــات ش ــاني و خدم رس
ــرمایه هاي  ــده و س ــاکنان آن ش س
ــه هــدر  کشــور در مســکن مهــر ب
رفتــه و بــا معضــات شــهري 

ــت. ــده اس ــه ش مواج
در ایــن جلســه مهنــدس احمــد 
نظــام  ســازمان  دبیــر  اســدي 
ــم  ــتان ه ــاختمان اس ــي س مهندس
ــاده  ــد دو م ــفانه در بن ــت: متأس گف
ــرل  ــي و کنت ــام مهندس ــون نظ قان
ــژه اي  ــه شهرســازي توجــه وی ــي نســبت ب ســاختمان دســتگاههاي اجرائ
ــش  ــه بخ ــط ب ــون فق ــراي قان ــه در اج ــت ک ــن در حالیس ــرده و ای نک
ــري  ســاختمان ســازي توجــه شــده و بســیاري از شــهرداري ها از بکارگی

مهندســان شهرســاز کمتــر اســتفاده مي کننــد.
مهنــدس اســدي بــا اشــاره بــه )مشــهد2۰1۷( کــه ایــن شــهر بــه عنــوان 
پایتخــت فرهنگــي اســامي جهــان نامگــذاري شــده گفــت: در معرفــي 

ــه  ــبت ب ــم و نس ــه نکردی ــي تهی ــفانه اطاعات ــي متأس ــاي تاریخ بناه
معرفــي آثــار فرهنگــي و تاریخــي اســتان خراســان رضــوي کــم توجهــي 

شــده اســت.
مهنــدس فرشــته پــور مدیــر توســعه نظــام مهندســي ســاختمان اداره کل 
ــاي  ــه پروژه ه ــي ب ــات مهندس ــه خدم ــازي در خصــوص ارائ راه و شهرس
ــاي  ــاز در پروژه ه ــین شهرس ــتغال مهندس ــتان و اش ــي اس ــهرک صنعت ش

شــهرداري مطالبــي بیــان داشــت.

9خبر

مدیرکل دفتر فني استانداري : براي اتمام 1000 پروژه 40 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است
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جلسه کمیته انرژي نمایندگي نظام مهندسي ساختمان تربت حیدریه برگزار شد
اولیــن جلســه کمیتــه انــرژي نمایندگــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان 
شهرســتان تربــت حیدریــه برگــزار و مباحــث انــرژي 1۸ و 19 مقــررات ملــي 
ســاختمان و همچنیــن مســائل کنتــرل انــرژي ســاختمان، پروانه، چک لیســت 

هــا، آمــوزش و مصالــح مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، در ایــن جلســه مقــرر شــد دوره هــاي 
ــا هماهنگــي  ــرق ب آموزشــي در زمینه هــاي معمــاري، عمــران، مکانیــک و ب
کمیســیون انــرژي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان در شهرســتان 
تربــت حیدریــه همــراه بــا بازدید هائــي از پروژه هــاي ســاختماني برگــزار شــود.

خبر

در آســتانه فــرا رســیدن فصــل ســرما و زمســتان مهنــدس مجیــد تقــوی مدیر 
گاز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی در برنامــه گــزارش 
پنــج تلویزیونــی اســتان نــکات ایمنــی و پیشــگیری از حوادث ناشــی از وســایل 

گاز ســوز را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، تقــوی گفــت: دودکش هــا بــا کاهــک 
از کــف بــام یــک متــر بلندتــر باشــد و بــه فاصلــه ســه متــر هیــچ دیــواری در 

مقابــل دودکــش قــرار نگیرد.
وی افــزود: بــرای اطمینــان از بــاز بــودن دودکــش آینــه را در مدخــل دودکــش 

قــرار دهیــد و بــاز بــودن مســیر دودکــش را ببینیــد.
وی توصیــه کــرد: لولــه بخــاری از ورق گالوانیــزه، شــیلنگ، بســت، اتصــاالت، 

بخــاری گاز ســوز، یــا آبگرمکــن و پکیــچ  اســتاندارد اســتفاده شــود.
مدیــر گاز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی کــه بــا آرش 
رهبــر گزارشــگر شــبکه پنــج اســتانی ســیما گفــت و گــو می کــرد، توصیــه 
ــا مدیریــت گاز ایــن ســازمان  نمــود در صــورت هرگونــه مشــکل و حادثــه ب

بــه شــماره تلفــن ۳۷۰15 تمــاس گرفتــه تــا کارشناســان بــه محــل ســانحه 
اعــزام شــود. 

ــاختمان و  ــت س ــي صنع ــگاه بین الملل ــن دوره نمایش نوزدهمی
ــب  ــنبه ش ــه ش ــي س ــي و گرمایش ــع سرمایش ــات صنای تأسیس
1۸ آبــان مــاه جــاري در محــل دائمــي نمایشــگاه بیــن المللــي 

ــت. مشــهد گشــایش یاف
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظام مهندســي ســاختمان 
خراســان رضــوي، ایــن نمایشــگاه کــه تــا 21 آبــان مــاه ادامــه 
داشــت، ۸2 شــرکت تولیــدي و صنعتــي از ایــران، کــره جنوبــي 

ــد.  ــه شــرکت کرده ان و ترکی
برپایــه ایــن خبــر در نمایشــگاه صنعــت ســاختمان انــواع کاشــي 
ــاالت  ــه و اتص ــواع لول ــداره، ان ــره دو ج ــرامیک، در و پنج و س
پــي وي ســي  ، دســتگاه هــاي سرمایشــي و گرمایشــي و رنــگ 

هــاي ســاختماني بــه نمایــش عمــوم گذاشــته شــد.

مدیر گاز سازمان نظام مهندسی نکات ایمنی وسایل گاز سوز را تشریح کرد

نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان و تأسیسات برگزار شد

خبر
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اعضای کمیسیون های تخصصی دوره ششم سازمان طي مراسمي  تقدیر شدند
ــازمان  ــم س ــی دوره شش ــیون های تخصص ــای کمیس ــر از اعض از 9۰ نف
نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی روز شــنبه مــورخ 15 آبــان مــاه 
جــاری از ســوی اعضــای هئیــت مدیــره و بازرســان ســازمان طــی مراســمی 

صمیمــی تقدیــر شــد.
ــازمان  ــس س ــم رئی ــن مراس ــازمان، در ای ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی از خدمــات ارزنــده و تاشــهای 
ــی دوره  ــای تخصص ــیون ها و کمیته ه ــای کمیس ــی اعض ــه تمام خالصان

ششــم ســازمان تقدیــر کــرد.
علــی ســیفی بــا اشــاره بــه مــواد 14و 16 قانــون نظــام مهندســی ســاختمان 

گفــت: ســازمان نظــام مهندســی یــک ســازمان اجتماعــی اســت و توانمندی 
آن بــه ســبب وجــود ســرمایه هــای اجتماعی ارزشــمند داخــل آن بســیار زیاد 

اســت. وی در ادامــه بــه انتخابــات گــروه هــای تخصصــی پیــش رو کــه در 
ســطح اســتان برگــزار می شــود، اشــاره نمــود و مطــرح کــرد: گــروه هــای 
تخصصــی مرجعیــت علمــی ســازمان را بر عهــده دارنــد و از اشــخاص داراي 

اشــتهار تخصصــی و علمــی انتخــاب می شــوند.
مهنــدس مجیــد توتونچــی عضــو هئیــت مدیــره ســازمان هــم ضمــن تقدیر 
ــی،  ــیون های تخصص ــم کمیس ــای دوره شش ــهای اعض ــکر از تاش و تش
ــم  ــری از عل ــب و بهره گی ــی مناس ــات مهندس ــه خدم ــا ارائ ــد ب ــت: بای گف

مهندســی روز دنیــا، اطمینــان مــردم و جامعــه را بــه دســت بیاوریــم.

وی افــزود: در ارائــه خدمــات بــه مــردم متأســفانه کیفیــت، آگاهــی و علــم 
مــا محــدود اســت و بایــد علــم مــان را بــه دانــش جهانیــان نزدیــک کنیــم.

ــوزی  ــا و دوره هــای بازآم ــدس توتونچــی خواســتار گســترش کاس ه مهن
کوتــاه مــدت و دعــوت از اســاتید داخلــی و خارجــی و آشــنایی مهندســان بــا 

ــد. ــا ش ــم روز دنی ــن و عل ــای نوی فناوری ه
وی تصریــح کــرد: هــر انــدازه کــه مهندســان بــا دانــش و یافته هــای علمــی 
روز دنیــا آشــنا شــوند، بــه همــان انــدازه کیفیــت، مقاوم ســازی، سبک ســازی 
و طراحــی ســاخت و ســازها افزایــش می یابــد و ایــن یــک خدمــت بــزرگ 

ــه جامعه اســت. ب

در ایــن جلســه مهنــدس مهــدی نقیبی پیشکســوت ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان گفــت: پایــداری و توســعه یــک ســازمان بــه  نیروهــای 
کارآمــد آن بســتگی دارد و یکــی از مســیرهای رشــد کیفــی و کمی ســازمان، 
ــا  ــازمان را ب ــاط س ــد ارتب ــه می توانن ــتند ک کمیســیون های تخصصــی هس

جوامــع داخلــی و بین المللــی برقــرار ســازند.

در ایــن مراســم لــوح تقدیــر اعضــای کمیســیون ها و کمیتــه هــای تخصصی 
دوره ششــم توســط اعضــای هئیــت مدیــره و بازرســان ســازمان نظــام اهــداء 
شــد و از خدمــات مدیریــت و کارشناســان واحــد مدیریت هماهنگــی گروهها 

و کمیســیون های تخصصــی ســازمان تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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کمیته راهبردي چهارمین همایش ملي فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان برگزار شد

ــن  ــاي نوی ــن آوري ه ــي ف ــش مل ــن همای ــردي چهارمی ــه راهب کمیت
ــاختماني  ــاي س ــن آوري ه ــدار و ف ــعه پای ــوان توس ــا عن ــاختماني ب س
ــکیل  ــوي تش ــان رض ــازي خراس ــر کل راه و شهرس ــت مدی ــه ریاس ب

ــه داد. جلس

ــد رضــا  ــر محم ــن جلســه دکت ــازمان در ای ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــي را تشــریح  ــن همایــش مل ــه هــاي ای ــان اهــداف و برنام اخــوان عبداللهی
کــرد و گفــت: متولیــان برگــزاري ایــن همایــش ملــي ســازمان نظام مهندســي 

ســاختمان اســتان و اداره کل راه و شهرسازي 
خراســان رضــوي هســتند.

وي اظهــار امیــدواري کــرد؛ کــه بــا تــاش 
همــه اعضــاي کمیتــه راهبــردي ایــن 
همایــش بهتــر از ســال هــاي قبــل برگــزار 
شــود و تــا قبــل از برگــزاري ایــن دوره 
ــع  ــراي رف ــل ب آســیب شناســي ســنوات قب

ــرد. ــام پذی ــته انج ــکات گذش مش
مدیــر کل راه و شهرســازي خراســان رضوي 
افــزود: بــه لحــاظ اهمیــت همایــش ریاســت 
ــي فــن آوري هــاي  چهارمیــن همایــش مل
ــدي  ــر آخون ــاي دکت ــاختمان را آق ــن س نوی
مقــام عالــي وزارت راه و شهرســازي بــر 

ــد. عهــده دارن
ــده  ــر عه ــش ب ــر همای ــه داد: دبی وي ادام
ــر  ــتان، مدی ــازي اس ــر کل راه و شهرس مدی
ــت  ــا مهردوس ــدس محمدرض ــي مهن اجرای
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
ــین  ــور و جانش ــرق کش ــازي شمالش شهرس

اینجانــب در ســمت دبیــري و قائــم مقــام رئیــس کمیتــه راهبــردي برگــزاري 
ــت. ــد داش ــده خواهن ــدي برعه ــد اس ــدس احم ــش را مهن همای

ــر  ــردي توســط دکت ــه راهب ــن از اعضــاي کمیت ــکام 6 ت ــن مراســم اح در ای
ــش اعطــاء شــد. ــر همای ــان دبی اخــوان عبداللهی

بــر پایــه ایــن خبــر از ســازمان نظام مهندســي ســاختمان اســتان دکتــر آناهیتا 
زنــده دالن عضــو هیــأت مدیــره در کمیتــه آمــوزش، عبــاس امیریــان مدیــر 
روابــط عمومــي در کمیتــه روابــط عمومــي و رســانه، مهنــدس امیــر طالبیــان 
ــن  ــک در چهارمی ــه انفورماتی ــات و ارتباطــات در کمیت ــاوري اطاع ــر فن مدی

همایــش ملــي فــن آوري هــاي نویــن ســاختماني همــکاري دارنــد.
ــن  ــاي نوی ــن آوري ه ــي ف ــش مل ــن همای ــت چهارمی ــر اس ــایان ذک ش
ســاختماني در چهــارم بهمــن مــاه ســالجاري بــه مــدت دو روز در ســالن 

ــزار  ــر برگ ــزار نف ــدود ه ــرکت ح ــا ش ــهد ب ــیماي مش ــدا و س ــاي ص صب
خواهــد شــد و در حاشــیه همایــش نیــز نمایشــگاه تخصصــي ســاختمان 

ــا مــي شــود. ــه مــدت 2 روز برپ ــز ب نی
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امضاء تفاهم نامه همکاري میان دبیرخانه دائمي فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان و دانشگاه کره جنوبی

اولین جلسه کمیسیون بازدیدهاي علمي سازمان برگزار شد

تفاهم نامــه همــکاري میــان دبیرخانــه دائمــي فــن آوري هــاي نویــن صنعــت 
ســاختمان و مرکــز آزمایشــگاهی شــبیه ســازي زلزلــه دانشــگاه پوســان کــره 

جنوبی پنجشنبه در مشهد به امضاء رسید. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان 
رضــوی، ایــن تفاهم نامــه در حاشــیه برگــزاری اولیــن کارگاه آموزشــی 

ــس  ــت رئی ــا مهردوس ــدس محمدرض ــاء مهن ــه امض ــرزه ای ب ــای ل جداگره
ــز  ــن صنعــت ســاختمان و رئیــس مرک ــه دائمــی فن آوری هــای نوی دبیرخان
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی شمالشــرق کشــور و دکتــر هوانــگ کــی 
تــا نماینــده شــرکت یونیــس وابســته بــه مرکــز آزمایشــگاهی شــبیه ســازی 
زلزلــه دانشــگاه پوســان کشــور کــره جنوبــی بــا حضــور نمانیــدگان ســازمان 

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی رسید. 
بــر پایــه ایــن خبــر مرکــز آزمایشــگاهی شــبیه ســازی زلزله دانشــگاه پوســان 
کــره جنوبــی در زمینــه امــور تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی مشــترک متناســب 
بــا موضوعــات فن آوری هــای نویــن در عرصــه مهندســی زلزلــه و همچنیــن 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی مشــترک و بازدیــد از آزمایشــگاه و پروژه هــای 

اجرایی متناسب با فن آوری های زلزله کره جنوبی می باشد. 
ــن  ــدود و معتبرتری ــزء مع ــگاهی ج ــز آزمایش ــن مرک ــت ای ــر اس الزم بذک
ــاس  ــد در مقی ــه می توان ــد، ک ــی می باش ــره جنوب ــور ک ــگاه های کش آزمایش
کامــل ســازه ها را آزمایــش و نتایــج پــس از وقــوع یــک زلزلــه را مــدل ســازی 

و نشان دهد. 
ــازی  ــکن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق ــس مرک ــت رئی ــدس مهردوس مهن
شمالشــرق کشــور گفــت: گــروه صنعتــی پــارت الســتیک در تــاش اســت با 
همــکاری شــرکت یونیــس کشــور کــره جنوبــی اقــدام  بــه ســاخت و تولیــد 

جداگرهــای لــرزه اي نمایــد.

ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــي س ــاي علم ــیون بازدیده ــه کمیس ــن جلس اولی
ــس  ــدس ســیفي رئی ــاي مهن ــا حضــور آق ســاختمان خراســان رضــوي ب

ــه داد. ــکیل جلس ــازمان تش س
ــه  ــدس ثمی ــاز جلســه مهن ــازمان، در آغ ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

اکبــري مدیــر هماهنگــي گروههــا و کمیســیون هاي تخصصــي ســازمان 
ــد  ــه اعضــاي جدی ــک ب نظــام مهندســي ســاختمان اســتان، ضمــن تبری
کمیســیون بازدیدهــاي علمــي گفــت: ایــن کمیســیون از ســال 1۳۷4 بــا 
عنــوان گــروه بازدیدهــاي علمــي فعالیــت مســتمري داشــته و بازدیدهــاي 
ــوع علمــي و کارگاهــي را در اســتان و دیگــر مناطــق کشــور انجــام  متن

داده اســت.
ــان  ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــه رئی ــه جلس در ادام
رضــوي هــم گفــت: کمیســیون بازدیدهــاي علمــي زیــر مجموعــه 
ــش  ــت پژوه ــل مدیری ــده و ذی ــف ش ــازمان تعری ــوزش س ــت آم معاون

ــرد. ــد ک ــت خواه فعالی
مهنــدس علــي ســیفي تصریــح 
ــیون ۷  ــن کمیس ــرد: اعضــاي ای ک
ــر آن  ــار نف ــه چه ــتند ک ــر هس نف
انتخــاب شــده و ســه نفــر دیگــر بــا 
معرفــي شــماها برگزیــده و احــکام 

ــان صــادر خواهــد شــد. آن
شــد  مقــرر  جلســه  ایــن  در 
بازدیدهــاي علمــي از واحدهــاي 
صنعــت  بــا  مرتبــط  صنعتــي 
هــاي  پــروژه  و  ســاختمان 
در  وتأسیســاتي  ســاختماني 
کمیســیون مطــرح و پــس از تأئیــد 

گــردد. اجرائــي 
ایــن  در  اســت  ذکــر  شــایان 
جلســه کــه دکتــر کاظمــي معــاون 
نیــز حضــور  آمــوزش ســازمان 
ــر  ــاف، دکت ــیدعلي صح ــر س ــامل دکت ــیون ش ــاي کمیس ــت، اعض داش
ــدس  ــي، مهن ــادي خاتم ــر ه ــاد، دکت ــي آب ســید محمدرضــا موســوي تق
ــان  ــاس امیری ــان و عب ــدس گلکاری ــا، مهن ــاس نی ــدس عب واعظــی، مهن

ــدند. ــي ش معرف
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ــاختمان ها« و  ــي در س ــدي اضاف ــراي همبن ــرح و اج ــتورالعمل »ط دس
ــژه  ــت وی ــن و مقاوم ــرود زمی ــت الکت ــري مقاوم ــتورالعمل اندازه گی »دس
خــاک« کــه بــر اســاس مبحــث ســیزدهم قانــون مقــررات ملــي ســاختمان 
و در راســتاي افزایــش ضریــب ایمنــي، جلوگیــري از بــرق گرفتگــي و رفــع 
نگراني هــاي ناشــي از عــدم اطمینــان بــه عملکــرد وســایل حفاظتــي بــه 
ــرق »دوره ششــم« شــوراي مرکــزي نظــام  کوشــش گــروه تخصصــي ب

مهندســي تهیــه و تدویــن شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
ــرداري و اجــراء در  ــه منظــور بهره ب رضــوي، مقــرر شــد دســتورالعمل ها ب
تمامــي ســاختمان ها بــا رعایــت مــاده 4 قانــون نظــام مهندســي و کنتــرل 
ســاختمان توســط اشــخاص حقیقــي و حقوقــي رشــته تأسیســات برقــي 
کــه داراي صاحیــت حرفــه اي هســتند اجرائــي شــود. همچنین مهندســین 
ــاد  ــتورالعمل هاي ی ــا دس ــط ب ــي مرتب ــاي آموزش ــرق دوره ه ــته هاي ب رش

شــده را بگذراننــد.

چهارمیــن همایــش فناور ي هــاي نویــن صنعــت ســاختمان بــا 
ــارم  ــاختمان در چه ــن س ــاي نوی ــدار و فناوري ه ــعه پای ــرد توس رویک
بهمــن مــاه ســالجاري بمــدت دو روز و همزمــان بــا نامگــذاري شــهر 
ــا  ــهد2۰1۷( ب ــگ اسامي")مش ــهد فرهن ــوان "مش ــه عن ــهد ب مش
حضــور محققــان، متخصصــان و دســت انــدر کاران صنعت ســاختمان 

ــود. ــزار مي ش برگ
ــاختمان  ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خراســان رضــوي، مدیــر دبیرخانــه دائمــي فناوري هــاي نویــن صنعــت 
ســاختمان گفــت: ایــن همایــش بــا محوریــت اقتصاد و توســعه، شــهر 
پایــدار، ســاختمان پایــدار، اقتصــاد، انــرژي و مدیریــت در بهینه ســازي 
مصــرف انــرژي، هوشمندســازي ســاختمان و آســیب شناســي موانــع 
ــزار  ــاختمان برگ ــت س ــن صنع ــاي نوی ــتفاده از فناوري ه ــي اس اجرائ

خواهــد شــد.
ــا حضــور  ــش ب ــن همای ــزود: ای ــدس محمدرضــا مهردوســت اف مهن
ــران  ــر، مدی ــان وزی ــازي، معاون ــر راه و شهرس ــدي وزی ــر آخون دکت
ــازي و  ــان شهرس ــهرداران و معاون ــتانها، ش ــازي اس کل راه و شهرس
معمــاري، شــهرداریها و بیــش از هــزار نفــر از اعضــاء ســازمان نظــام  
مهندســي ســاختمان، اعضــاي ســازمان نظــام کاردانــي، انبــوه ســازان 
ــران و ســرمایه گــذاران واحدهــاي  مســکن و ســاختمان کشــور، مدی

ــه صنعــت ســاختمان برگــزار خواهــد شــد. تولیــدي مرتبــط ب
وي ادامــه داد: بــراي مهندســان هفــت رشــته ســاختماني امتیــاز ارتقاء 

پایــه اشــتغال بــه کار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه گفتــه وي در حاشــیه ایــن همایــش نمایشــگاه ســاختماني 
ــزاري  ــن برگ ــد و همچنی ــد ش ــه خواه ــتاندارد عرض ــوالت اس محص
کارگاه آموزشــي، نشســت هاي علمــي و تخصصــي، ســخنراني و ارائــه 
مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه همایــش در زمینه هــاي صنعتي ســازي 

و فناورهــاي نویــن صنعــت ســاختمان و مصالــح نویــن از جملــه برنامه هــاي 
ایــن همایــش خواهــد بــود. 

ــت  ــن صنع ــاي نوی ــش فناوري ه ــن همای ــت: چهارمی ــر اس ــایان ذک ش

ــط اداره کل راه  ــهد توس ــیماي مش ــدا و س ــاي ص ــاالر صب ــاختمان در ت س
ــت ســاختمان و  ــن صنع ــه دائمــي فناوري هــاي نوی و شهرســازي، دبیرخان
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي برگــزار خواهــد شــد.

تدوین دو دستورالعمل طرح همبندي اضافي در ساختمان ها و اندازه گیري مقاومت الکترود زمین

چهارمین همایش فناوري هاي نوین صنعت ساختمان در مشهد برگزار مي شود
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معاونان سازمان نظام مهندسي ساختمان از پروژه 280 واحدي ناجا بازدید کردند

آئین پرفیض زیارت عاشورا در سازمان برگزار شد

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان با پدر شهید جواد محمدي مفرد دیدار کرد 

ــرز  ــدس فرام ــوزش و مهن ــرش و آم ــاون پذی ــي مع ــد کاظم ــر حمی دکت
ــام  ــازمان نظ ــه اي س ــکل هاي حرف ــور تش ــي و ام ــاون فن ــي مع ذوق

مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي، بــه اتفــاق کارشناســان ســازمان 
ــروژه 2۸۰  ــوی از پ ــان رض ــتان خراس ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ

ــد. ــي کردن ــد فن ــا بازدی ــاون ناج ــاد تع ــد مســکوني بنی واح
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، ایــن واحدهــا در بلــوار ســرافرازان 
واقــع در غــرب مشــهد در 4 بلــوک 1۳ و 14 ســقف و زیربنــاي 4۸ هــزار 
ــوک  ــي، ســقف تیرچــه و بل ــه صــورت اســکلت بتون ــع  ب و ۳۸۰ مترمرب
ــازک کاري و  ــل ن ــر مراح ــال حاض ــه در ح ــود ک ــاخته مي ش ــفال س س

ــود. ــام مي ش ــاختمان انج ــاي س نم
ــج  ــه پن ــر هفت ــه ه ــاختماني ک ــاي س ــي از پروژه ه ــاي فن در بازدیده
ــان ســازمان ضمــن بازدیــد از بخش هــاي  شــنبه انجــام مي شــود، معاون
بــه  را  فنــي  نواقــص  نقشــه هاي ســاختماني،  بررســي  و  مختلــف 

ــد. ــر دادن ــازندگان تذک س
ــروي  ــنل نی ــکونت پرس ــراي س ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــت 42۰  ــا ظرفی ــگ ب ــه داراي 4 پارکین ــود، ک ــاخته مي ش ــي س انتظام

ــد. ــي باش ــاري م ــد تج ــدادي واح ــودرو و تع ــتگاه خ دس

در آســتانه تاســوعا و عاشــورای حســینی، آئیــن پرفیــض زیــارت عاشــورا 
ــان  ــاختمان خراس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــان س ــور کارکن ــا حض ب

ــد. ــت ش ــازمان قرائ ــه س ــوی در نمازخان ــی معن رضــوی در فضائ
ــی از  ــه جمع ــم ک ــن مراس ــازمان، درای ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاز  ــه نم ــس از اقام ــتند، پ ــم شــرکت داش ــازمان ه ــان عضــو س مهندس
ــه امامــت حجــت االســام محمــد شــعبانی، مهنــدس  ظهــر و عصــر ب
ــاالر  ــوگواری س ــام س ــلیت ای ــرض تس ــن ع ــی ضم ــی کهربائ ــید عل س
شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( و ۷2 تــن از یــاران باوفایــش، 

ــرد. ــت ک ــارت عاشــورا را قرائ ــت زی ــای پرصاب دع
شــایان ذکــر اســت، از ســوی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــین)ع(  ــام حس ــرت ام ــهادت حض ــرم و ش ــه مح ــام ده ــبت ای ــه مناس ب
ــر و عصــر مداحــی توســط  ــاز ظه ــه نم ــد از اقام ــا بع ــه روزه ظهره هم

ــد. ــزار گردی ــازمان برگ ــه س ــرزاده در نمازخان ــای ریخته گ ــاج آق ح

رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي در اولیــن 
روز  گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور در منــزل پــدر شــهید  
ــور  ــین مح ــی جانش ــردار زمین ــرد س ــدي مف ــواد محم ــرم  ج ــع ح مداف

ــدار کــرد.  ــی دی عملیات
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي،  در ایــن دیــدار 
کــه ســرهنگ دوم پاســدار مجتبــي رخــي زاده فرمانــده گروهــان یکــم 
امــام حســین ) ع ( و ســرگرد پاســدار ســید محمدعلــي ســجادي جانشــین 
ــي ســیفي از  ــر عل ــز حضــور داشــتند، دکت ــان نی ــن گروه فرماندهــی ای

رشــادت هــاي رزمنــدگان مدافــع حــرم تجلیــل کــرد .
پــس از آن غامرضــا محمــدي مفــرد پــدر شــهید جــواد محمــدي مفــرد 
گفــت: فرزنــدم در 15 بهمــن مــاه ســال قبــل در جبهــه دفــاع مقــدس 

بیــن الحرمیــن عاشــقانه بــه شــهادت رســید . 
وي افــزود : فرزنــد شــهیدم در بیــن همرزمانــش معــروف بــه ابوفاضــل 
بــود ، کــه بــه لقــب خــادم شــهداء نــام گرفــت و از وی دو فرزنــد ســه 

ســاله و هفــت ماهــه پســر بــه یــادگار باقــی مانــده اســت.
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شهر هوشمند ،    شهروند هوشمند
پیــرو ســمینار" شــهرهای هوشــمند آتــی براســاس اطاعــات مکانــی ســه بعدی" 
ــن  ــا همی ــاه ســال 1۳94 توســط ســازمان برگــزار شــد ، همایشــی ب کــه دی م
محورهــا در ســوم مهرمــاه ســال جــاری دردانشــگاه ملبــورن و بــا مدیریــت آقــای 

پروفســور رجبــی فــرد برگــزار گردیــد .
خاصه ای از مطالب : 

ــزون  ــای روزاف ــت ه ــه - جمعی مقدم
در  ســکونت  ضــرورت  و  شــهری 
ســاختمانهای چنــد طبقــه و بــه دنبــال 
آن رشــد بــی رویه وســریع ســاختمانها 
بــه شــکل عمــودی ، چالشــهای 
محیطــی ، اجتماعی و اقتصادی بســیار 
ــان آورده  ــه ارمغ ــدی را ب ــاد و جدی زی

ــت! اس
ــود  ــرای بهب ــد ب ــه بای ــترهایی ک بس
ارائــه خدمــات شــهری و روســتایی بــه آن توجــه شــود دســتخوش بــی توجهــی 
شــده چــرا کــه حــل مشــکات متعــدد بــه مــا فرصــت بازبینــی و بررســی چنیــن 

ــداده اســت. بســترهایی را ن
آدرس دهــی ســریع و دقیــق بــه متقاضیــان شــهرها و روســتاها تحت شــبکه های 
ارتباطــی - مــدل ســازی بحرانهایــی کــه در حــوادث غیــر مترقبــه طبیعــی و غیــر 
طبیعــی بــر پیکــره شــهرهای بــزرگ و مناطــق صنعتــی و تولیــدی ایجــاد میگردد 
- نگهــداری محیــط زیســت و محیــط طبیعــی شــهرها و روســتاها - مدیریــت و 
بهــره بــرداری از منابــع ملــی اعــم از معــادن و اراضــی کشــاورزی و منابــع آبــی - 
اقتصــادی کــردن و توانمنــد ســازی مناطــق آزاد تجــاری - توانمنــد ســازی دولتهــا 
بــرای ارئــه خدمــات الکترونیــک - توانمنــد ســازی چرخــه هــای بازیافــت زبالــه 
درعــدم تخریــب محیط زیســت واکوسیســتم طبیعی زمیــن -  نگهــداری از میراث 
فرهنگــی و حفــظ محیــط وپیرامــون آنهــا بــا رعایــت توجــه بــه تمــام زمینــه های 
اقتصــادی ، سیاســی ، زیســت محیطــی و اجتماعــی مرتبــط بــه آن -  توجــه بــه 
حقــوق مالکیــن در مالکیتهــای مشــترک ســاختمانهای چنــد طبقــه وگســترده و 
کمبــود عرصــه هــای محــدود شــهرها - ضــرورت رعایــت حقــوق شــهروندان در 
توســعه ســاختمانها و تولیــد نماهایــی بــا اســلوب و الزامــات شهرســازی ومعمــاری 
متناســب بــا دیــن ، فرهنــگ و تاریــخ عمومــی - نیازمنــدی بــه طراحی و ســاخت 
بزرگراههــا ، تقاطــع هــای غیــر هــم ســطح ، خطــوط حمــل و نقــل ریلــی درون 
شــهری ماننــد متــرو و قطــار شــهری و مونوریــل و... - تدویــن راهکارهــای ایجــاد 
ــا رعایــت عــوارض شــهری و تــداوم ارائــه  تاسیســات زیــر زمینــی و روزمینــی ب
خدمــات بــه شــهروندان - کمــک بــه آســیب دیــدگان و امــداد رســانی در بــروز 
حــوادث متفــاوت - توجــه به ســامتی شــهروندان و روســتائیان در کنتــرل ودرمان 
بیماریهــا - کنتــرل آلودگــی هــا و.... همگــی  بســترهایی اســت کــه بایــد بدانهــا 
توجــه وافــر شــود تــا مجموعــه هــای کان اجتماعــی که شــهر و آبــادی نــام دارند 
مدیریــت شــده و فراینــد محــوری ، زمینــه ســاز ارائــه خدمــات مــورد انتظار باشــد. 
ــه نواحــی شــهری اطــاق  شــهر هوشــمند- شــهر هوشــمند)Smart City(ب
مــی شــود کــه  مجهــز بــه زیرســاخت هــا و امکانــات الزم جهــت فراهــم نمــودن 
خدمــات شــهری بــا کیفیــت بــاال و پایــدار بــرای شــهروندان از طریــق ارایــه راه 

حــل هــای هوشــمند مــی باشــد.
بســتر داده هــای مکانــی، بویــژه داده هــای مکانــی ســه بعــدی نقــش اصلــی را در 
تولیــد و ایجــاد مــدل هــای ســه بعــدی شــهری کــه بعنــوان یــک الیــه اطاعات 
مکانــی در مولفــه هــای اصلــی مختلــف شــهر هــای هوشــمند بــکار گرفتــه مــی 

شــوند را بــازی مــی کننــد. 
بــا ماحظــه مجــدد وضعیــت کنونــی و مشــکاتی کــه عنــوان گردیــد ، دالیلــی 
ــد از:  ــد عبارتن ــت می کنن ــن را پراهمی ــه بعدی زمی ــات س ــه اطاع ــاز ب ــه نی ک

افزایــش ارزش امــاک، تعــداد فزاینــده تداخــل مســیرهای حمــل و نقــل، متنــوع 
شــدن زیرســاخت های کابلــی و شــبکه لوله کشــی، مدیریــت محیــط زیســت در 

شکل 1: نمونه ای از یک چهارچوب طراحی شده برای یک شهر هوشمند با در نظر گرفتن 
مولفه های اصلی شهر هوشمند )دولت هوشمند، محیط زیست هوشمند ، جامعه هوشمند، 

حمل و نقل هوشمند، شهروند هوشمند، و اقتصاد هوشمند(
ــی،  ــه بعدی در طراح ــای س ــت فناوری ه ــاخت ها و اهمی ــاد زیرس ــا ایج ــاط ب ارتب
برنامه ریــزی و مدیریــت می باشــند. امــروزه، در مدل هــای مدیریــت زمیــن، بعــد 
ســوم معمــوال بــه صــورت نوشــتاری و در مــواردی بــه صــورت مقاطــع عرضــی 
قطعــات زمیــن ارائــه می شــوند. افزایــش پیچیدگــی عــوارض ســه بعدی شــهرهای 
مــدرن نیازمنــد سیســتم مدیریتــی اســت کــه شــامل ارتفــاع و قابلیــت مشــاهده 

روابــط بیــن ســاختمان ها و عــوارض و کاربــرد آنهــا را داشــته باشــد.
چکیده همایش 

- بــرای مدیریــت بهتــر محیــط شــهری  نیــاز بــه اطاعــات ســه بعدی امــاک و 
زمینهــا بطــور کامل میباشــد 

- ایجــاد شــهرها بــا مردمــی برخــوردار از مســکن ایمــن و بهبــود پذیــر نیازمنــد؛ 
خدمــات ویــژه خانــه ســازی - سیســتمهای حمــل و نقــل مناســب و امــن- حفــظ 
ــی -  ــر طبیع ــای غی ــا و بای ــی - کاهــش پیچیدگیه ــراث فرهنگــی و طبیع می
کاهــش اثــرات مخــرب محیطــی - دردســترس قــراردادن فضاهــای عمومــی و 
فضاهــای ســبز - طراحــی هــای منطقــه ای و ملــی - ســاختمانهایی بــا مصالــح 
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شهر هوشمند ،    شهروند هوشمند
تجدیــد پذیــرو... مــی باشــد.

ــد کــرد  ــا در 6۰۰ شــهر بزرگــی زندگــی خواهن ــده 6۰ درصــد مــردم دنی - درآین
کــه 6۰ درصــد منابــع مربــوط بــه تولیــد ناخالــص ملــی را بــه خــود اختصــاص 
ــی  ــد و شــهرها توســعه عمــودی فراوان ــد .آلودگــی هــا افزایــش مــی یاب میدهن

ــد داشــت. خواهن
امــا چگونــه میتــوان حقــوق ، حــدود و مالکیتهــای امــاک ومســتغات ملکــی را 

بطــور دقیــق و بــه آســانی شناســایی نمــود.
- ضــرورت تبدیــل داده هــا بــا ســاختارهای مختلــف بــه اطاعــات قابــل تحلیل و 
بــا ارزش بــه صــورت بســتری بــا زیرســاخت قــوی وضــرورت بــی چــون وچــرای 
داشــتن اطاعــات چنــد بعــدی  از زمیــن و ســاخته هــای روی آن بــرای بســیاری 

تحلیلها
- شــهر هوشــمند بایــد در تمــام زمینــه هــای هوشــمند باشــد : دولــت ، آمــوزش، 
مراقبــت ونگهــداری، ســاختمان ســازی، حرکــت و حمــل و نقــل ، ساختارســازی ، 

تکنولــوژی ، انــرژی ، شــهروندان ، شــهرهاو... 
و نتیجــه کاربــردی شــهرهای هوشــمند : نــوآوری ، زیرســاخت اقتصــادی، وحــدت 
و یکپارچگــی عمومــی و اجتماعــی ، بهــره وری ، رقابــت ، شهرنشــینی ســالم  ، 
زیرســاختهای اصولــی و علمــی ،   بینــش و فراســت عمومــی ، تحمــل پذیــری، 

دریافــت خدمــات ســریع - آســان و دقیــق و...
ــه و اجــرای طــرح هــای  ــزی ، ارائ ــه ری ــا برنام ــورن ب ــی : شــهر ملب ــه پایان نکت
هوشــمند ســازی ، آمــوزش و ارتقــاء فرهنــگ عمومــی و تحقیــق و توســعه امــور 
در 4 ســال پیاپــی بعنــوان اولیــن شــهری کــه زندگــی راحتــی بــرای شــهروندان 
خــود فراهــم نمــوده لقــب گرفتــه اســت. نمونــه فعالیتهایــی کــه دراین شــهر قابل 

مشــاهده اســت عبــارت اســت از: 
- ایجــاد زیرســاختهای بســیار دقیــق در اداره ثبــت ایالــت ویکتوریــا ، تولیــد نقشــه 
هــای دقیــق و اســتفاده از نــرم افزارهــای متناســب و همچنیــن اجرای پــروژه های 
ــه صــورت  ــه نحویکــه درحــال حاضــر ایــن اداره ب متفاوتــی درایــن خصــوص ب

کامــا الکترونیکــی پاســخ هــای مــورد نیــاز جامعــه را بــرآورده مــی کنــد و بعنوان 
آزمایشــگاه تحقیقاتــی و پژوهشــی دانشــگاه ملبــورن درزمینــه اطاعــات اماک و 
حقــوق مربــوط بــه آن مدنظــر قــرار گرفتــه وفعالیــت مــی نمایــد و پاســخگویی ها 
بــه تقاضاهــای مختلــف ثبتــی در هــر مــورد بــه کمتــر از 5 دقیقــه در 99 درصــد 

مــوارد برســد
بررســی و تحلیــل اطاعــات مربوطــه بــه امــواج اقیانوس در ســواحل شــهرها برای 

دســت یابــی بــه زمانهــای خطر فراهم شــده اســت.
- تحلیــل داده هــا و اطاعــات بدســت آمــده از مدلهــای گرمایشــی و تغییــرات دما 
درســطح مناطــق شــهری بــرای مــدل ســازی نحــوه اســتفاده از روشــنایی روز و 

انــرژی خورشــیدی .

ــه  ــه شــده ب - در ناوبــری اتومبیــل هــا در حمــل و نقــل شــهری اطاعــات ارائ
راننــدگان بــه نحــوی اســت کــه هریــک از ایشــان نــه تنهــا از عائــم رانندگــی 
مســیر، قبــل از رویــت آن آگاه شــده و بالطبــع براســاس آن کنتــرل هــای الزم را 
دارنــد ، بلکــه نقشــه هــا بصــورت آناین و کامــا منطبق با مســیر هــای ترافیکی 
وبــا داشــتن اطاعــات الزم قابل دســترس بــوده و رانندگان را درمســیرها براســاس 
محــدوده هــای ترافیکــی و پــر رفــت و آمــد راهنمایــی و بهتریــن مســیر را ارائــه 

 . میکنند
- تعییــن زونهــای خطــر درحاشــیه رودخانــه یارا)مرکز شــهر ملبــورن( بــرای ایجاد 
امنیــت زندگــی در ســاختمانهای حاشــیه این رودخانــه و همچنین مدیریــت بحران 

درزمــان بــروز حــوادث غیــر مترقبه 
- طــرح جمــع آوری مکانیــزه زبالــه بــا تولیــد محفظــه هــای زبالــه هوشــمند و 
ــر  ــه نحــوی کــه پــس از پ ــرژی خورشــیدی  ب ــن محفظــه هــا از ان اســتفاده ای
شــدن بــا ارســال ســیگنالهایی بــه مرکــز جمــع آوری زبالــه ، اقــدام بــرای تخلیــه 

صــورت میگیــرد
- مــدل ســازی پیــاده هــا در مســیر هــای شــهری بــرای تعییــن حجــم ورود و 
خــروج معابــر و ایســتگاههای حمــل ونقــل ومدیریــت هــای مختلف درایــن زمینه 

بــا نصــب سنســورها و اســکنرها در پیــاده روهــا
-فعــال ســازی دســتگاهها و سیســتمهای پارکبــان مکانیــزه بــا نصــب سنســورها 
در محــل پــارک خودروهــا، امــکان رصــد کــردن محــل پــارک خــودرو قبــل از 
حرکــت از مبــدا و دراختیــار گرفتــن ایــن محــل بــرای زمــان مــورد نیــاز وعــدم نیاز 

بــه حضــور فیزیکــی مامــوران 
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4۰ نفــر از مهندســان رشــته هاي مختلــف ســاختمان بــا هماهنگــي 
کمیســیون بازدیدهــاي علمــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختان خراســان 

ــد. ــد کردن ــه بازدی ــت حیدری ــه ســیمان زاوه ترب رضــوي از کارخان
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، در ایــن بازدیــد پنــج ســاعته جمعــي 
از مهندســان مشــهد و شهرســتان تربــت حیدریــه از معــادن وخــط تولیــد 

ســیمان بازدیــد بعمــل آوردنــد.

بــر پایــه ایــن خبــر، مهنــدس صبوحــي رئیــس کارخانجــات ســیمان زاوه 
در ایــن بازدیــد گفــت: روزانــه ۳5۰۰ تــن ســیمان در ایــن واحــد تولیــدي 
در 25 ایســتگاه مراحــل خــط تولیــد کنتــرل کیفــي مــي شــود و محصــول 
تولیــدي در شــش ســیلو ذخیــره و یــا بــه بــازار مصالــح ســاختماني کشــور 

ــردد. ــه مي گ عرض
بــه گفتــه وي، کارخانــه ســیمان زاوه در تابســتان ســال 1۳۸۷ توســط یــک 

شــرکت آلمانــي بــه صــورت آزمایشــي راه اندازي شــد.
ــغلي  ــت ش ــه 2۳۰ فرص ــن کارخان ــرد: ای ــح ک ــي تصری ــدس صبوح مهن
ــر مســتقیم در ســاخت و ســازها  مســتقیم و بیــش از 1۰ هــزار شــغل غی

ایجــاد کــرده اســت.
ــي و  ــع طبیع ــت از مناب ــوص حمای ــیمان زاوه در خص ــه س ــر کارخان مدی

محیــط زیســت گفــت: شــرکت ســیمان زاوه 1۰۰ رأس آهــو بــه صــورت 
ــن  ــد و همچنی ــداري مي کن ــه نگه ــي کارخان ــي را در اراض ــًا طبیع کام

ــادام نمــوده اســت. ــه کاشــت درخــت ب ــدام ب اق
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ــاد و  ــل آب ــمر، خلی ــتان هاي کاش ــردم شهرس ــده م ــادي نماین ــر بنی دکت
ــي  ــر نمایندگ ــا حضــور در دفت ــوراي اســامي ب ــس ش بردســکن در مجل
نظــام مهندســي ســاختمان کاشــمر بــا اعضــاي هیئــت رئیســه و جمعــي از 
مهندســین ناظــر دیــدار و پیرامــون  ســاخت و ســازها، موانــع و مشــکات 
موجــود بــر ســر راه اجــراي کامــل مقــررات ملــي ســاختمان و قانــون نظام 

مهندســي و کنتــرل ســاختمان دیــدار و گفــت و گــو کــرد.

ــدس محمــد  ــدار مهن ــن دی ــي ســازمان، در ای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاز زداه رئیــس نمایندگــي نظــام مهندســي ســاختمان کاشــمر ضمــن  خب
ــازي در  ــگ س ــاز، فرهن ــاخت و س ــود س ــت موج ــزارش از وضعی ــه گ ارائ
حــوزه اســتحکام بنــا، ارجــاع نظــارت پروژه هــاي دولتــي بــه مهندســین، 
دخالــت افــراد غیــر متخصــص در امــور ســاختمان ســازي و ارجــاع امــور 
ــام  ــه کار نظ ــتغال ب ــه اش ــین داراي پروان ــه مهندس ــتاها ب ــارت روس نظ

ــان داشــت. مهندســي بی
ــازی از  ــاختمان س ــروز س ــم ام ــام می کنی ــار اع ــا افتخ ــت: ب وي گف
پی هــای شــفته ای، دیوارهــای باربــر و مشــترک، ســقف های طــاق 
ــن  ــازه هایی نوی ــه س ــش ب ــدار در 15 ســال  پی ــازه های ناپای ــی و س ضرب

ــت. ــده اس ــل ش ــه  تبدی ــر زلزل ــاوم در براب و  مق
ــازی  ــاوم س ــودن و مق ــه ب ــد زلزل ــی از ض ــام مهندس ــث نظ ــروز بح  ام
عبــور نمــوده و باقــدرت در حــال اجــرای مباحــث حفاظــت از ســاختمان در 
برابــر حریــق و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی" زیباســازی ســاختمان 

و اســتفاده از هنــر مهندســین معمــار و بهینه ســازی ســاختمان ها در 
ــن  ــی کارگــران در حی ــه ایمن تأسیســات برقــی و مکانیکــی و پرداخــت ب

اجــرای ســاختمان اســت. 
ــه  ــادی ضمــن تشــکر از جامع ــر بنی ــای دکت ــن آق ــدار همچنی ــن دی در ای
ــاز  ــاخت و س ــگ س ــردن فرهن ــه ک ــت نهادین ــمر جه ــین  کاش مهندس
هــای اصولــی و تاشــی کــه در طــی ایــن ســالها از بــدو تأســیس نظــام 
مهندســی نمــوده انــد، خاطــر نشــان کــرد کــه مهندســین بایــد بــا حضــور 
ــاختمان های  ــدوام از س ــد م ــه بازدی ــدام ب ــتان اق ــکونت در شهرس و س
ــل رســاند. وی  ــه حداق ــی را ب ــوده و حــوادث آت تحــت نظــارت خــود نم

همچنیــن تأکیــد کــرد کــه مهندســین بــا اجــرای تخصصــی کار و اســتفاده 
ــش  ــی را کاه ــی و مال ــارات جان ــات و خس ــتاندارد، صدم ــح اس از مصال
دهنــد و در ایــن راســتا از نمایندگــی نظــام مهندســی ســاختمان خواســت 
همچــون گذشــته در جهــت فرهنــگ ســازی ایــن مهــم در میــان اقشــار 
ــه و... تــاش نماینــد. ــا برگــزاری همایش هــاي تخصصــی زلزل جامعــه ب

وی افــزود: امــروز بایــد ســاخت و ســازهای غیراصولــی بــا حمایــت دولــت 
ــاع  ــف شــده و ارج ــرم، شــهرداری ها و دیگــر مراجــع مســئول متوق محت
ــود. وی در  ــته ش ــص گذاش ــه متخص ــن مجموع ــده ای ــا برعه و نظارت ه
ــگ  ــن مجموعــه در جهــت فرهن ــزون ای ــق روز اف ــا آرزوی توفی ــان ب پای
ســازی  ســاخت وســاز اصولــی از اقدامــات ایــن نمایندگــی تقدیــر نمــود. 
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جمعی از مهندسان رشته های مکانیک و عمران از کارخانه گرم ایران بازدید کردند

ــیون  ــوی کمیس ــران از س ــک و عم ــته های مکانی ــان رش ــی از مهندس جمع
بازدیدهــای علمــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی از 

ــد. کارخانجــات تولیــدی صنعتــی گــرم ایــران بازدیــد کردن
ــش  ــدس رام ــد مهن ــن بازدی ــازمان، در ای ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزرگ صنعتــی  ــن واحــد ب ــران گفــت: در ای مدیرعامــل کارخانجــات گــرم ای

انــواع پکیــج زمینــی، موتورخانــه و دیــواری آپارتمانــی کندانســینگ گرمایشــی 
چگالشــی، مشــعل گازســوز دوگانه ســوز و رادیاتورهــای آلومینیومی دایکاســت 

ــد می شــود. ــا اســتاندارد تولی و فیلترهــاي خطــوط گاز ب
ــی  ــا کمپان ــادی ب ــال 2۰12می ــران در س ــرم ای ــه گ ــه وی، کارخان ــه گفت ب
باکســی )BAXI( ایتالیــا کــه بیــش از 15۰ســال ســابقه تولیــد محصــوالت 
گرمایشــی متنــوع در انــواع پکیج هــای دیــواری و زمینــی و پکیچ هــای 
ــن  ــی و آبگرمک ــای حرارت ــیدی، پمپ ه ــتم های خورش ــینگ، سیس کندانس
در جهــان دارد، قــراردادی در راســتای تولیــد پکیــچ هــای دیــواری و زمینــی 

کندانســینگ را منعقــد نمــوده اســت.

وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر تولیــدات کارخانجــات گــرم ایــران عــاوه 
بــر پخــش داخــل ایــران بــه کشــورهای ســوئد، لبنــان، ارمنســتان، آفریقــای 
جنوبــی، عــراق، افغانســتان، ترکمنســتان، ارمنســتان و برخــی دیگر از کشــورها 

ــود. ــادر می ش ص
رامــش از راه انــدازی سیســتم های برودتــی در آینــده نزدیــک خبــر داد و افزود: 
بــرای احــداث ســاختمان خــط تولید دســتگاههاي برودتــي، زمینی در شــهرک 
صنعتــی تــوس مشــهد تملــک شــده کــه بــزودی ماشــین آالت خــط تولیــد 

وارد کشــور خواهــد شــد.

وي در پایــان اظهــار داشــت: محصــوالت گــرم ایــران دارای خدمــات پــس از 
فــروش در تمامــی ایــران و خــارج از کشــور می  باشــد.

ــور، پکیــج هــای  در ایــن مراســم شــرکت کننــدگان از خطــوط تولیــد رادیات
ــد.    ــد کردن ــوز بازدی ــه س ــک و دوگان ــعل های ی ــواری و مش ــی و دی زمین

خبر بازدید

یادواره شهید آقاسي زاده عضو نظام مهندسي برگزار شد
مراســم یــادواره  ســردار شــهید مهنــدس حســن آقاســي زاده عضو ســازمان نظام 
مهندســي ســاختمان اســتان خراســان رضــوي و معــاون فنــي قرارگاه مهندســي 

رزمــي خاتــم االنبیــاء در بیســت و نهمیــن ســال شــهادت ایــن عزیــز جبهه هاي 
دفــاع مقــدس، همــراه بــا مراســم وداع بــا پیکــر شــهید غامرضــا ســمایي از 

شــهداي مدافــع حــرم، در جامعــه الحســین رزمنــدگان در مشــهد برگزار شــد.
ــور  ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ــازمان، در ای ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خانواده هــاي شــهید آقاســي زاده و شــهید ســمایي فرماندهــان ســپاه و بســیج 
و اقشــار مختلــف مــردم برگــزار شــد، ســردار ســرتیپ پاســدار اســماعیل قاآنــي 
جانشــین فرمانــده ســپاه قــدس گفــت: امــروز دفــاع مقــدس اســتمرار پیــدا کرده 
و پایه هایــي کــه شــهداي دفــاع مقــدس بنــا نهادنــد در وجــود مدافعــان حــرم 

اســتمرار یافتــه اســت.
وي بــه فعالیت هــاي رزمــي و عمرانــي شــهید آقاســي زاده در جنــگ تحمیلــي 
اشــاره کــرد و گفــت: ایشــان از نوابــغ علمــي و تحصیلکــرده دانشــگاه فنــي و 
ــود و بعــد از اتمــام درس مســتقیماً وارد جبهه هــاي  ــادا ب مهندســي کشــور کان
ــه  ــام و نشــان کار مي کــرد و اقــدام ب نبــرد حــق علیــه باطــل شــد و بــدون ن

احــداث خاکریزهــا و ســنگر حتــي پــل خیبــر نمــود.
ســردار قاآنــي افــزود: شــهید آقاســي زاده کارهــاي فنــی فــراوان را انجــام داد، که 

همــه از صابــت و شــجاعت وي حکایــت دارد.
جانشــین فرمانــده ســپاه قــدس، شــهید ســمایي را یکــي از دلیــر مــردان دفــاع 
مقــدس و بازنشســته ســپاه دانســت و افــزود: ایــن شــهید بــا توجــه بــه اینکــه 
مســئولیت ســازماني نداشــت، هماننــد یــک ســرباز مدافع حرم بــه ســوریه اعزام 

شــد و بــه شــهادت نائــل آمــد.
در ایــن مراســم ســردار نجاتــي رئیــس اداره کل حفــظ آثــار و ارزش هــاي دفــاع 
مقــدس خراســان رضــوي و ســید صولت مرتضوي شــهردار مشــهد به مبــارزات 
ــد و  ــي و ســوریه اشــاره کردن ــدگان اســام در جبهه هــاي جنــگ تحمیل رزمن

اظهــار داشــتند کــه شــهدا در دامــن پــاک مادران شــان پــرورش یافته انــد.
در پایــان مراســم پیکــر شــهید ســمایي طــي مراســمي بــه ســوي حــرم مطهــر 

رضــوي تشــییع شــد.

خبر
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مهندس آزمون: کمیته حفاظت در برابر حریق و ایمنی در نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه تشکیل شد

خبر

دسته بسیج مهندسین گردان یکم امام حسین)ع( ، با حضور رئیس سازمان افتتاح شد
در ششــمین روز گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، دســته بســیج مهندســین 
گــردان یکــم امــام حســین)ع( یگان هــاي مــردم پایــه لشــکر پنــج نصــر در 
پــادگان شــهداي بســیج مشــهد بــا حضــور رئیــس ســازمان نظــام مهندســي 

ســاختمان خراســان رضــوي افتتــاح شــد.

ــي از  ــه جمع ــم ک ــن مراس ــازمان، در ای ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرهنگ  ــتند، س ــور داش ــز حض ــیج  نی ــپاه و بس ــاي س ــان پایگاه ه فرمانده

دوم پاســدار مجتبــي رخــي زاده فرمانــده گــردان یکــم امــام حســین)ع( یکــي 
ــي  ــتگاههاي اجرائ ــان دس ــین و کارکن ــي مهندس ــوزش رزم ــداف آم از اه
ــماني و  ــي جس ــخصي، آمادگ ــاع ش ــي، دف ــاي رزم ــري ورزش ه را یادگی
بهره گیــري از ایــن نیروهــاي آمــوزش دیــده در مواقــع دفــاع از مــرز و بــوم 

ــوي اســامي دانســت. جمه
پــس از آن مهنــدس علــي ســیفي طــي ســخناني اعــام 
داشــت: آمــوزش رزمــي و دفاعــي باعــث آمادگي بیشــتر 
ــواده، کشــور ، انقــاب و  ــان خان ــاع از کی نیروهــا در دف

اســام خواهــد بــود.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان افزود: اســمي 
کــه بــراي گردان هــاي رزمــي بســیج انتخــاب شــده، نــام 
مقــدس ســاالر شــهیدان حضــرت امــام حســین)ع( اســت 
ــین )ع( درس  ــداهلل الحس ــا عب ــرت اب ــي حض ــه زندگ ک

مقاومــت و ایســتادگي بــراي همــه ماســت.
در ایــن مراســم که ســرهنگ امیــري یکــي از فرماندهان 
ــین بســیجي عضــو  ــز حضــور داشــت مهندس ــپاه نی س
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي 
چنــد عملیــات آموزشــي، رزمــي، دفاعــي و تیرانــدازي بــا 

اســلحه لیــزري را انجــام دادنــد.
شــایان ذکــر اســت: مهندســین بســیجي در گــردان یکم 
در 24 مرحلــه آمــوزش هــاي رزمــي، دفاعــي و شــناخت ســاح را زیــر نظــر 

مربیــان ســپاه پاســداران لشــکرپنج نصــر فــرا مــي گیرند.

خبر
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رئیــس نمایندگــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تربــت حیدریــه گفــت: 
بــه منظــور پیشــگیری از حــوادث تلــخ آتــش ســوزی در ســاختمان ها کمیتــه 

حفاظــت در برابــر حریــق و ایمنــی در ایــن شهرســتان تشــکیل شــد.

مهنــدس احمــد آزمــون در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار "خبرنامــه" 
افــزود: همچنیــن در جهــت اجــرای قانــون مقــررات ملــی ســاختمان در حــوزه 
نظــارت کمیتــه بهینــه ســازی در مصــرف انــرژی در ســاختمان فعــال شــده 
اســت. بــه گفتــه وی، تمــام تــاش هیئــت رئیســه نمایندگــی نظام مهندســی 
ســاختمان در شهرســتان تربــت حیدریــه بــر بهبــود کیفیــت ســاخت و ســاز و 

کاهــش مصــرف انــرژی در ســاختمان اســت.
ــرل  ــه کنت ــت حیدری ــتان ترب ــت: در شهرس ــار داش ــون اظه ــدس آزم مهن
تســت جــوش و تســت بتــن در ســاختمان اجرایــی شــده و تــاش می کنیــم 
ــاختمان،  ــت س ــن صنع ــای نوی ــای فن آوری ه ــکن از روش ه ــازندگان مس س
تأسیســات برقــی و مکانیکــی و مصالــح ســاختمانی بــا اســتاندارد در ســاخت 

و ســازها بیشــتر اســتفاده کننــد.

ــه در  ــت حیدری ــاختمان ترب ــی س ــام مهندس ــی نظ ــر نمایندگ ــس دفت رئی
خصــوص همــکاری کمرنــگ برخــی از ارگان هــا بــا ایــن نمایندگــی گفــت: 
نظــام مهندســی بــه تنهایــی نمی توانــد مانــع تخلفات ســاختمانی و پیشــگیری 

ــی و وقــوع جــرم باشــد. ــرداری غیــر اصول از حوادثــی نظیــر گودب
وی تصریــح کــرد: مــا خواهــان همکاری بیشــتر شــهرداری، شــورای اســامی 
شــهر و دادســتانی بــا نظــام مهندســی ســاختمان و برخــورد جــدی بــا هرگونــه 
ســاخت و ســازهای غیــر اصولــی و خــارج از ضوابــط و مقــررات بــه نفــع مــردم 

ــتیم.  و جامعه هس
آزمــون فرهنــگ ســازی و آشــنایی مــردم بــه ویــژه ســازندگان ســاختمان در 

اجــرای قانــون مقــررات ملــی ســاختمان و صــدور شناســنامه فنــی و ملکــی 
ســاختمان را بهبــود در باالبــردن کیفیــت ســاخت و ســازها دانســت و خواســتار 
ــف  گســترش دوره هــای آموزشــی و بازدیدهــای علمــی در حرفه هــای مختل

ســاختمانی بــرای مهندســان، کاردان هــا و معمــاران تجربــی شــد.

خبر
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فرماندار بینالود: شهرهاي طرقبه و شاندیز ساالنه میزبان 50 میلیون گردشگر است

شهردار شاندیز خواستار همکاري با نظام مهندسي ساختمان شد

فرمانــدار بینالــود »طرقبــه شــاندیز« گفــت: ایــن شهرســتان بــه لحاظ داشــتن 
ــش از 5۰  ــان بی ــاالنه میزب ــي س ــي و ییاق ــاي توریســتي، تفرجگاه جاذبه ه

میلیــون گردشــگر داخلــي و خارجــي اســت.

ــیني در  ــن حس ــدس سیدحس ــازمان، مهن ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جمــع مدیــران ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي افــزود: 
ــت داراي  ــر جمعی ــزار نف ــا 6۰ ه ــاندیز« ب ــه ش ــود »طرقب ــتان بینال شهرس

ــت. ــگري اس ــیع گردش ــاي وس پهنه ه
ــود تنهــا شهرســتان کشــور اســت کــه داراي  وي ادامــه داد: شهرســتان بینال
هفــت رودخانــه جــاري مــي باشــد و مــردم ایــن دو شــهر عــاوه بــر میزبانــي 
از گردشــگران بــه باغــداري و حرفــه هــاي صنایــع دســتي، پوســتین دوزي، 

ــگاري مشــغول مي باشــند. ســبد بافــي و ســنگ ن
وي اظهــار داشــت: شهرســتان بینالــود داراي باغــات میوه ســر درختــي، گیاس، 

آلبالــو، ســیب، هلــو، گــردو، تــوت، شــاتوت و درختچه ســماق مي باشــد.
مهنــدس حســیني اضافــه نمــود: ســند توســعه شهرســتان بینالــود مبتنــي بــر 
توریســم و گردشــگري اســت و ایــن مهــم برخواســته از وضعیــت خــاص ویــژه 
شهرســتان و وجــود جاذبه هاي زیســت محیطي، گردشــگري و توریســم اســت.

ــاي  ــروژه ه ــر پ ــالهاي اخی ــار داشــت: متأســفانه در س ــود اظه ــدار بینال فرمان
ــن مســأله  ــزرگ ســاختماني، تجــاري و اداري در حــال ســاخت اســت و ای ب
باعــث تخریــب باغــات و جاذبه هــاي زیســت محیطــي و گردشــگري شــده و 

نظــم طبیعــت را برهــم زده اســت.
در ایــن جلســه مهنــدس حســین بشــیر مدیــر دفاتــر نمایندگــي شهرســتانهاي 
ــعید  ــدس س ــوي، مهن ــان رض ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــي  ــام مهندس ــي نظ ــعبه فن ــر ش ــت مدی ــوان سرپرس ــه عن ــعادتمند را ب س

ــرد. ــي ک ــود معرف ــتان بینال ــاختمان شهرس س

شــهردار شــاندیز در جلســه معرفــي مســئول جدیــد دفتــر نمایندگــي ســازمان 
نظــام مهندســي ســاختمان شــاندیز آمادگــي همــکاري شــهرداري بــا 
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي را در خصــوص صــدور 

ــرد.  ــام ک ــاختماني اع ــاي س پروانه ه
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، در ایــن جلســه کــه دکتــر دوغائــي و 
مهنــدس زاده ســلیم اعضــاي شــوراي اســامي شــهر شــاندیز نیــز حضــور 
ــي در  ــر غیربوم ــین ناظ ــذف مهندس ــتار ح ــلطاني خواس ــر س ــتند، دکت داش

ــد. ــهر ش ــن ش ــاختماني ای ــاي س پروژه ه
مهنــدس ســعید ســعادتمند سرپرســت جدیــد دفتــر نمایندگــي نظام مهندســي 
ســاختمان شــاندیز نیــز آمادگــي ایــن دفتــر را در پیشــبرد برنامه هــاي ســاخت 

و ســاز و همــکاري بــا شــهرداري اعــام کــرد.
مهنــدس حســین بشــیر مدیــر نمایندگي هــاي شهرســتان هاي ســازمان هــم 
گفــت: نظــام مهندســي در 21 شهرســتان دفتــر ایجــاد کــرده و خدمــات فنــي 

و اجرائــي و نظــارت را بــا همــکاري شــهرداریها بــه مــردم ارائــه مي دهــد.

خبر کوتاه

خبر کوتاه
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هیئت کوهنوردي نظام مهندسي ساختمان، قله دماوند را فتح کردند
هیئــت کوهنــوردي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي 
بــه سرپرســتي مهنــدس محســن جعفــر پــور لــرد، کــوه دماونــد بــه ارتفــاع 
56۷1 متــر را فتــح و پرچــم مقــدس ســه رنــگ جمهــوري اســامي ایــران 
ــد  ــه دماون ــتان را در قل ــازمان نظــام مهندســي ســاختمان اس و پرچــم س

برافراشــتند.
ــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، کوهنــورد مهنــدس جعفــر پــور و  ب
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــد ب ــوه دماون ــود ک ــت  از صع ــان در بازگش همراه
ــام ایــران« چهــار فصــل هــواي گــرم، معتــدل،  در فتــح قلــه دماونــد »ب
ســرما، یخبنــدان، برفــي، ابــر، بــاد، مــه، خورشــید، آبشــار و تپــه گوگــردي 

ــه کردیــم. را تجرب
وي تصریــح کــرد: در مســیر صعــود قلــه دماونــد کوهنوردانــي از 

کشــورهاي اروپائــي ، امریــکا و ایــران در حرکــت بودنــد.

خبرکوتاه
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گردهمایي رزمندگان و ایثارگران بسیجي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار گردید

سعادتمند طی حکمی  سرپرست شعبه نمایندگي نظام مهندسي شهر شاندیز شد

گردهمایــي رزمنــدگان و ایثارگــران بســیجي عضــو ســازمان نظــام مهندســي 
ســاختمان خراســان رضــوي  در چهارمیــن روز گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس 

در پــادگان شــهید برونســي مشــهد برگــزار شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومي ســازمان در این مراســم کــه جمعــي از خانوادههاي 
معظــم شــهداء، فرماندهــان ســپاه و مهندســین بســیجي نیــز شــرکت داشــتند، 
ســردار ســرتیپ دوم غفــوري پــور جانشــین فرماندهــي ســپاه امــام رضــا )ع( 
ــاع  ــدر دوران دف ــهداي گرانق ــدگان و ش ــن از رزمن ــرات چندت ــي از خاط بخش

مقــدس در میــدان جنــگ تحمیلــي را ذکــر کــرد.
پــس از آن غامرضــا محمــدي مفــرد پــدر شــهید جــواد محمــدي مفــرد مدافع 

حــرم از رشــادت هــاي فرزنــدش در جبهــه دفــاع از حــق ســخن گفــت ، وی 
افــزود: شــهید جــواد بــراي دفــاع از حریــم مقــدس بــي بــي زینــب کبــری )س 
ــت ســربلند  ــام زمان)عــج(، انقــاب و مل ــرآن، ام ( جانــش را در راه اســام، ق

ایــران تقدیــم کــرد. 
مهنــدس روحانــي رئیــس ســازمان بســیج عمــران و معمــاري خراســان رضوي 
ــگ  ــه جن ــه ده ــش از س ــي بی ــران ط ــت ای ــت مل ــریح مقاوم ــه تش ــم ب ه
ــا پرداخــت وی  ــم ه ــگ اقتصــادي و تحری ــي، جن ــم فرهنگ ــي، تهاج تحمیل
افــزود: بحمــداهلل کشــورمان طــي دوران پــس از پیــروزي ســرافراز و ســربلند 

ــده اســت.  در جهــان باقــي مان
وي تصریــح کــرد: امــروز ایــران اســامي بــه رهبــري حضــرت آیــت اهلل خامنه 
ــژه همســایگان از  ــه وی ــه ب ــان کشــورهاي منطق ــوا در می ــده کل ق اي فرمان

امنیــت کامــل برخــوردار اســت. 
مهنــدس روحانــي بــه فعالیــت هــاي نظــام مهندســي اشــاره کــرد و گفــت : 
هــدف مــا در ســازمان ارتقــاء خدمــات و ترویــج اخــاق حرفــه اي در جامعــه 
مهندســي، ســهل و آســان کــردن تســهیات خدمــات مهندســي بــه مــردم بــه 

ویــژه ســازندگان مســکن و اقشــار محــروم و کــم برخــوردار خواهــد بــود.
در پایــان مراســم از خواهــر شــهید کاوه، پــدر شــهید جــواد محمــدي منفــرد و 
پنــج تــن از کارکنــان دولــت کــه در دوران جنــگ تحمیلــي خدمــات شایســته 

اي در دفــاع مقــدس داشــتند تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــوي  ــان رض ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــوی رئی از س
مهنــدس ســعید ســعادتمند در حکمــي بــه ســمت سرپرســت شــعبه نمایندگــي 

نظــام مهندســي شــهر شــاندیز منصــوب شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، مهنــدس علــي ســیفي بــا حضــور در 
شــعبه نمایندگــي شــاندیز درجمــع اعضــا و کارکنــان نمایندگــي از خدمــات و 
تــاش هــاي مهنــدس حســین بشــیر و مهنــدس شــاهین صــادق زاده در اداره 

ایــن نمایندگــي تقدیــر و تشــکر کــرد .
وي افــزود : شــهرهاي شــاندیز و طرقبــه بــه لحاظ داشــتن  پناســیل و اســتعداد 
در ســاخت تفرجــگاه و جاذبــه هــاي توریســتي قطــب صنعــت گردشــگري در 

ســطح کشــور  بــه شــمار مــي آیــد، از ایــن رو پــروژه هــاي بزرگــي در ایــن دو 
شــهر  طراحــی مــی گــردد، کــه بایــد مهندســان محلــي مــا نظــارت کننــد و در 

جهــت ارتقــاي کیفیــت ســاخت و ســاز ایــن ســازه هــا تــاش نماینــد.
ــر  ــر و داوی ــر دفات ــیر مدی ــدس بش ــت: مهن وي اظهارداش
نمایندگــي هــاي شهرســتان هــاي نظــام مهندســي اســتان 
خراســان رضــوي زحمــات زیــادي کشــیدند و ارتباط بســیار 
خــوب و مطلوبــي بیــن شــهرداري، شــوراي شــهر اســامي 

شــاندیز و کاردان هــاي منطقــه برقــرار کردنــد . 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
ــران  ــم از مدی ــعادتمند ه ــدس س ــه داد : مهن ــوي ادام رض
ــر  ــظ ســمت مســئولیت دفت ــا حف ــه ب ــازمانند ک ــق س موف
نمایندگــي بینالــود بــه مســئولیت نمایندگــي شــاندیز 
منصــوب شــدند، وي در کارنامــه اش نظــارت موفــق پــروژه 

ــود را دارد . ــد بینال ــهر جدی ــر ش ــکن مه مس
 مهنــدس ســیفي از مهندســین عضــو و کارکنــان نمایندگي 
شــاندیز خواســت در کنــار یگدیگــر بــراي ارتقــاي کیفیــت، 
مقــاوم ســازي و بهینــه ســازي انــرژي در ســاخت و ســازها 
تــاش نمــوده و نمایندگــي شــهر شــاندیز را در ایــن زمینــه بعنوان الگــو مطرح 

. یند نما
 بــر پایــه ایــن خبــر در ایــن مراســم کــه مهنــدس فرامــرز ذوقــي معــاون فنــي 
ســازمان نیــز حضــور داشــت ، مهنــدس ســعادتمند بــه هنــگام دریافــت حکــم 
خــود از مهنــدس ســیفي رئیــس ســازمان و مهنــدس بشــیر دردوران تصــدي 

مســئولیت نمایندگــي شــاندیز قدردانــي کــرد .
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مهندس شریعت: 70 درصد ساختمانهاي سرخس با نظارت مهندسین، با کیفیت ساخته مي شود

رئیــس دفتــر نمایندگــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان ســرخس گفــت: 
ــن  ــاختمان های ای ــد س ــر ۷۰ درص ــال حاض ــر در ح ــن دفت ــیس ای ــا تأس ب

شهرســتان بــا نظــارت مهندســین بــا کیفیــت ســاخته شــده اســت.

مهنــدس علي اصغــر شــریعت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار »خبرنامه« ســازمان 
افــزود: ســاختمان هاي شهرســتان ســرخس بطــور متوســط دو ســقف و ســه 

ســقف مقــاوم و باکیفیــت و زیــر نظــر مهندســین ناظــر احــداث مي شــوند.
وي تصریــح کــرد: بــا وجــود ســه ایســتگاه تولیــد بتــن آمــاده، پمــپ بتــن و 
آزمایشــگاه مکانیــک خــاک، ســاخت و ســازها زیر نظــر متخصصیــن نیروهاي 
ماهــر و آمــوزش دیــده و حتــي تســت هاي جــوش و بتــن هــم در پروژه هــا 

ــا دقــت انجــام مي شــود. ب
ــه گفتــه وي در حــال حاضــر دفتــر نمایندگــي نظــام مهندســي همــکاري  ب
مشــترکي را بــا مرکــز آموزشــي فنــي و حرفــه اي بــراي اســتادکاران و کارگران 
ماهــر رشــته هاي بنــاي ســفت کار، جوشــکار اســکلت، آرماتــور بنــدي، قالــب 
ــي کاري  ــاختمان، کاش ــرق کشــي س ــه کشــي و ب ــنگ کاري، لول ــدي، س بن
ــد و کارت  ــوزش دیدن ــر آم ــش از 6۰۰ نف ــون بی ــازي تاکن و درب و پنجره س

مهــارت فنــي دریافــت کردنــد.
مهنــدس شــریعت بــه وظایــف دفتــر نمایندگــي نظــام مهندســي ســاختمان 

ســرخس اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دفتــر پیگیــر نظــارت عالیــه و آمــوزش 
ــداف  ــه در راســتاي اه ــاي محول ــه مأموریت ه ــر و انجــام کلی ــاي ماه نیروه

نظــام مهندســي ســاختمان مــي باشــد.
ــازي در  ــگ س ــي در خصــوص فرهن ــن نمایندگ ــن ای ــه داد: همچنی وي ادام
احــداث بناهــاي مقــاوم و صرفــه جوئــي انــرژي از طریــق ارتبــاط بــا رســانه ها، 

ــد. ــردم را آگاه مي کن م
وي خواســتار تخصیــص اعتبــاري بــراي بیمه مســئولیت مهندســین و آموزش 
مــداوم بــراي مهندســین رشــته هاي مختلــف ســاختماني و دیــدار حضــوري 

روســاي نمایندگي هــا بــا رئیــس ســازمان در هــر مــاه شــد.
رئیــس دفتــر نمایندگــي نظــام مهندســي ســرخس از دیگــر فعالیت هــاي ایــن 

دفتــر را همــکاري بــا کاردان هــا در امــور نظــارت نــام بــرد.
ــرزي  ــتان م ــي شهرس ــام مهندس ــي نظ ــر نمایندگ ــت دفت ــر اس ــایان ذک ش
ســرخس کــه در شــمال شــرقي ایــران و در مــرز جمهــوري ترکمنســتان و در 
1۸۰ کیلومتــري شــرق مشــهد قــرار دارد، 19 نفــر مهنــدس داراي پروانــه و ۳۳ 

نفــر مهنــدس فاقــد پروانــه و 9 نفــر کاردان ســاختمان عضــو دارد.
ــرق،  ــاري، ب ــران، معم ــي ) عم ــته اصل ــي در 6 رش ــن نمایندگ ــاي ای اعض
مکانیــک، نقشــه بــرداري و شهرســازي( عضویــت دارنــد و خدمــات ارائه شــده 
توســط مهندســین : عمران)محاســبه و نظــارت( معماري)طراحــي و نظــارت( 
برق)طراحــي و نظــارت( مکانیک)طراحــي و نظارت( و نقشــه بــرداري) تفکیک 

ــد. ــان( مي باش آپارتم
ــارغ  ــاران، ف ــد 1۳4۷ در شهرســتان چن ــر شــریعت متول ــی اصغ ــدس عل مهن
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــال 1۳۷4 دانش ــران در س ــی عم ــل مهندس التحصی
ــل ســال1۳۷۷ در شــرکت  مشــهد. پــس از خدمــت مقــدس ســربازی از اوای
جهادنصــر خراســان نمایندگــی شهرســتان ســرخس بعنــوان سرپرســت کارگاه 
پــروژه هــای عمرانــی بــه مــدت دو ســال مشــغول بــه کار شــد و بعــد از آن 
بــه مــدت چهــار ســال و نیــم در وزارت نیــرو- اداره آب و فاضــاب روســتایی 
ســرخس بعنــوان مســئول فنــی و اجرایــی اشــتغال بــه کار داشــت و در ادامــه 
ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب ــرکت به ــت/ ش ــال در وزارت نف ــت س ــدود هش ح
ــران ســرخس( در اداره مهندســی و ســاختمان  ــی خانگی شــرق)منطقه عملیات
ــد ســالی اســت در  ــران همــکاری داشــت و االن چن ــوان کارشــناس عم بعن
بخــش خصوصــی فعالیــت دارد )مدیرعامــل شــرکت ســاختمانی و تاسیســاتی 

بنیــان بتــن ابریشــم(                                            

مصاحبه
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دوره آموزشي آشنائي با مسائل حقوقي و اداري براي ناظران گاز قوچان برگزار شد
ــژه ناظــران  ــا مســائل حقوقــي و اداري وی یــک دوره آموزشــي آشــنائي ب
ــام  ــازمان نظ ــي س ــر نمایندگ ــوي دفت ــازان از س ــوان اندیشه س ــا عن گاز ب

مهندســي ســاختمان قوچــان در ایــن شهرســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، در ایــن دوره جمعــي از مهندســین 
عضــو ســازمان و کاردان هــاي عضــو نظــام کاردانــي شهرســتان قوچــان 

شــرکت کردنــد.
ــره و  ــار نف ــت چه ــر هیئ ــي دبی ــدي وکیل ــدس مه ــه مهن ــن جلس در ای
مشــاور ســازمان و مهنــدس توحیــدي مقــدم مشــاور ایمنــي و پیشــگیري 
از حــوادث ســازمان مباحــث مقــررات ملــي ســاختمان، وظایــف قانونــي و 

ــد. حقوقــي ســازمان  تشــریح کردن
ــش،  ــش و بین ــطح دان ــاء س ــت ارتق ــد، در جه ــرر ش ــه مق ــن جلس در ای
ــن دوره در  ــر ای ــا نظی ــین و کاردان ه ــي مهندس ــي و تخصص ــوان اجرائ ت

ــود. ــزار ش ــتانها برگ شهرس

خبرکوتاه
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دومیــن جشــنواره ملــی بتــن کشــور بــا عنــوان بتــن اقتصــادي از ســوی 
ــن  ــن بت ــازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی و انجم س

بــا شــرکت 2۰تیــم  اســتان 
چهارشــنبه  روز  در  برگزیــده 
در  جــاری  مــاه  19آبــان 
در  بتــن  مســابقات  قالــب 
ــی  ــجوئي و مهندس ــش دانش بخ
ســاختمان در پردیــس دانشــکده 
ــی  ــگاه فردوس ــي دانش مهندس

ــد. ــزار  ش ــهد برگ مش
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهندســی  نظــام  ســازمان 
ســاختمان خراســان رضــوی، 
ــی  ــنواره مل ــي جش ــر علم دبی
بتــن در گفــت و گــو با خبرنــگاران 
هــدف از برگــزاری جشــنواره را 
ــم علمــی  ــردی شــدن مفاهی کارب
بتــن، ارتبــاط دانشــجویان بــا 
صنعــت، تحقــق ســند چشــم 

انــداز 14۰4، ارتقــاء ســطح علمــی و دانــش دانشــجویان و مهندســین رشــته های 
ــرد. ــام ب ــاختمان ن ــت س ــا صنع ــگاه ها ب ــارکت دانش ــاختمانی و مش س

ــزار  ــه برگ ــن در دو مرحل ــی  بت ــزود: جشــنواره مل ــي زاده اف ــر توکل دکت
ــن  ــه بت ــدگان نمون ــرکت کنن ــوری، ش ــر حض ــه غی ــه مرحل ــده، ک ش
ــد  ــس از تأیی ــش داده و پ ــپاد اندی ــگاه س ــه آزمایش ــود را ب ــدی خ تولی

ــت. ــد یاف ــوری راه خواهن ــه حض ــه مرحل ــده ب ــم برگزی 2۰تی

ــن  ــد بت ــی تولی ــی و عمل ــابقات علم ــرد: در مس ــح ک ــي زاده تصری توکل
ــات داوران   ــی هی ــجویی و مهندس ــر دانش ــای برت ــاب تیم ه ــرای انتخ ب

ــران،  ــن ای ــن بت ــره انجم ــات مدی ــس هی ــن رئی ــر تدی ــکل از دکت متش
ــد  ــر حمی ــی، دکت ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــیفی رئی ــی س ــر عل دکت
ــت  ــس هئی ــور رئی ــته پ وارس
مدیــره انجمــن بتــن خراســان 
حمیــد  دکتــر  رضــوی، 
آمــوزش  معــاون  کاظمــی 
ســازمان نظــام مهندســی و 
اســتادان  از  دیگــر  چندتــن 
عملیــات  بــر  دانشــگاه 
قالب ریــزی  و  بتن ریــزی 
ــا را  ــارت و برترین ه ــن نظ بت

انتخــاب خواهنــد کــرد.
ایــن  در  داد:  ادامــه  وي 
کارگاه  شــش  جشــنواره 
محوریــت  بــا  آموزشــی 
جزئیــات  و  مبانــی  اصــول، 
بتنــی،  ســازه های  طراحــی 
ســازه های  اجرایــی  نــکات 

بتنــی، انــواع ســقف های بتنــی در تاریــخ، اشــکاالت اجرایــی ســازه های 
فــوالدی، دوام بتــن و کاربــرد فــوالد پرمقاومــت در ســازه های بتنــی در 

شــد. تشــکیل   ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
ــام  ــازمان نظ ــوزش س ــرش و آم ــاون پذی ــي مع ــد کاظم ــر حمی  دکت

ــدگان در  ــرکت کنن ــع ش ــوي در جم ــان رض ــاختمان خراس ــي س مهندس
مســابقات دانشــجوئي بتــن کشــور گفــت: اولیــن جشــنواره ملــی بتــن دو 
ســال قبــل از ســوي ایــن ســازمان  در دانشــگاه شــهید محمــد منتظــری 
در بخش هــای بتــن اقتصــادی، بتــن خــود متراکــم و ســازه های 

ــد. ــزار ش ــرغ برگ ــظ تخم م محاف

25خبر

دومین جشنواره ملی بتن  با برگزاري مسابقات دانشجوئي و مهندسی برگزار شد
گزارش همایش
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فرماندار، مسئوالن و اعضای شورای اسالمی کاشمر از   سیستم های اعالن و اطفاء حریق ساختمان بازدید کردند
ــق  ــي از مناط ــه در یک ــه زلزل ــي از جمل ــه طبیع ــر حادث ــوع ه ــس از وق پ
ــاختماني در  ــاي س ــازه ه ــازي س ــاوم س ــه مق ــي مقول ــراي مدت ــور،  ب کش
ــر  ــش از ه ــرد  و بی ــرار مي گی ــاي کارشناســي ق ــل ه ــار  و تحلی رأس اخب
ــه مــي شــود.  ــه ایــن ضــرورت حیاتــي و انســاني پرداخت زمــان دیگــري ب

ــه خیــزي کشــوري مســتعد اســت. از  ــه لحــاظ زلزل ــران ب ــژه اینکــه ای بوی
ــاختمان  ــي س ــام مهندس ــین نظ ــان و مهندس ــت کارشناس ــه هم ــن رو ب ای
کاشــمر بازدیــدي از چنــد پــروژه احــداث شــده و در حــال احــداث مجهــز 
بــه سیســتم هــاي اعــان و اطفــاء حریــق بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان و 
معاونیــن ایشــان، ریاســت و اعضــاي شــوراي شــهر، تعــدادي از مهندســین، 
ــدادي از  ــن و تع ــاران ســاختمان کاشــمر، شــهردار و معاونی ــن و معم ناظری
ــش  ــن نیروهــاي آت ــاده 1۰۰ شــهرداري و هــم چنی اعضــاي کمیســیون م

ــزار شــد. ــن برگ ــدادي از شــهروندان و معتمدی نشــاني کاشــمر و تع
ــر  ــس دفت ــاززاده رئی ــدس خب ــازمان، مهن ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمایندگــي نظــام مهندســي ســاختمان کاشــمر گفــت:  بعــد از زلزلــه رودبــار 
و منجیــل  در ســال 69 ضــرورت کنتــرل و نظــارت بــر اجــراي ســاختمان  
در بیــن  مدیــران و سیاســتگذاران کشــور، مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه 
منجــر بــه تصویــب قانــون نظــام مهندســي و کنتــرل ســاختمان  در ســال 
۷4 شــد. همچنیــن آئیــن نامــه هــاي اجرایــي آن و مقــررات ملــي ســاختمان 
ــات   ــه جزئی ــا هم ــف نحــوه اجــراي ســاختمان ب ــن و تکلی ــرور تدوی ــه م ب
فنــي در  مباحــث 22 گانــه مقــررات  ملــي ســاختمان و نشــریات مربوطــه 
ــاختمان  ــي س ــام مهندس ــت نظ ــار داش ــن اظه ــد وي همچنی ــن گردی تعیی
کاشــمر نیــز از ســال ۷۸  و بــا اولویــت مقــاوم ســازي ســاختمان در برابــر 
زلزلــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و امــروز پــس از قریــب 1۷ســال فعالیــت 
ــفته  ــاي ش ــترک،پي ه ــاي مش ــي ،دیواره ــاق ضرب ــقفهاي ط ــر از س ،دیگ
ــاي  ــي در ســازه ه ــي و فن ــري نیســت و ســاخت و ســاز اصول اي و ... خب
بتنــي و اســکلت فلــزي همــراه بــا تســت جــوش ،تســت بتــن ،پیــش بینــي 
ــال  ــي و ... در ح ــاري اصول ــق و معم ــاء حری ــان و اطف ــاي اع سیســتم ه

انجــام اســت .
در ادامــه از مجتمــع تجــاري ارگ، ســاختمان پزشــکان شــفا،ملک مســکوني 
آقــاي علــي پــور واقــع در خیابــان امــام و مجتمــع معلولیــن ذهنــي رمضــان 
بازدیــد و سیســتم هــاي اعــان حریــق و اطفــاء حریــق پیــش بینــي شــده 

ــگ  ــد .در پارکین ــرار گرفتن ــي ق ــش عمل ــورد آزمای ــاختمانها م ــن س در ای
ــرارت  ــرایت دود و ح ــض س ــه مح ــه ب ــش ک ــاد آت ــا ایج ــع ارگ ب مجتم
ــه  ــاي اعــان خطــر ب ــوده و آژیره ــق عمــل نم سنســورهاي اعــان حری
صــدا درامدنــد و ســپس بــا افزایــش حــرارت ،آب فشــانهاي ســقفي ،ابــري 
ــق  ــر روي حری از آب را ب

پاشــیدند .
ــه  ــاختمانها س ــن س در ای
سیســتم اطفــاء حریــق 
گردیــده  بینــي  پیــش 
اســت کــه لولــه هــا و 
شــلنگها و مخــازن آب در 
سیســتم تــر آمــاده بــکار و 
ــش  ــرل آت ــه کنت ــدام ب اق
ــد . ــنل گردی ــط پرس توس

شــلنگهاي  همچنیــن 
کــه  خشــک  سیســتم 
هــاي  ماشــین  توســط 
ــه آن،آب  ــاني ب ــش نش آت
ــاده  ــده و آم ــق گردی تزری
ــا آتــش هســتند  ــه ب مقابل
مــورد بازدیــد قــرار گرفت 
ســاختمانها  ایــن  .در 
دربــاره کپســولهاي آتــش 
نشــاني و اتــاق کنتــرل 

نیــز توضیحاتــي داده شــد .
ــررات  ــوم مق ــث س ــه مبح ــان آنک ــا بی ــاززاده  ب ــدس خب ــن مهن همچنی
ملــي ســاختمان بــه مســأله اعــان و اطفــاء حریــق در ســاختمان پرداختــه 
اســت،اظهار داشــت ســاختمانهاي عمومي-تجــاري و مســکوني بــاالي چهار 
ســقف بایــد بــه سیســتم اعــان و اطفــاء حریــق مجهــز باشــند و جلوگیــري 
و پیشــگیري  از بــروز حــوادث و بــه تأخیــر انداختــن وقــوع آتــش ســوزي در 
مرحلــه اول در نجــات جــان و مــال مــردم بســیار تأثیرگــذار اســت، افــزود: 
ــي، عواقــب اجتماعــي  ــر خســارت هــاي جانــي و مال ــه عــاوه ب هــر حادث
فراوانــي دارد لــذا بایــد بــراي کاهــش حــوادث همــه مــا تــاش کنیــم .وي  
ــش نشــاني،  ــار حــوزه شــهرداري و آت ــروز در کن ــه ام ــر این ک ــد ب ــا تأکی ب
نظــام مهندســي نیــز وارد شــده و در  راســتاي کنتــرل حــوادث ســاختماني و 
مجتمــع هــاي عمومــي کمــک رســان شــده اســت؛ گفــت: اجــراي درســت 
ــان و  ــاي اع ــتم ه ــراي سیس ــي در اج ــام مهندس ــن نظ ــررات و قوانی مق
ــد  ــي فراهــم مــي نمای ــا  امکانات ــق در داخــل ســاختمان، در بن ــاء حری اطف
ــتر  ــاي بیش ــارت ه ــروز خس ــد  از ب ــاختمان بتوانن ــر در س ــراد حاض ــه اف ک
آتــش ســوزي جلوگیــري کننــد و آتــش نشــاني آخریــن ســازمان  در کنتــرل 

آتــش باشــد .
در ادامــه کارشناســان ســازمان آقایــان مهنــدس عبــاس زارع مهنــدس پایــه 
1محاســبه و نظــارت رشــته بــرق و عضــو هیــات مدیــره نظــام مهندســي 
کاشــمر، آقــاي مهنــدس محمــد فروغــي مهنــدس محاســب و ناظــر پایــه 2 
رشــته مکانیــک و آقــاي مهنــدس ناصــر مدبــري مهنــدس پایــه 2 محاســبه 
ــه رشــته هــاي  ــوط ب ــي مرب ــه توضیحــات فن و نظــارت  رشــته عمــران ب

خــود پرداختنــد.
ــه در  ــي ک ــوارد مهم ــي از م ــه یک ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــدس زارع  ب مهن
ــورد  ــح م ــتفاده از مصال ــرد اس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــاز بای ــاخت وس س
ــل  ــه دلی ــت: ب ــاني ســاختمان هاســت؛ گف ــرق رس ــتاندارد در ب ــد و اس تأیی
ــک،  ــال کوچ ــک اتص ــي ی ــاختمان و در پ ــي س ــت در برق کش ــدم رعای ع

گزارش



27خبرخبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

فرماندار، مسئوالن و اعضای شورای اسالمی کاشمر از   سیستم های اعالن و اطفاء حریق ساختمان بازدید کردند
ــوخت. ــش س ــهد در آت ــلمان مش ــاختمان س س

ــت مکان هــاي مناســب جهــت اجــراي تأسیســات  ــر رعای ــد ب ــا تأکی وي ب
بــرق و لــزوم عــدم قــرار گرفتــن ایــن تأسیســات در مجــاورت لولــه هــاي 
ــي  ــتاندارد برق ــزات غیراس ــه تجهی ــون در جامع ــم اکن ــزود: ه آب و گاز اف

ــن  ــتفاده از ای ــراد در اس ــي اف ــگاري بعض ــهل ان ــه س ــت ک ــود اس موج
ــي شــود. ــه م ــروز حادث ــزات باعــث ب تجهی

وي عــدم مشــاوره مالکیــن ســاختمان هــا در اســتفاده از تجهیــزات مناســب 
ــذار  ــوزي تأثیرگ ــش س ــوادث آت ــروز ح ــاختمان را در ب ــتاندارد در س و اس
ــزات  ــتفاده از تجهی ــب و اس ــي مناس ــه کش ــراي نقش ــت: اج ــت و گف دانس
ــاختمان  ــام مهندســي س ــه نظ ــن 22 گان ــم قوانی ــات مه ــتاندارد از الزام اس

اســت.
ــي از  ــوزي ناش ــش س ــر آت ــش خط ــراي کاه ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تأکی وي ب
ــي  ــزود: حت ــرق رســاني اطــاع داشــته باشــیم اف ــي  ب ــد از توانای ــرق بای ب
اســتفاده از لولــه هــاي بــرق اســتاندارد بــا توجــه بــه جنــس، روش اتصــال، 
ویژگــي هــاي الکتریکــي و مکانیکــي، انعطــاف پذیــري، مقاومــت در برابــر 

حــرارت و آتــش باعــث حفاظــت در برابــر  ایــن حــوادث مــي شــود.
ــر این کــه بایــد توجــه ویــژه بــه نقشــه هــاي ســاختماني  ــا تأکیــد ب زارع ب
ــه کشــي و نصــب  ــه لول ــوط ب ــات مرب ــب انجــام عملی و مکانیکــي و ترتی
تأسیســات برقــي داشــت؛ تصریــح کــرد : اســتفاده از ســیم مناســب بــراي 

ــر اســت. ولتاژهــاي مختلــف در جلوگیــري حــوادث مؤث
ــه  ــل هزین ــه تحم ــه ب ــا توج ــرم ب ــن محت ــه مالکی ــاد از این ک ــا انتق وي ب
ــر پیشــنهادات جهــت رعایــت  هــاي فــراوان در ســاخت ســاختمان، در براب
قوانیــن ســاخت وســاز در برابــر مهندســین مقاومــت مــي کننــد؛ ابــراز کــرد: 
ــود  ــه ش ــاختمان توج ــک س ــر ی ــه ظاه ــط ب ــد فق ــازها نبای ــاخت وس در س
ــا در  ــداري آن ه ــات و نگه ــراي تأسیس ــدون اج ــول م ــت اص ــه رعای بلک

ــذار اســت. ــوادث تأثیرگ ــري از ح جلوگی
مهنــدس محمــد فروغــي مهنــدس تأسیســات مکانیکــي ســاختمان نیــز در 
ایــن بازدیــد بــا تأکیــد بــر این کــه در کشــورهاي خارجــي بیــش از یکصــد 
ســال اســت کــه تجهیــزات اعــان و اطفــاء حریــق اجــرا مــي شــود امــا در 
ایــران چنــد ســالي اســت کــه بــه اجــرا در آمــده اســت، گفــت: هــر حادثــه 
اي کــه اتفــاق مــي افتــد مــا را بــه دقــت بیشــتر در کارهایمــان ســوق مــي 

ــوع ســاختمان  ــه حریــق کــه ممکــن اســت در همــه ن ــه حادث دهــد ازجمل
هــا روي دهــد لــذا بایــد بــا اجــراي سیســتم هــاي اعــان و اطفــاء حریــق 

از وقــوع حــوادث بــزرگ جلوگیــري کنیــم.
ــم  ــا آن، مه ــه ب ــي مواجه ــان طای ــه اي زم ــر حادث ــزود: در ه ــي اف فروغ
ــا  ــا ب ــاختمان ه ــذا در س ــت ل اس
ــق  ــاء حری ــات اعــان و اطف امکان
مــي توانیــم بــه موقــع عمــل 
نمــوده و بــه آتــش نشــاني کمــک 

ــم. ــاني کنی رس
اکنــون  هــم  افــزود:  فروغــي 
عمومــي  هــاي  ســاختمان 
بــه  مجهــز  شــهر  چندطبقــه 
سیســتم اعــان و اطفــاء حریقنــد 
ــکوني  ــاي مس ــاختمان ه و در س
ایــن  بــاال  بــه  طبقــه  چهــار 

اجراســت. حــال  در  سیســتم 
تمامــي  این کــه  بیــان  بــا  وي 
ســاختمان هــا مــي توانند سیســتم 
ــرا  ــق را اج ــاء حری ــان و اطف اع
ــاي  ــي از مزای ــت: یک ــد؛ گف کنن
خــوب ایــن سیســتم اجــراي روکار 
اســت و حتــي سیســتم خشــک و 
ــه  ــراي جعب ــه اج ــاز ب ــه نی ــر ک ت
ــورت  ــه ص ــد ب ــي توانن ــت م اس

ــود.  ــرا ش روکار اج
ــاي  ــاختمان ه ــون س ــم اکن ــاختمان ه ــي س ــررات مل ــزود: مق ــي اف فروغ
ــان  ــتم اع ــراي سیس ــه اج ــزم ب ــاال را مل ــه ب ــقف ب ــار س ــي و چه عموم
ــروز  ــورت ب ــتم در ص ــن سیس ــراي ای ــا اج ــه ب ــوده ک ــق نم ــاء حری و اطف
حادثــه زمــان را از دســت نمــي دهیــم و شــرایط توســط ســاکنین ســاختمان  

ــت مــي شــود مدیری
ــازي  ــاختمان س ــه س ــه ب ــه ک ــان گون ــد هم ــردم بای ــرد: م ــح ک وي تصری
توجــه دارنــد بــه حفاظــت از مــال و جــان خــود نیــز توجــه داشــته باشــند و 
در کنــار ســاخت وســازهاي اصولــي و نظــام مهندســي، ایمنــي هــاي دیگــر 

را مدنظــر قــرار دهنــد. 
ــق  ــاء حری وي اجــراي تمامــي تأسیســات برقــي، تأسیســات اعــان و اطف
و مکانیکــي یــک ســاختمان را ضــروري دانســت و گفــت: پــس از اجــراي 
ــداري  از ان  ــتفاده  و نگه ــه اس ــرل و طریق ــر تأسیســاتي،  نظــارت، کنت ه
مطابــق مبحــث22 مقــررات ملــي ســاختمان بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.

ــري از مهندســان نظــام مهندســي ســاختمان کاشــمر  مهنــدس ناصــر مدب
ــدل ســازي و محاســبه ســازه  ــد شــرح مختصــري از م ــن بازدی هــم در ای
بــا نــرم افزارهــاي عمــران را ارائــه و اظهــار داشــت 1۳ســال پیــش ،زلزلــه 
ــا نمایــش تصاویــري  ــه کام مــرگ کشــید و ب ــم هــزاران نفــر را ب اي در ب
،یکبــار دیگــر عمــق فاجعــه بــم را یــادآوري نمــود و اظهــار امیــدواري کــرد 
کــه ایمــن ســازي و مقــاوم ســازي ســاختمان بــه یــک فرهنــگ و مطالبــه 
ــودجویان  ــي از س ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود . وي ب ــل ش ــي تبدی عموم
خــود را تابــع قوانیــن نمیداننــد و ایــن مــردم هســتند کــه در هنــگام خریــد 
ــد اســتحکام ســاختمان توســط مهندســان ناظــر  ــه تأئی ســاختمان حتمــا ب
دقــت نماینــد در خواســت نمــود کــه مســئوالن و مدیــران شهر،مهندســین 
ناظــر ،پیمانــکاران و ... بــا دیدگاهــي وســیع و آینــده نگــر بــه مقولــه ســاخت 
و ســاز کــه بیشــترین هزینــه را در ســبد مالــي خانــواده هــا دارد بپردازنــد .
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آزمون: ما بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و تنسیق امور مهندسان در حیطــه اختیاراتی که ریاست محترم سازمان به نمایندگی تنفیذ نمودند، فعالیت می کنیم
مهنــدس احمــد آزمــون در ســال 1۳۳4 در تربــت حیدریــه متولــد گردیــده، 
ایشــان از کارشناســان بــا ســابقه و بــا تجربــه ســطح اســتان مــی باشــد کــه 
ــد.  ــت بوده ان ــه خدم ــغول ب ــازندگی مش ــه س ــادی را در عرص ــالهای زی س
ایشــان ســابقه عضویــت در شــورای اســامی شــهر تربــت حیدریــه و عضــو 

هیئــت رئیســه کارشناســان رســمی 
کانــون  دفتــر  در  دادگســتری 
و  حیدریــه  تربــت  کارشناســان 
اکنــون در قامــت ریاســت نمایندگی 
ــت  ــاختمان ترب ــی س ــام مهندس نظ
حیدریــه در حــال تــاش و فعالیــت 
مــی باشــد و از بــدو تأســیس دفتــر 
ــه در  ــه ک ــت حیدری ــی ترب نمایندگ
ــا حضــور مهندســان  ســال 1۳۷۸ ب
دارای پروانــه اشــتغال بــه کار در 
ســطح شــهر دایــر گردیــد، بعنــوان 
ــکاندار  ــس س ــب رئی ــس و نای رئی
ــراح و  ــت.  ط ــوده اس ــی ب نمایندگ
ــه  ــالها ب ــت و س ــه 1 اس ــر پای ناظ
عنــوان کارشــناس در کمیتــه فنــی 
و کارگــروه توســط شهرســتان تربت 
ــت  ــته اس ــت داش ــه عضوی حیدری
ــت  ــی ترب ــام مهندس ــون نظ و اکن

ــا دارای  ــر آنه ــدود 1۷۰ نف ــه ح ــو دارد ک ــه 4۰۰ عض ــک ب ــه نزدی حیدری
پروانــه اشــتغال بــه کار در رشــته هــای هفتگانــه نظــام مهندســی هســتند. 
ــی  ایــن دفتــر دارای فضــای اداری و آموزشــی مجــزا در دو واحــد آپارتمان
مســاحتی حــدود 2۰۰ مترمربــع اســت کــه دارای 4 کارمنــد تمــام وقــت می 
باشــد و در ســطح اســتان خراســان رضــوی همــراه بــا نمایندگــی ســبزوار و 

ــود. ــوب می ش ــف" محس ــروه "ال ــای  گ ــزء نمایندگی ه ــابور ج نیش
ــه« در  ــگار »خبرنام ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص ــون در گفتگ ــدس آزم مهن
ــت  ــی ترب ــت: نمایندگ ــار داش ــی اظه ــن نمایندگ ــای ای ــوص فعالیته خص
حیدریــه 5 عضــو هیــات رئیســه دارد کــه بــا ترکیــب مناســب از نیروهــای 
جــوان و بــا تجربــه توانســته نقــش مهمــی در توســعه و بهبــود فعالیتهــای 
ــه در  ــدی ک ــال و ان ــدت ۳ س ــن دوره م ــند. در ای ــته باش ــی داش مهندس
خدمــت همــکاران عزیــز بــوده ایــم کمافــی الســابق توانســته ایــم تعامــل 
خوبــی بــا شــهردار و فرمانــدار و نماینــده محتــرم مجلــس داشــته باشــیم. 
ارتبــاط نمایندگــی بــا ریاســت محتــرم اداره راه وشهرســازی تربــت حیدریــه 
ــان  ــای ایش ــه از همکاریه ــت ک ــه اس ــور توج ــاز و درخ ــیار ممت ــم بس ه

ــم. ــی را داری کمــال تشــکر و قدردان
ــناخت  ــاختمان ،ش ــت س ــا صنع ــط ب ــای مرتب ــانه ه ــطح رس ــوال:در س س
کمــی نســبت بــه دفاتــر نمایندگــی ســازمان در شهرســتانها وجــود دارد و 
عمومــًا ســازمان نظــام مهندســی را بــه عنــوان شــورای مرکــزی و نظــام 
مهندســی مراکــز اســتانها مــی شناســند. دفاتــر نمایندگــی نظــام مهندســی 
ــاختاری و  ــوی، س ــاوت ماه ــه تف ــد و چ ــی کنن ــه م ــتانها چ در شهرس
ــد؟  ــتانها دارن ــی در مراکزاس ــام مهندس ــای نظ ــازمان ه ــا س ــردی ب عملک
ــک شهرســتان  ــی نظــام مهندســی در ی ــر نمایندگ ــس و اعضــای دفت رئی

ــوند؟چگونه؟ ــی ش ــا منصــوب م انتخــاب ی
ــتانها ســازمان نظــام مهندســی  ــام اس پاســخ ســوال اول: متاســفانه در تم
ســاختمان  بــه مرکزیــت اســتان شــناخته می شــود در صورتیکــه در 
شــهرهای اســتان مهندســان پیــاده نظام ســازندگی شــهر و توســعه شــهری 
مــی باشــند امــا در ســطح مطبوعــات و رســانه هــا توجــه کمــی بــه ایــن 
قشــر تاشــگر می شــود، واقعیــت ایــن اســت کــه رئیــس ســازمان خــود 

ــک  ــاب ی ــق انتخ ــا را از طری ــی ه ــه نمایندگ ــوط ب ــور مرب ــد ام می توان
ــه  ــدام ب ــازمان اق ــای س ــه روس ــون هم ــا تاکن ــد ام ــری نمای ــس پیگی رئی
ــد  ــک فراین ــی ی ــد و درط ــی کردن ــه م ــن زمین ــات در ای ــزاری انتخاب برگ
مــردم ســاالر در یــک ســازمان مــردم نهــاد رئیــس و اعضــا هیــات رئیســه 

ــی  ــن روش م ــده ای ــم بن ــه زع ــه ب ــی شــود ک ــا انتخــاب م نمایندگــی ه
توانــد در نزدیــک شــدن نظــام مهندســی بــه اهــداف تشــکیل خــود موثرتــر 

باشــد.
ســوال:وظایف شــما در دفتــر نمایندگــی نظــام مهندســی شهرســتان تربــت 

حیدریــه چیســت؟
ــطح  ــی در س ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــی ک ــان وظایف ــوال دوم: هم س
اســتان دارد بــا در نظــر گرفتــن ماحظــات مــا در ســطح شهرســتان دنبــال 
مــی کنیــم ،یعنــی بــر اجــرای صحیــح مقــررات ملــی ســاختمان و تنســیق 
ــه  ــرم ســازمان ب ــی کــه ریاســت محت ــور مهندســین در حیطــه اختیارات ام

نمایندگــی تنفیــذ نمودنــد فعالیــت مــی کنیــم.
ــه اســت؟  ــا ســازمان نظــام مهندســی اســتان چگون نحــوه ارتبــاط شــما ب
مثــٌا آیــا هــر ســه مــاه یــک بــار بــه شــکل مکتــوب بــه ســازمان مرکــز 
اســتان گــزارش مــی دهیــد ؟ آیابرنامــه بازدیــد دوره ای از دفاتــر نمایندگــی 

شهرســتان هــا یــا چیــزی مثــل بــازرس و بازرســی دوره ای وجــود دارد؟
ــا  ــه و ی ــات ماهان ــال گزارش ــورت ارس ــه ص ــی ب ــوم: نمایندگ ــوال س س
ــاط  ــا ارتب ــی ه ــد نمایندگ ــا واح ــیون ب ــامانه اتوماس ــق س ــوردی از طری م
کامــل دارد .بنــده و ســایر اعضــاء هیــات رئیســه هــم در هــر زمــان الزم 
باشــد بــرای جلســات عمومــی و یــا خصوصــی بــه ســازمان رفته و همیشــه 
موفــق بــه انجــام امــور مربــوط شــده ایــم ،همیشــه روســای ســازمان در 
ــا نمایندگــی هــا توجــه خاصــی داشــتند کــه  زمینــه ماقــات حضــوری ب
جــای تشــکر دارد. منتهــی جــای یــک اتــاق یــا فضــای مخصــوص ویــژه 
مراجعــه نمایندگــی هــا در ســازمان بــه نظــام خالــی اســت جلســات ادواری 
نمایندگــی هــا هــم معمــوال هــر شــش مــاه یکبــار برگــزار مــی شــود کــه 
ــن جلســات  ــر تخصصــی شــدن ای ــازمان بناب ــد س ــره جدی ــات مدی در هی
ــده را  ــن وع ــد ای ــی توانن ــدازه م ــه ان ــا چ ــد ت ــد دی ــه بای ــزار شــده ک برگ
اجرایــی نمایند،بنــده بــه نوبــه خــودم از ایــن پیشــنهاد بسیاراســتقبال مــی 

کنــم
کیفیت ساخت و ساز شهرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

مصاحبه
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آزمون: ما بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و تنسیق امور مهندسان در حیطــه اختیاراتی که ریاست محترم سازمان به نمایندگی تنفیذ نمودند، فعالیت می کنیم
ســوال چهــارم: بنــده بــه واســطه تجربــه ای کــه دارم از ابتــدای تاســیس 
نظــام مهندســی در تربــت حیدریــه فعالیــت داشــته ام بــه خاطــر دارم مــن 
ــن  ــی تری ــازی ابتدای ــاده س ــرای پی ــه و پیشکســوت ب و مهندســان باتجرب
مســائل ســاخت وســاز مثــل اجــرای شــناژ و یــا انتخــاب آهــن و یاســایر 
مصالــح ســختی هــای بســیاری را متحمــل شــدیم اکنــون مســایل تفــاوت 
بســیاری کــرده و ســطح کار افزایــش کیفــی مناســبی داشــته اســت ،امــروز 
ــه اصطــاح "جــا افتــاده" اســت حتــی  ایــن مســایل در تربــت حیدریــه ب
مســائلی مثــل تســت جــوش وتســت بتــن را در ســالهای اخیــر بــا پیگیــری 
هیــات رئیســه نمایندگــی اجرایــی کردیــم منتهــی مــن معتقــدم در زمینــه 
ــای  ــن آوری ه ــا ف ــم ،مث ــاش کنی ــتر ت ــد بیش ــز بای ــری نی ــای دیگ ه
نویــن ســاخت و ســاز یــا اجــرای دقیــق مقــررات ملــی در تاسیســات برقــی 
ــتاندارد  ــرژی و اس ــرف ان ــازی در مص ــه س ــرد بهین ــا رویک ــی ب و مکانیک
ســازی مصالــح و وســایل بــه کار رفتــه در ســازه هــای بلنــد مرتبــه در ایــن 

زمینــه هابایــد تــاش بیشــتری نمائیــم . مــا در ســطح نمایندگی تاشــهایی 
کردیــم مثــا کمیتــه حفاظــت در برابــر حریــق و ایمنــی تشــکیل دادیــم 
، کــه بــر اجــرای مقــررات در ایــن حــوزه نظــارت کنــد، یــا کمیتــه بهینــه 
ســازی در مصــرف انــرژی داریــم کــه ضوابــط  مربوطــه را عملیاتــی کنــد، 
بازبینــی و بررســی نقشــه هــای بلنــد مرتبــه هــای ســطح شــهر را داریــم 
منتهــی بــه حمایــت همــه جانبــه ســازمان در ایــن زمینــه هــم نیــاز داریــم 
. از طرفــی متاســفانه نظــام مهندســی بــه تنهایــی خیلــی مواقــع کاری از 
پیــش نمــی بــرد. شــهرداری و دادســتانی بایــد در زمینــه پیشــگیری ازوقوع 
جــرم بــه صحنــه بیاینــد در ایــن زمینــه جلســات مشــترکی با شــورای شــهر 
ــرای  ــوز در اج ــکاتی هن ــی مش ــم منته ــته ای ــرم داش ــهرداری محت و ش
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــررات ب ــود دارد .مق ــده وج ــل آم ــات بعم توافق
ــدس ناظــر اســت  ــده مهن ــه عه ــف ب ــه ای از مســئولیتهای مختل مجموع
ــن  ــدارد کــه ای ــی ن ــن مســئولیتها مهنــدس ناظــر اختیارات ــال ای کــه درقب

ضعــف قانونــی بســیار آزار دهنــده اســت.
ســوال:یکی از دغدغــه هــای عمــوم ،کیفیــت نامطلــوب ســاخت و 
ســازهای روســتایی اســت و بــا توجــه بــه متولــی گــری بنیــاد مســکن در 
ایــن حــوزه ،شــما چــه مــی کنیــد و چگونــه از تداخــل کاری جلوگیــری 

مــی شــود؟
ســوال پنجــم: خــدارا سپاســگزارم کــه محیطــی سرشــار از تعامــل و احترام 
دربیــن همــکاران نظــام مهندســی تربــت وجــود دارد بیشــتر ناظــران بنیــاد 

ــان  ــا آن ــون ب ــه تاکن ــتند ک ــا هس ــی م ــام مهندس ــکاران نظ مســکن هم
تعامــل خوبــی داشــته ایــم . ولــی خــوب  شــوربختانه ســاخت و ســاز در 
کان کشــور متولــی مشــخصی نــدارد و همیــن نکتــه باعــث مــی شــود 
ــق  ــد از طری ــرد بای ــه صــورت سیســتماتیک پیــش ب ــوان ب کــه کار را نت
تعامــل و ارتباطــات حــوزه هــا را مشــخص کــرد کــه البتــه نمــی توانــد 

راه حــل مناســب و صــد در صــدی  باشــد.
دفاتــر نمایندگــی نظــام مهندســی در شهرســتان عمومــا و شــما خصوصــٌا 

بــا چــه مشــکاتی روبــرو هســتند؟
ســوال ششــم: بــه صــورت عمومــی مشــکاتی کــه بــه نظــرم نمایندگــی 
هــای مــا و دیگــر نمایندگــی هــا بــا آن مواجــه انــد؛ دو مشــکل ســازمانی 
یکــی خــارج از ســازمان و دیگــری در ســطح ســازمان اســت. متاســفانه 
ــز  ــه ج ــت ب ــزی اس ــن و ناچی ــگاه پایی ــیار ن ــتان بس ــه شهرس ــدگاه ب دی
ــچ  ــن هی ــی معاونی ــازمان و برخ ــس س رئی
کــدام از مســئولین و اعضــاء هیــات مدیــره 
ــت  ــب ماموری ــا در غال ــورت بازدیدی ــه ص ب
ــد و  ــده ان ــا نیام ــی ه ــه نمایندگ ــز ب هرگ
برخــی از اعضــاء هیئــت مدیــره شــاید 
ــت  ــا در ترب ــاختمان م ــه س ــد ک ــی دانن نم
ــه چــه صــورت  ــا شــهر دیگــر ب ــه ی حیدری
اســت در ســطح عمومــی جامعــه متاســفانه 
ضعــف فرهنگــی و دیــد منفــی نســبت بــه 
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــدس وج ــرد مهن کارک
بیــن بــردن  از  همــه همــکاران بــرای 
ــازمان  ــد س ــد . بای ــت ببندن ــر هم آن کم
فرهنــگ  زمینــه  در  شهرســازی  و  راه  و 
ســازی بیشــتر تــاش نماینــد .بــه صــورت 
ــت  ــی ترب ــی نمایندگ ــکل اصل ــاص مش خ
ــرای  ــا ب ــت م ــه اس ــث بودج ــه بح حیدری
ــی  ــای آموزش ــف و فعالیته ــارت مضاع نظ
و فرهنگــی  خــود مشــکل بودجــه داریــم .

هــر مطلــب دیگــری کــه در مصاحبــه 
نیامــده و طــرح آن را ضــروری مــی دانیــد 

ــد؟ ــان نمائی بی
ســوال هفتــم: بــه خاطــر دارم در جلســه ای بــا حضــور ریاســت محتــرم 
ــا  ــد "هــر انجمــن ی ســازمان جنــاب آقــای دکتــر ســیفی ایشــان فرمودن
ــا  ــتان ه ــابه آن در شهرس ــد مش ــت بای ــهد هس ــه در مش ــکیاتی ک تش
ــت  ــد در جه ــه بای ــت ک ــی اس ــیار مثبت ــدگاه بس ــن دی ــد" ای ــود آی بوج
عملیاتــی شــدن آن تــاش کــرد. یــک عــزم وجودیــت در ســطح 
ــی از دســتورالعملها و شــیوه نامــه  ــا خیل ــد ت ــه وجــود آی ــد ب ســازمان بای
هــا کــه در ســطح مشــهد اجرایــی مــی شــود بــه شهرســتانها هــم تســری 
یابــد تــا در آنجــا اجرایــی گــردد. مــن ایــن عــزم را در ریاســت ســازمان 
ــدان  ــطح کارمن ــی در س ــم منته ــی بینی ــرم م ــن محت ــه معاونی و مجموع
ــت  ــی جه ــود و گاه ــی ش ــاهده نم ــزم مش ــن ع ــتادی ای ــای س و نیروه
ــا دســتورالعمل بایــد چنــد روز در ســازمان  دریافــت یــک بخــش نامــه ی
جســتجو کــرد . از وقتــی کــه بــه مــن دادیــد تــا بتوانــم از ایــن تریبــون 
ــان  ــاختمان خراس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــود در س ــکاران خ ــا هم ب
ــان  ــا مهندس ــه م ــگزارم.امیدوارم هم ــم بسیارسپاس ــو کن ــوی گفتگ رض
درجهــت اعتــا فرهنــگ و ســطح زندگــی و بــاال بــردن رفــاه و آســایش 
ــد قطعــا  جامعــه خویــش موفــق باشــیم کــه اگــر ایــن مهــم تحقــق یاب

ــت. ــد یاف ــاء خواه ــه ارتق ــگاه مهندســی در جامع جای
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همایش جداگرهای لرزه ای

دیدار صمیمانه رئیس سازمان با پرسنل

مالقات عمومی رییس سازمان با ارباب رجوع

گزارش تصویری

گزارش تصویری

گزارش تصویری
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روند برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیئت رییسه گروه های تخصصی سازمان
گزارش تصویری
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تقدیر دکتر اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی استان از  برگزاري همایش ملی  اخالق حرفه اي
خبرکوتاه

دکتــر محمدرضــا اخــوان عبداللهیــان مدیــرکل راه و شهرســازي خراســان رضوي 
در نامــه اي بــه دکتــر مظاهریــان معــاون محتــرم مســکن و ســاختمان وزارت راه و 

شهرســازي، از برگــزاري همایــش ملــی اخــاق حرفــه اي تقدیــر و تشــکر کــرد.
ــان  ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رضــوي، در بخشــي از ایــن نامــه آمــده اســت: همایــش اخــاق حرفــه اي کــه 

توســط دکتــر شــیباني اصــل مدیــرکل محتــرم دفتــر ســازمان هاي مهندســي و 
تشــکل هاي حرفــه اي برگــزار گردیــد، مــورد اســتقبال بیــش از 4۰۰ نفــر مهندس 
نظــام مهندســي و نظــام  کاردانــي ســاختمان قــرار گرفــت و در تبییــن نظــام نامه 
اخــاق حرفــه اي اباغــي توســط مقــام عالــي وزارت تأثیــر بــه ســزائي داشــت.

تقدیر مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی


