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سرمقاله

اجالس هيات عمومي ؛
فرصت��ي كه نبايد از دس��ت داد

موال اميرالمومنين در نهج البالغه مي فرمايند :اضافه الفرصه غصه :
از دست دادن فرصت ها موجب غم و پشيماني مي شود.
هر ساله اعضاي سازمان نظام مهندسي در سطوح مختلف و در قالب نشست های گوناگون در سطوح
استاني به عنوان  ،مجامع عمومي سازمان و در گستره كالن كشوري در قالب اجالس هيئت عمومي
سازمان نظام مهندسي ساختمان و اين آخري با صرف هزينه هايی قابل توجه گردهم می آیند .اما در
این میان پرسشی که همواره ذهن بسياري از مهندسان را به خود مشغول نموده و پاسخي مناسب و
قانع كننده نيز به آن داده نشده این است که آيا اهدافي كه تاکنون براي اين نشست ها در نظر گرفته
شده محقق گردیده و آيا نتايج مورد نظر آنگونه که از آن انتظار می رود فراهم آمده است ؟
بر اساس ديدگاه بهره ور محور  ،در تحليل موضوعات همواره بايد نسبت خروجي به ورودي مثبت
باش��د تا كاري  ،ارزش انجام دادن داش��ته باش��د  .اين ديدگاه كه رويكرد غالب جهاني است ما را به
مطالعه و برنامه ريزي بيش��تر در انجام هر عملي فرا مي خواند  .اگر بخواهيم با همين رويكرد به
پرسش باال در خصوص اجالس هيات عمومي سازمان نظام مهندسی ساختمان پاسخ دهيم ابتدا مي
بايست گذاري بر اهداف قانونگزار از پيش بيني اين چنين نهادهايي در قانون نظام مهندسي و حوزه
اختيارات آن داشته باشيم .
واقعيت آن اس��ت كه تمامی اختيارات و هويت سازمان نظام مهندسي برگرفته و مرهون اعضاي آن
اس��ت  .ماده  3قانون كه اصل و اس��اس تش��كيل این سازمان را بيان مي كند بر این نکته تصريح
دارد كه سازمان نظام مهندسي ساختمان بمنظور جلب مشاركت مهندسان در انجام وظايف حرفه اي
و تحقق اهداف قانون شكل مي گيرد  .همچنين در سطح استاني باالترين اختيارات را مجمع عمومي
داراس��ت كه يكي از آنها انتخاب هيئت مديره سازمان اس��تان است  .در سطح كشوري نيز باالترين
اختيارات بر عهده هيئت عمومي س��ازمان می باشد كه يكي از آنها انتخاب شوراي مركزي سازمان
است كه نهايت ًا به انتخاب رئيس سازمان كشور نيز منجر مي گردد .
حال با اين جايگاه رفيع و حوزه وس��يع اختيارات و به مصداق اصل تناس��ب اختيارات و مس��ووليتها
به پرس��ش نخس��ت باز مي گرديم و آن اینکه اجالس بزرگ هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي
ساختمان كشور كه مركب از اجتماع كل هيئت مديره هاي  30استان كشور مي باشد در طی گذشت
س��يزده س��ال تا چه اندازه درتحقق اهداف خود موفق بوده است؟ آيا پس از این همه مدت مهندس و
مهندسي جايگاه واالي خود را در سطح كشور پيدا كرده است؟ آيا تشكیالت مهندسي كشور آنچنان
كه شایس��ته است كيفيت ساخت و س��از را از خود متأثر نموده و همگام با پيشرفتهاي جهاني آن
حركت رو به جلو داشته است ؟ آيا مي توان صنعت ساخت و ساز كشورمان را از بعد كيفيت با دنيا
مقايسه نمود ؟
پاسخ پرسشهای فوق هر چه باشد يك نكته بديهي است و آن اینکه هنوز راه نرفته  ،بسيار است
و مسیر براي كار بيشتر باز.
آري درس��ت كه در مس��ير عينيت دادن به رس��الت اصلي سازمان نظام مهندس��ي  ،موانع بيروني و
مش��كالت دروني هردو آنهم به مقياس بس��يار وجود دارد  ،درس��ت كه هنوز و پس از اين همه سال
سازمان نظام مهندسي عليرغم سياستهاي مصرح در سند چشم انداز نتوانسته است خود را از زيرسلطه
دولتها خارج كند و س��ازماني مردم نهاد يا  NGOبه معني واقعي ش��ود  ،درس��ت كه  ...ولي هنر
بزرگمردان روزگار آن ا كه در مس��ير ناهموار ،گامهاي پيش��رفت و تعالي را بردارند.در واقع تجمع چند
صد نفر نخبگان كشور در اجالس هيئت عمومي بايستي نتايجي عملي و ملموس داشته و هر نوبت
برگزاري آن قدمي بزرگ و روبجلو براي نظامات مهندسي كشور قلمداد گردد.پس چه نيكوست در
اين سال همت و تالش مضاعف ضمن آنکه به كاری مضاعف و تالشی بیش از پیش می اندیشیم  ،با
مروري به شرح وظايف خود و ارزيابي گذشته  ،فاصله بين آنچه هست و آنچه بايد باشد را بيش
از پيش بكاهيم و بياد داشته باشيم كه:
شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي
در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن
ب��ه اميد ف��رداي روش��ن پيش پاي همه مهندس��ان عزيز و س��ازندگان ميهن اس�لامي
مدیر مسوول

سروش انديشه
قانون مداري از نگاه رهبري نظام
اشاره
یکی از ویژگی های برجسته امام خمینی(رحمت اهلل علیه) رعایت قانون بوده است.ایشان نه تنها هیچ گاه قوانین کشور را -که برآمده از اندیشه های گروهی
خردمند و فرهیخته است -زیر پا نگذاشت ،بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خالف شرع می دانست .دخترایشان ،خانم زهرا مصطفوی در این باره می
گوید «:امام خیلی مقید به قانون بودند و احترام زیادی به قانون می گذاشتند .ایشان رعایت قانون را یک تکلیف شرعی می دانستند؛ یعنی حتی مثال عدم
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خالف شرع می دانستند و به عقیده ایشان ،عبور ماشین از ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی ،کاری
حرام و خالف شرع است»1.
چند حکایت از قانون مندی امام خمینی(رحمت اهلل علیه) چراغی فرا راه جامعه اسالمی ما ،و الگویی فرادست جوانان این سرزمین است.
یکی از نزدیکان حضرت امام می گوید:
در آن روزهایی که به همراه حضرت امام در فرانسه بودیم ،برخی از اطرافیان ایشان پولی فراهم کرده و گوسفندی خریدند و آن را در پشت حیاطی که
امام برای نماز به آن جا می آمدند ذبح می کردند وبا گوشت آن ،غذایی درست کردند و خدمت ایشان آوردند .اما از آن جا که در فرانسه قانونی وجود
دارد که براساس آن ،ذبح هر حیوانی در خارج از کشتارگاه به خاطر رعایت مسائل بهداشتی ،ممنوع است ،امام فرمود « :چون از قانون حکومت این جا
تخلف شده است ،من از این گوشت نمی خورم»2.
یکی از شاگردان حضرت امام می گوید :من در ایام اقامت امام در نجف اشرف ،به دلیل ممنوع الخروج بودنم ،به صورت قاچاق به نجف رفتم و خدمت
السالم .شما هم قاچاق آمدید؟ گفتم :بله .بعد امام فرمود « :دیگر به شکل
حضرت امام رسیدم .ظهر بود ،دراتاق را باز کردم و سالم کردم .فرمود :علیکم ّ
قاچاق نیایید .هر وقت خواستید بیایید ،با گذرنامه باشد» و این اصرار امام برای آن بود که مرا به رعایت قانون وادار سازد3.
آیت اهلل شهید مصطفی خمینی می گوید :در شهر همدان ،امام هنگام عبور از یکی از خیابان ها ،مسافت زیادی را طی می کردند تا از تقاطع عابر پیاده عبور
کنند .ایشان حتی تا این اندازه نیز قوانین را رعایت می کردند4.
مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی(رحمت اهلل علیه) نقل می کند :روزی حضرت امام به من فرمود :کتاب کشف االسرار مرا از کتاب خانه نزدیک جماران،
تهیه کن و برایم بیاور .به ایشان گفتم :اگر شما بفرمایید چشم ،کتاب را می گیرم و می آورم ،اما قانون این کتابخانه این است که کتاب ،دست کسی برای
بیرون بردن نمی دهد ،بلکه کتاب را تنها همان جا باید مطالعه کرد .امام فرمود :پس اگر قانونش این است ،شما نمی خواهد از آن جا کتاب بیاورید .به این
ترتیب ،من کتاب کشف االسرار را از جای دیگری تهیه کردم و به ایشان دادم5.

پی نوشت ها:
 .1برداشت های از سیره امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،به کوشش :غالمعلی رجایی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،1384 ،چ،2ج ،4صص  290و .291
 .2نک :سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،به کوشش :مصطفی وجدانی ،قم ،پیام آزادی ،1362 ،ج ،4ص .57
 .3نک :پا به پای آفتاب ،به کوشش :امیر رضا ستوده ،تهران ،پنجره ،1374 ،ج ،4ص .157
 .4برداشت هایی از سیره امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،ج ،4ص .291
 .5همان ،ص .292

اينجانب نمايندگان محترم مجلس و نيز مسئوالن قوه قضاييه را به پيمودن راههاي قانوني و تمكين در برابر قانون دعوت مي كنم و از مجادله هاي بيهوده در
امري كه مجراي قانوني آن مشخص است بر حذر مي دارم اختالف و جنجال در محضر افكار عمومي ملت عزيز كه براي رفع مشكالت خود چشم به شماها
و ديگر مسئوالن سه گانه دوخته است كاري برخالف مصالح ملي و در نزد خدا و مردم ناپسنديده است.
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای
درپاسخ به نامه نايب رئيس مجلس 1380/10 /8
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مروری بر قطعنامه های اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان در 12سال گذشته

اجالس هيئتعمومي؛نگاهيبهگذشته ،راهكاريبرايآينده
همه س��اله اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي س��اختمان برابر ماده 19
قانون در يكي از استانهاي كشور و با حضور هيئت مديره كليه سازمانهاي استاني ،
بازرس��ان  ،رؤساي شوراي انتظامي و كارشناسان خبره س��ازمان برگزاري مي شود.
بازخورد اين پتانس��يل عظيم كارشناسي كه از اجتماع خبرگان صنعت ساخت و ساز
كش��ور پديد مي آيد و در واقع چكيده يكس��ال تجربه تخصصي در باالترين سطوح
كش��ور محس��وب مي شود به دنبال س��ه روز بحث و گفت و گوي فشرده و تبادل
تجربيات نهايت ًا در قطعنامه پاياني اجالس تبلور مي يابد .
همواره يكي از دغدغه هاي اصلي مسووالن سازمان نظام مهندسي يافتن راهكاري
براي عملياتي كردن قطعنامه هاي اجالس ها بوده است اما نگاهي به پيشينه موضوع
مويد آن اس��ت ك��ه در اكثر موارد حاص��ل آن همه بحث و مناقش��ه  ،پس از اتمام
اجالس به بوته فراموش��ي سپرده ش��ده و تا اجالس بعد يادي از آن به ميان نمي
آيد .پاس��خ به اين پرسش كه آيا اين مشكل از بلند پروازانه و غير واقعگرايانه بودن
مصوبات اجالس نشات يافته يا اينكه عم ً
ال هيچ راهكاري براي اجرايي نمودن مفاد
قطعنامه ها انديشيده نشده نياز به تاملي جدي دارد اما آنچه در وهله نخست بنظر
مي آيد آن است كه كندوكاوي مختصر در قانون ما را به پاسخ « شوراي مركزي »
مي رساند  .در اين ميان ،اين شوراي مركزي سازمان است كه بايد آستين همت باال
زده و با تبيين اهداف قابل دسترسي  ،حاصل مصوبات چند اجالس هيئت عمومي
سازمان را در دوره عمر سه ساله خود مورد توجه قرار داده و آنها را اجرايي نمايد .
در اين مجال و در بررسي اينكه آيا تاكنون تالشي در اين زمينه صورت گرفته يا خير ،
قصدمان به نقد كشيدن گذشته نيست  ،اما هم اكنون كه در آستانه انتخابات پنجمين
دوره شوراي مركزي سازمان قرار داريم صرف ًا بعنوان بيان راهكاري راهگشا و با اميد
به آينده  ،مي توان با تدقيق در مصوبات اجالسهاي پيشين  ،فصل مشترك آنها را
استخراج و آنها را بعنوان اهداف دوره پنجم شوراي مركزي سازمان مطرح كرد .
اينك و با اين رويكرد اهم فرازهاي دوازده س��ال تجربه هيئتهاي عمومي س��ازمان
را پيش روي ش��ما قرار داده ايم .باشد كه اين يادآوري به مثابه راهبردهاي اجرايي
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شوراي مركزيي قرار گيرد كه بنيان انتخابش در اجالس سيزدهم نهاده مي شود .
و اما اصلي ترين فرازهاي مش��ترك در مصوبات هيئتهاي عمومي سازمان عبارتند
از :
 -1بازنگري  ،اصالح و تدوين دوباره شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان
با رويكرد طراحي  ،محاس��به  ،نظارت و اجرا و با مد نظر قرار دادن رش��ته هاي
هفتگانه
 -2بازنگري مبحث دوم مقررات ملي س��اختمان با ملحوظ داش��تن نظرات و
تجربيات سازمانهاي استاني
 -3بررسي مشكالت ناشي از ظرفيت باالي موجود در رشته مهندسي عمران و
نبود هماهنگي رشته هاي هفتگانه و نظام مند كردن آزمونهاي ورود به حرفه بر اساس
ميزان نياز شهرهاي مختلف كشور
 -4تدوين طرح جامع س��اخت و ساز و حركت در راستاي حذف دوگانگي نظام
فني  -اجرايي كشور
 -5تسري قانون نظام مهندسي و تعميم كنترل سازمانهاي استاني بر كليه ساخت
و سازهاي غير دولتي كشور به استناد مواد  4و  15قانون
 -6تعيين تكليف جايگاه قانوني سازمان نظام مهندسي و تفويض اختيار ماده 37
آيين نامه اجرايي به سازمان بر اساس مفاد ماده  15قانون
 -7بازنگ��ري آيي��ن نام��ه اجرايي قانون با در نظر گرفت��ن نظرات و تجربيات
استانها
 -8ايجاد وحدت رويه در استانهاي كشور در مواردي از قبيل چارت سازماني ،
تدوين نظام تعرفه اي به تكفيك رشته هاي چهار گانه و ...
 -9تعري��ف تش��كلهاي صنفي موضوع م��اده يك قانون ( غير از س��ازمان ) و
برنامه ريزي بمنظور كاهش تصديگري سازمانهاي نظام مهندسي و تفويض اختيارات
تشكلهاي مذكور.
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 -5اعضاء معتقدند كه هماهنگي دستگاههاي دولتي با سازمانهاي نظام مهندسي
و حمايت از آن ميتواند عالوه بر كمك شايسته تخصصي به دستگاهها  ،باعث ترويج
و رونق فعاليتهاي مهندسي كشور در جهت طراحي طرحهاي عمراني گردد .
 -6به منظور ايجاد زمينه هاي كارآفريني و اشتغال در بخش خصوصي و استفاده
از توانهاي تخصصي سازمانهاي نظام مهندسي الزم است سياستهايي اتخاذ شود كه
پروژه هاي بزرگ عمراني از اعضاء و مؤسسات دولتي خارج و به بخش خصوصي كه
سازمان نظام مهندسي نماينده و كنترل كننده آن است واگذار گردد .
 -7حاضرين در اين نشس��ت بر توسعه و گسترش حوزه فعاليت سازمانهاي نظام
مهندسي استانها  ،هم از حيث جغرافيايي و هم از حيث دامنه اموري كه به آنها مي
پردازند تأكيد دارند .
 -8سازمانهاي نظام مهندسي كشور آمادگي خود را در زمينه ارائه نظرات كارشناسي
فني به دستگاههاي اجرايي اعالم موده و مايل به دائمي كردن اين رابطه ميباشند  .به
ويژه ارائه خدمات تخصصي  ،مشورتي به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي  ،صنايع
 ،نفت و نيرو كشور و شهرداريها براي ارائه راه كارهاي مهندس جهت بهينه سازي
بهره برداري از منابع انرژي به عنوان يك هدف ملي پايدار  ،وظيفه خود ميدانند .
 -9سازمانهاي نظام مهندسي ايجاد مؤسسات اعتباري تخصصي را از مؤثرترين
ابزارها براي هدايت سرمايه ها به بخش ساختمان و عمران و كمك به توسعه صنعتي
كشور و كاهش بحران بيكار ميدانند .
 -10سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اين زمان كه اركان تشكيالتي آنها
كامل شده و ابزارهاي قانوني الزم براي تحقق اهداف رفيع قانون گذاران وجود دارد از
همه مراجع و مديريتهاي دولتي و عمومي بويژه وزارت مسكن و شهرسازي  ،وزارت
كش��ور و ش��هرداريها انتظار دارند در زمينه هاي همكاري مناسب براي جلوگيري از
مداخله افراد فاقد صالحيت در امور فني و تخصصي را فراهم آورند  .سازمانهاي نظام
مهندسي مهندسي همچنين بر واگذاري ساخت و سازهاي شهري به سازندگان واجد
صالحيت و مورد تأييد سازمان نظام مهندسي تأكيد جدي دارند .
 -11اعضاي نظام مهندسي بر ميثاق خود در رعايت اخالق مهندسي و حفظ حيث
و شرافت حرفه اي تأكيد مجدد مي نمايند و اطالع رساني به جامعه در جهت شناخت
نقش مثبت خدمات مهندسي در ارتقاء بازده سرمايه هاي خصوصي و ملي و تأمين رفاه
و آسايش عمومي را وظيفه خود ميدانند و آماده اند خود رأس ًا نسبت به حفظ سالمت
محيط مهندسي و نظارت بر عملكرد اعضاي خود بدون مداخله مراجع غير مرتبط با
مهندسي اقدام نمايند .
 -12اعضاي هيئت عمومي آمادگي خود را براي مش��اركت در برگزاري سومين
جشنواره مهندسي ساختمان اعالم ميدارند .
 -13با توجه به اينكه س��ال  1378توسط وزير مسكن و شهرسازي بعنوان سال
شهرس��ازي اعالم شده  ،هيئت عمومي ضمن تش��كر از اين اعالم تأكيد بر نقش و
اهميت شهرسازي در ايجاد هويت ملي كه توسط مهندسان طرح و ساخته خواهد شد
 ،همكاري همه جانبه خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن رويدادهاي مرتبط با سال
شهرسازي اعالم ميدارند .
 -14هيئت عمومي نسبت به نحوه انعكاس خبر برگزاري اين نشست در سيماي
جمهوري اس�لامي و گزيده هاي ناقص از بيانات وزير محترم مس��كن و شهرسازي
ش��ديداً اعتراض و گاليه داشته  ،خواستار اصالح موضوع به نحو مقتضي گرديدند تا
موجب ايجاد جو نامساعد و التهاب در جامعه مهندسين كشور نگردد .
در خاتمه ش��ركت كنندگان در اين نشست از زحمات سازمان نظام مهندسي استان
آذربايجان شرقي به عنوان ميزبان اين اجالس و همچنين از كمكهاي مادي و معنوي
معاونت محترم نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي و حضور
وزير و مقامات ارشد آن وزارت در اين نشست تشكر و تقدير بعمل آمد

•
•

قطعنامه دومين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
تبريز  30و  31تير ماه 1378

با سپاس از نعمات بي انتهاي خداوند و در پيروي از رهبريهاي حضرت آيت اله خامنه
اي و تقدير بي كران از حمايتهاي رياست محترم جمهوري اسالمي از جامعه مهندسي
كه در دوران ايش��ان اركان تش��كيالتي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان صورت
تكميل يافت و با اعطاي حكم رياس��ت س��ازمان نظام مهندسي بدست خويش مهر
خاتم بر صحيفه اين سلسله نهاد و با كرنش به پيشگاه بيش از  240مهندس شهيد
عرصه پيكار با اهريمنان .
دومين نشس��ت هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي س��اختمان به دعوت رئيس
س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان كش��ور در اجراي ماده  19قانون نظام مهندسي
س��اختمان و مواد  102تا  107آئين نامه اجرايي آن با حضور  198نفر اعضاي هيئت
مديره سازمانهاي نظام مهندسي استانهاي كشور ( بيش از دو سوم كل اعضاي هيئت
مديره ) و با حضور وزير مسكن و شهرسازي  ،معاونت نظام مهندسي وزارت مسكن
و شهرس��ازي و مقامات استان آذربايجان ش��رقي طي روزهاي سي ام و سي و يكم
تيرماه  1378در شهر تبريز تشكيل شد  .در پايان اين نشست بيانيه اي به شرح ذيل
تصويب و صادر گرديد :
 -1به دليل وجود زمينه هاي مس��تعد ذيل  ،انتظارات وسيعي از مهندسان براي
بهره وري بهينه از منابع و امكانات در جهت رفع نيازها ايجاد شده ا ست :
الف ) گستردگي نياز جامعه و در حال توسعه ايران به خدمات مهندسي
ب ) وجود نيروي چهل هزار نفري اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي كشور
ج ) وجود قانون  ،آئين نامه اجرايي و ساير ساختارهاي مديريتي و تشكيالتي موجود
و ممكن شايس��ته است كه جامعه مهندسي كشور به اين انتظارات پاسخي مطلوب
دهد .
 -2پاسخگويي به انتظارات فوق الذكر از طريق ايجاد انگيزه و عزم عمومي براي
اجراي قوانين و نظامات فوق و بهره گيري از امكانات پيش گفته امكان پذير ميباشد .
 -3نظر به ا ينكه يكي از عمده عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه و جلب اعتماد عمومي ،
ارائه خدمات مهندسي كيفي و كمي بيشتر ميباشد  ،اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي
ضمن سپاس و تقدير از خدمات همكاران شريفي كه طي دهها سال با تالش صادقانه
بدون توقع در جهت عمران و آباداني كشور كوشيده اند  ،هر گونه سهل انگاري كه
نافي مس��ئوليتهايي كه به عهده مي گيرند باش��د را رد نموده و آمادگي خود را براي
جلوگيري از مداخل��ه افراد فاقد صالحيت در موضوعات تخصصي و فني اعالم مي
دارند .
 -4اعضاي هيئت عمومي ضمن اعتقاد به قانون گرايي و تأكيد بر جنبه هاي مثبت
و مترقي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه موجود  ،اصالح برخي از
مواد آيين نامه و عندالزوم قانون را براي در برگرفتن ضرورتهايي كه در جريان قانون
بروز نموده است الزم ميدانند .
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قطعنامه سومين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
اصفهان | نهم تيرماه 1379

سومين اجالس هيئت عمومي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان با حضور اعضاي
هيئت عمومي  ،نماينده محترم واليت فقيه و امام جمعه اصفهان  ،مقامات ارشد وزارت
مسكن و شهرسازي شامل مقام محترم وزارت  ،معاونت وزير در امور نظام مهندسي
 ،معاون وزير و رئيس س��ازمان ملي زمين و مس��كن و مديران ارشد وزارت مسكن و
شهرسازي  ،معاونت هماهنگي امور عمراني و مديران ارشد وزارت كشور  ،استاندار ،
شهردار  ،مديران ارشد اجرايي و شهرداران استان اصفهان  ،شهرداران كالن شهرهاي
كشور و اعضاي شوراي انتظامي سازمان به مدت  2روز در تاريخ  8و  9تيرماه  79در
شهر تاريخي اصفهان برگزار گرديد و در پايان قطعنامه اي به شرح ذيل صادر شد :
متن قطعنامه
شركت كنند گان در سومين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با
نام خدا و درود به روح امام راحل و اداي احترام به شهداي راه آزادي و استقالل ميهن
بويژه شهداي مهندس و با سالم به مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري و با
خضوع به پيشگاه ملت بزرگ و سربلند ايران و ضمن تشكر فراوان از سازمان محترم
نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان كه ميزباني اين اجالس را با گشاده رويي تمام
بعهده گرفت و آن را با كمال دقت  ،نظم و ميهمان نوازي برگزار نمود و با تشكر از
مقامات ملي و محلي شركت كننده در اجالس و همچنين با سپاسگزاري از سازمان
محترم نظام مهندسي ساختمان استان مازندران كه ميزباني چهارمين اجالس هيئت
عمومي س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان را تقبل نموده  ،خواسته ها و پيشنهادات
خود را بش��رح زير اعالم مينمايند و نس��بت به پيگيري آنها متعهد شده و ملتزم مي
ش��وند كه با استعانت از عنايات خداوند و پش��تيباني همه مراجع دخيل و مسئول در
صنعت ساختمان و امر شهرسازي بويژه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور
و شوراهاي اسالمي شهرها و شهرداريها در جهت تحقق آنها تمامي مساعي خود را
بكار گيرند :
 -1پيگي��ري اجراي مواردي كه مصوبات اج�لاس دوم ( تبريز  ) 78كه بال اجرا
باقي مانده است .
 -2گسترش همكاري با دستگاههاي اجرايي  ،شوراهاي شهر  ،شهرداريها و ساير
نهادهاي دخيل در مهندسي در جهت توسعه قلمرو فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان و ارتقاء سطح كيفي حرفه و اعتالي مهندسي در كشور .
 -3بازنگري و اصالح مجموعه شرح خدمات ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي
در چهار رش��ته معماري  ،ساختمان تأسيس��ات مكانيكي و تأسيسات برقي و انجام
اقدامات مؤثر در زمينه تصويب و ابالغ شرح خدمات و تعرفه حق الزحمه  3رشته باقي
مانده شهرسازي و نقشه برداري و ترافيك بنحوي كه به همه رشته ها اهميت و اعتبار
كامل  ،متوازن و در خورد هر رشته اعطا شود .
 -4اصالح ماده  12آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در
خصوص صالحيت مهندس��ان و تكميل آن براي هر  7رشته با لحاظ نمودن كامل
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نظرات سازمانهاي نظام مهندسي استانها و شوراي مركزي .
 -5تعيين دقيق حدود مس��ئوليت مهندس��ان ناظر ساختمانهاي شهري متناسب
با امكانات  ،اختيارات و وضعيت واقع آنها و مش��خص كردن سهم اين مسئوليت در
مقايسه و بالنسبه به مسئوليت ساير عوامل دخيل در روند طراحي و اجراي ساختمان و
اقدام جدي براي اصالح قوانين حاكم بر اين مسئوليت .
 -6تقويت ش��وراهاي انتظامي استانها و كشور و حمايت از آنها در جهت پااليش
هر چه جدي تر محيط مهندسي و ايجاد يك نظام خود انضباط مستحكم براي ترويج
اخالق مهندسي و مسئوليت پذيري مدني مهندسان .
 -7پيگيري مستمر اقداماتي كه در جهت الزام كارفرمايان به استفاده از مجريان
صاحب صالحيت تا كنون انجام شده تا تحقق كامل آن .
 -8ايجاد تفاهم كامل و همكاري نزديك بين مهندس��ان رشته هاي مختلف در
عين خودداري از مداخله صاحبان تخصصي هاي  7گانه در قلمرو تخصصي يكديگر .
 -9هدايت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و شوراي مركزي سازمان
نظام مهندس��ي س��اختمان در جهت محور قرار دادن ارتقاي كيفي��ت ارائه خدمات
مهندسي و ا رتقاي مهندسي در كشور و تشكيل كميته هاي فني در هر سازمان استان
براي هر رشته و باال بردن اعتبار اين كميته ها تا سطح باالترين مرجع فني در استان
و كشور براي اظهار نظر در طرحها .
 -10همكاري با وزارت مس��كن و شهرس��ازي و ترغي��ب آن وزارتخانه به تهيه
مقررات ملي نقشه برداري و ترافيك همراه با مقررات ملي ساير رشته هاي مربوط به
ساختمان و شهرسازي .
 -11گسترش همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در زمينه تدوين
استاندارد براي كليه مصالح و اقالم مصرفي در ساختمان و پروژه هاي عمران شهري و
تعيينفهرستاستانداردهاياجباريبالحاظنمودننظرسازماننظاممهندسيساختمان
 -12تهيه و ترويج چك ليستهاي كنترل ساختمان براي مراحل طراحي و نظارت
در حين اجرا و تأكيد بر استفاده از آنها در كليه استانها .
 -13به اجرا گذاردن هر چه سريعتر آئين نامه اجرايي ماده  27قانون نظام مهندسي
و كنترل ساختمان در زمينه استفاده از مهندسان عضو سازمان در خدمات كارشناسي
مورد نياز دستگاهها و اشخاص مرتبط .
 -14اهتمام جدي به برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي مهندسي در  7رشته
و اولويت بخشيدن به آن جهت بهنگام سازي دانش فني مهندسان .
 -15راه اندازي برگزاري مسابقات طرح هاي معماري مهندسي و تدوين و انتشار
نقش��ه ها و مدارك فني كارهاي برجسته اي كه در هر استان انجام گرفته و معرفي
نوآوريها براي استفاده همه مهندسان .
 -16تهيه و ترويج شناسنامه فني براي كليه ساختمانها
 -17حضور فعالتر نمايندگان شوراي مركزي در كميسيونهاي تشخيص هم ارزي
رشته هاي هفتگانه جهت تعيين دقيق تر و واقعي تر حدود صالحيت دارندگان مدارك
تحصيليمختلف
 -18تهيه دس��تورالعمل هاي الزم براي استقرار نظام تضمين كيفيت در خدمات
مهندسي براي ساختمان مسكن و شهرسازي .
 -19ترويج استفاده از خدمات مديريت ساخت ( عامل چهارم ) براي كارفرمايان
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طرحهاي بيش از هزار متر زيربنا كه فاقد دانش و مهارت در امر ساخت و ساز ميباشند .
 -20حمايت قانوني از مهندس��ان در حوادث ناشي از كار و ايجاد وحدت رويه در
رس��يدگي به پرونده مهندس��ان در قوه قضائيه و همچنين آموزش قانون و آئين نامه
اجرايي به اعضاي سازمانها براي وقوف بيشتر آنها به مسئوليتهاي خود .
 -21پيگيري تشكيل محاكم اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزائي
كه با طرفيت مهندسان مطرح ميشود و انتخاب قاضي تحكيم براي اين محاكم .
 -22تالش براي حضور فعال تمامي حرفه مهندس��ي در جريان توس��عه ملي از
مقياس خرد تا كالن و از مرحله برنامه ريزي تا پايان اجرا و نگهداري پروژه عمراني .
 -23پيگيري اصالح قانون نظام مهندسي و آئين نامه اجرايي آن با لحاظ نمودن
نظرات و خواسته هاي استانها و گروه هاي تخصصي رشته هاي مختلف .
 -24گسترش استفاده از بيمه مسئوليت مدني و ديه اعضاء در همه كشور .
 -25تقويت همكاري بين سازمانهاي نظام مهندسي استانها با شوراهاي اسالمي
شهر  ،از طريق تشكيل كميته هاي مشترك متشكل از نمايندگان هر دو نهاد براي
تقويت تخصصي ش��وراهاي اس�لامي و بررسي كارشناس��انه طرحها و لوايحي كه
كميسيونهاي شوراها به كميته مشترك فوق الذكر پيشنهاد مي -نمايند .
 -26س��ازماندهي همكاري بين دفاتر نمايندگي س��ازمانهاي نظام مهندسي در
شهرهاي مختلف استان با ش��وراي اسالمي همان شهر و اتخاذ ترتيبات الزم براي
ا ستفاده از مهندسان دفاتر مذكور در كميسيونهاي فني شوراي اسالمي شهر بعنوان
يك اقدام سراسري در همه جاي كشور .
 -27اقدام الزم براي تأس��يس كميته اي تحت عنوان كميته هماهنگي اس��تاني
با عضويت معاونت عمراني اس��تانداري  ،رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان
و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به منظور ايجاد هماهنگي با مديران
اس��تان در جهت اجراي هر چه بهتر قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين
نامه اجرائي آن .
 -28پيگيري مؤكد سهم معين سازمانهاي نظام مهندسي استانها و شوراي مركزي
از درآمدهاي ماده  39كه همه ساله در بودجه هاي عمومي كشور تصويب ميشود .
 -29انتخاب كميته  5نفره اي از رؤساي سازمانهاي نظام مهندسي استانها باتفاق
رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان براي مالقات با وزير محترم مسكن
و شهرسازي و مذاكره براي حل مشكالتي كه سازمانها با آن مواجه اند و بايد با اقدام
يا حمايت وزير محترم مسكن و شهرسازي حل و فصل شود .
 -30واكنش فوري شوراي مركزي به اختالفاتي كه بين مهندسان در هر استان
بروز مي نمايد و حل و فصل اختالفات آنها قبل از آنكه تعميق پيدا نمايد .
 -31س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استانهايي كه ميزباني هر اجالس هيئت
عموم��ي را تقبل نموده اند تا زمان برگزاري اج�لاس بعدي اجراي مصوبات هيئت
عمومي را با همكاري دفتر اجرايي شوراي مركزي پيگيري نمايند .
ش��ركت كنندگان در اجالس براي اعضاي هيئت مديره اس��تانها در دوره بعد عميق ًا
آرزوي توفيق در اجراي قانون  ،اعتال بخشيدن به حرفه مهندسي و صنعت ساختمان
و شهرسازي و خدمت به مردم شريف ايران و بازگردان اعتبار مهندسي به منزلتي كه
در خور آن است مي نمايند .
ن��ام خ��داي اس��ت ب��ه او خت��م ك��ن
فاتح��ه فك��رت و خت��م س��خن
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قطعنامه چهارمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
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شركت كنندگان در چهارمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
با نام خدا و درود به روح امام راحل و اداي احترام به ش��هداي راه آزادي و اس��تقالل
ميهن عزيز به ويژه شهداي مهندس و با سالم به مقام معظم رهبري و رياست محترم
جمهوري و با خضوع به پيش��گاه ملت بزرگ ايران و ضمن تشكر فراوان از سازمان
نظام مهندسي س��اختمان استان مازندران كه ميزباني اين اجالس را با گشاده رويي
تم��ام به عهده گرفت و آن را در كمال نظ��م و دقت و ميهمان نوازي برگزار نمود و
باتشكر از مقامات ملي و محلي شركت كننده در اجالس و همچنين با سپاسگزاري
از سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان گيالن كه ميزباني پنجمين اجالس
هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان را تقبل نموده ا ست  ،خواسته ها و
پيشنهادات خود را به شرح زير اعالم مينمايند و نسبت به پيگيري آنها متعهد ميشوند
كه با اس��تعانت از عنايات خداوند و پشتيباني همه مراجع ذيربط و مسئول در صنعت
س��اختمان و امر شهرس��ازي به ويژه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و
شوراهاي اسالمي ش��هرها و شهرداريها در جهت تحقق آنها تمامي مساعي خود را
بكار گيرند :
 -1پيگيري اجراي مواد از مصوبات اجالس س��وم ( اصفهان – سال  ) 79كه تا
كنون به اجرا در نيامده و يا در دست اقدام است .
 -2س��ازمانهاي نظام مهندسي س��اختمان توافقات و پيمانهاي مربوط به كنترل
ساختمان را كه بين وزارت مسكن و شهرسازي و آنها حاصل شده است نقطه عطفي
در روند انجام وظائف اصلي س��ازمانها تقلي نم��وده و خود را متعهد ميدانند كه تمام
مس��اعي خوي��ش را در راه انجام تمام و كمال تعه��دات مذكور به كار گيرند و از اين
رهگذر به كيفيت شهرسازي و ساختمان بيفزايند .
 -3گسترش همكاري با دستگاههاي اجرائي  ،شوراهاي شهر  ،شهرداريها و ساير
نهادهاي ذيربط در جهت توسعه قلمرو فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و
ارتقاي سطح حرفه و اعتالي مهندسي در كشور .
 -4بازنگري و اصالح مجموعه شرح خدمات ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي
در رشته هاي معماري  ،ساختمان  ،تأسيسات مكانيكي  ،تأسيسات برقي و اقدام در
زمينه تصويب و ابالغ شرح خدمات و تعرفه حق الزحمه رشته هاي شهرسازي  ،نقشه
برداري و ترافيك به نحوي كه به همه رشته ها اهميت و اعتبار كامل و متوازن و در
خور هر رشته اعطاء شود .
 -5اصالح ماده  12آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در
خصوص صالحيت مهندسان و تكميل آن براي هر  7رشته با لحاظ نمودن نظرات
سازمانهاي استان و شوراي مركزي .
 -6تعيين دقيق حدود مس��ئوليت مهندسان ناظر ساختمانهاي شهري متناسب با
امكانات  ،اختيارات و وضعيت واقعي آنها و مش��خص كردن س��هم اين مسئوليت در
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مقايس��ه و به نسبت مسئوليت س��اير عوامل اجرايي دخيل در روند طراحي و اجراي
ساختمان و اقدام براي اصالح قوانين حاكم بر اين مسئوليت .
 -7در جهت تحكيم هر چه بيش��تر جايگاه س��ازمان نظام مهندسي ساختمان و
اركان آن كليه سازمانهاي استان نسبت به مصوبات شوراي مركزي و هيئت عمومي
تعهد خود را اعالم و از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند تا مصوبات
و دستورالعمل هاي متحد الشكل مورد نياز استانها را از طريق شوراي مركزي ابالغ
فرمايند .
 -8تقويت شوراهاي انتظامي استانها و كشور و حمايت از آنها در جهت پااليش
محيط مهندسي و ايجاد يك نظام خود انضباط و محكم براي ترويج اخالق مهندسي
و مسئوليت پذيري مهندسان .
 -9پيگيري مستمر اقداماتي كه در جهت الزام كارفرمايان به استفاده از مجريان
صاحب صالحيت تا كنون انجام شده تا تحقق كامل آن .
 -10ايجاد تفاهم كامل و همكاري نزديك بين مهندس��ان رش��ته هاي مختلف
درعين خ��ود داري از مداخله صاحبان تخصص ه��اي هفتگانه در قلمرو تخصصي
يكديگر و تالش در جهت ايجاد حداكثر همدلي و همكاري س��ازمانهاي اس��تان و
شوراي مركزي در راستاي تحقق اهداف قانون .
 -11از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست ميشود  ،موانع و معاذيري كه در راه
صدور و تمديد پروانه اشتغال وجود دارد به ويژه آن دسته از موانع كه به دستگاههاي
ديگر نظير وزارت اقتصاد و دارايي مربوط ميش��ود از روند اداري صدور تمديد پروانه
اشتغال برطرف نمايند .
 -12از همه اركان سازمان نظام مهندسي و كليه دستگاههاي دولتي و عمومي
و قواي مقننه و مجريه درخواس��ت ميش��ود كه براي رفع معضل اشتغال مهندسان و
پيشگيري از مهاجرت متخصصان تصميمات فوري اتخاذ و به موقع اجرا بگذارند .
 -13برگزاري مسابقات طرحهاي معماري و مهندسي و تدوين و انتشار نقشه ها
و مدارك فني كارهاي برجس��ته اي كه در هر استان انجام گرفته و معرفي نوآوريها
براي استفاده همه مهندسان.
 -14تهيه و ترويج شناسنامه فني براي كليه ساختمانها و كمك شوراي مركزي به
وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تهيه طرح جامع كنترل ساختمان انجام گيرد .
 -15حمايت قانوني از مهندس��ان در حوادث ناشي از كار و ايجاد وحدت رويه در
رس��يدگي به پرونده مهندس��ان در قوه قضائيه و همچنين آموزش قانون و آئين نامه
اجرايي به اعضاي سازمانها براي وقوف بيشتر آنها به مسئوليت هاي خود .
 -16پيگيري تشكيل محاكم اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزائي
كه با طرفيت مهندسان مطرح ميشود و انتخاب قاضي تحكيم براي اين محاكم .
 -17تالش براي حضور فعال تمامي حرفه مهندس��ي در جريان توس��عه ملي از
مقي��اس خرد تا كالن و از مرحله برنامه ريزي تا پاي��ان اجرا و نگهداري پروژه هاي
عمراني .
 -18پيگيري اصالح قانون نظام مهندسي و آئين نامه اجرايي آن با لحاظ نمودن
نظرات و خواسته هاي استانها و گروههاي تخصصي رشته هاي مختلف .
 -19تقويت همكاري بين س��ازمانهاي نظام مهندسي استان با معاونت عمراني
استانداريها و شوراهاي اسالمي شهر از طريق تشكيل كميته هاي مشترك  ،متشكل
از نمايندگان نهادهاي فوق براي تقويت تخصصي ش��وراهاي اس�لامي و بررس��ي
كارشناس��انه طرحها و لوايحي كه كميسيون ش��وراها به كميته مشترك فوق الذكر
پيشنهاد مينمايد .
 -20پيگيري مؤكد دريافت س��هم معين س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
اس��تانها و ش��وراي مركزي از درآمدهاي ماده  39همه ساله در بودجه هاي عمومي
كشور تصويب ميشود .
 -21تنظيم و جمع بندي مصوبات كميته هاي كاري و تخصصي اجالس چهارم
كه ضميمه اين قطعنامه اس��ت به عنوان دس��تور كار شوراي مركزي تلقي گردد و از
شوراي مركزي درخواست ميشود در جهت اجرايي نمودن آنها فعاليت الزم را بعمل
آورند .
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قطعنامهپنجميناجالسهيئتعموميسازماننظاممهندسيساختمان
گيالن | زيبا كنار |  2تير ماه 1381

شركت كنندگان در پنجمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
با نام خدا و سالم به پيشگاه امام زمان (عج) و درود بر روح امام راحل و اداي احترام
به ش��هداي راه آزادي و اس��تقالل ميهن عزيز به ويژه شهداي مهندس و با سالم به
مقام معظم رهبري و رياس��ت محترم جمهوري و با خضوع به پيشگاه ملت بزرگ و
سربلند ايران با اظهار تأسف از واقعه زلزله منطقه قزوين و همدان و آرزوي علو درجات
براي جان باختگان و صبرو شكيبايي براي بازماندگان حادثه و ضمن تشكر فراوان از
سازمان نظام مهندسي ساختمان گيالن كه ميزباني اين اجالس را با گشاده رويي تمام
به عهده گرفت و آن را در كمال نظم و دقت و ميهمان نوازي برگزار نمود و با تشكر از
مقامات ملي و محلي شركت كننده در اجالس و همچنين با سپاسگزاري از سازمان
محترم نظام مهندسي ساختمان اس��تان چهار محال بختياري كه ميزباني ششمين
اجالس هيئت عمومي س��ازمان نظام مهندس��ي را تقبل نموده است  ،خواسته ها و
پيشنهادات خود را بشرح زير اعالم مينمايند و نسبت به پيگيري آنها متعهد ميشوند
كه با استعانت از عنايتهاي خداوند و پشتيباني همه مراجع ذيربط و مسئول در صنعت
ساختمان و شهرسازي بويژه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و شوراهاي اسالمي
شهرها و شهرداريها در جهت تحقق آنها تمامي مساعي خود را بكار گيرند :
 -1پيگيري اجراي موادي از مصوبات اجالس چهارم ( بابلسر – سال  ) 1380كه
تا كنون به اجرا درنيامده و يا در دست اقدام است .
 -2شركت كنندگان در اجالس خواستار تخصيص بودجه كافي از طرف وزارت
مسكن و شهرسازي براي اشاعه فرهنگ صحيح ساخت و ساز ميباشند .
 -3اجراي كامل قانون و آيين نامه اجرايي آن از طرف كليه دستگاههاي اجرائي
ذيربط به ويژه ماده  12آئين نامه اجرايي و همچنين تعريف حدود صالحيت و ظرفيت
اشتغال حرفه هاي مختلف به صورت هماهنگي از طريق شوراي مركزي تهيه و به
كليه استانها ابالغ گردد  .همچنين گروهي از شركت كنندگان خواستار تجديد نظر در
مفاد ماده  12آئين نامه اجرايي شدند .
 -4پيگيري ابالغ نظامنامه مجريان ذيصالح از طريق ش��وراي مركزي سازمان
نظام مهندسي ساختمان .
 -5درخواس��ت از وزارت علوم  ،فنون  ،تحقيقات و فناوري در خصوص بازنگري
تعداد پذيرفته شدگان رشته عمران با توجه به نيازهاي جامعه .
 -6گردهماي��ي گروههاي تخصصي در فواصل برگزاري هيئت هاي عمومي در
جهت يافتن راه كارهاي جلوگيري از نزول كيفي خدمات مهندسي برگزار گردد .
 -7بازنگري تعرفه هاي خدمات مهندسي و تعيين حق السهم تخصصهاي مختلف
بر اساس قوانين موضوعه انجام گيرد .
 -8ش��ركت كنندگان خواستار به كار گيري تخصص برق و مكانيك در كليه به
ويژه ساختمانهاي گروههاي چهارگانه شدند .

•
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 -9درخواس��ت از مراجع ذيربط صدور پروانه براي اجراي ماده  34قانون در كليه
ساختمانهاي صنعتي كه غالب ًا در خارج از محدوده قانوني شهرها احداث ميگردد .
 -10با توجه به اين كه برگزاري اين همايش مقارن با زلزله منطقه قزوين گرديد
 ،توجه مسئولين اجرايي كشور را در بكارگيري تخصص در امر ساخت و ساز از طريق
التزام به اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جلب مي نمايد .
 -11اعمال سياس��تهاي تش��ويقي جهت ايجاد انگيزه براي حضور متخصصين
شهرسازي در سازمانهاي نظام مهندسي و مشاركت آنان در تهيه طرحهاي تفكيك
اراضي  ،بهسازي و كاركردهاي تعريف شده در برنامه سوم .
 -12ابالغ ش��رح خدمات نقش��ه برداري و ساير رشته ها توسط وزارت مسكن و
شهرسازي به مراجع ذيربط
 -13شركت كنندگان خواستار هماهنگي الزم بين كميته انتشارات با صدا و سيما
در جهت ايجاد برنامه هاي آموزشي براي تخصصهاي مختلف شدند .
 -14تعريف س��اختار پژوهشي سازمان نظام مهندسي و ارتباط آن با ساير مراكز
پژوهش��ي كش��ور از ديگر خواسته هاي شركت كنندگان در اجالس ميباشد  .در اين
رابطه دوره هاي آموزش��ي روش تحقيق در مهندس��ي ساختمان و تعيين اولويتهاي
پژوهشي بايد مورد توجه قرار گيرد  .در اين راستا ايجاد بانك پژوهشي است و ارتباط
آن با استانهاي سراسر كشور كمكي در جهت شناخت استانداردهاي مرتبط با حرفه
براي اعضاء سازمان نظام مهندسي خواهد بود .
 -15شركت كنندگان اجالس در چهار چوب قانون خواستار همكاري همه جانبه همه
سازمانهاي نظام مهندسي استانها به خصوص استانهاي بزرگ با شوراي مركزي هستند .
 -16رؤس��اي شوراي انتظامي اس��تانها  ،خواستار عدم صدور رأي كميسيونهاي
ماده صد قبل از اعالم نظرشوراي انتظامي استان هستند  .همچنين خواستار تشكيل
نشست مشترك هر شش ماه يكبار در محل شوراي مركزي شدند  .ضمن ًا در هر استان
دبيرخانه و بودجه جداگانه پيرامون موضوع فوق تخصص يابد .
 -17شركت كنندگان در اجالس خواستار تدوين و ابالغ آيين نامه هاي معوق مانده
قانون مانند ماده  33قانون  ،همچنين تس��ريع در رسيدگي و ابالغ دستورالعمل هاي
تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان از طرف وزارت مسكن ميباشند .
 -18روش ارزيابي مهندس��ان از طريق آزمونهايي كه توس��ط وزارت مس��كن و
شهرسازي برگزار ميگردد مورد تأييد شركت كنندگان در اجالس نبوده و خواستار تغيير
روش آزمون و جايگزين نمودن دوره هاي آموزشي و بازآموزي به جاي آن ميباشند .
 -19شركت كنندگان در اجالس خواستار فعاليتهاي سازمان نظام مهندسي سراسر
كشور در امر انتخابات شوراهاي اسالمي شهرها در سال جاري هستند .
 -20ش��ركت كنندگان در اجالس خواس��تار تدوين نظام نامه صندوق مشترك
توسط كميسيونهاي مربوطه و ارائه آن به هيئت عمومي ميباشند .
 -21تنظيم و جمع بندي مصوبات كميته هاي كاري و تخصصي اجالس پنجم
كه ضميمه اين قطع نامه اس��ت بعنوان دستوركار شوراي مركزي تلقي ميگردد و از
ش��وراي مركزي درخواست مي ش��ود در جهت اجرائي نمودن آنها فعاليت الزم را به
عمل آورد .

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

قطعنامه ششمين اجالسهيئتعموميسازماننظاممهندسيساختمان
شهر كرد |  26تير ماه 1382

قطعنامه شش��مين اجالس هئيت عمومي با دعوت قبلي و با حضور نماينده وزارت
مس��كن و شهرسازي در شهر كرد تش��كيل گرديد  .ميزباني اين اجالس با سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال بختياري بود كه طي يك سال كار فشرده
ت��داركات الزم را براي برگزاري هر چه پرثمرتر اجالس فراهم آورد  .در اين اجالس
اعضاي هيئت مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها  ،رؤساي شوراهاي
انتظامي سازمانهاي استانها  ،وزير مسكن و شهرسازي و معاون نظام مهندسي و اجراي
ساختمان  ،مدير كل دفتر تشكلهاي مهندسي  ،مدير كل دفتر تدوين و ترويج مقررات
ملي ساختمان  ،رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها و تعدادي از مديران
ارش��د وزارت مذكور  ،معاونين عمراني استانداري ها  ،شهرداران شهرداريهاي مراكز
استان حضور داشتند .
در مراسم افتتاحيه اجالس امام جمعه محترم شهركرد  ،استاندار محترم استان  ،وزير
مس��كن و شهرسازي و رئيس سازمان نظام مهندس��ي ساختمان كشور و در مراسم
اختتاميه معاون محترم وزير مسكن و شهرسازي مبرم ترين مسائل مهندسي استان
و كش��ور و برنامه هاي آتي دس��تگاههاي مربوط به خود را تشريح و وظايف قانوني
مهندس��ان و دستگاههاي اجرائي مرتبط با عمران كش��ور را مطرح و پس از دو روز
برگزاري جلس��ه عمومي اجالس و كميته هاي تخصصي و كميسيونهاي كاري آن
پيشنهادات و مصوباتي تهيه شد كه تفصيل آنها در صورتجلسه اجالس و گزارشهاي
كميته ها و كميسيونها به شرح اوراق پيوست منعكس ميباشد .
ش��ركت كنندگان در اجالس ضمن تشكراز ميزباني بس��يار منظم و ميهمان نوازي
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال بختياري و رياست آن جناب آقاي
مهندس مرتضي رئيسي و همكاران ايشان و هممچنين پشتيباني هاي ارزنده جناب
آقاي زاهدي استاندار محترم چهارمحال بختياري و همچنين سپاسگذاري از سازمان
محترم نظام مهندسي ساختمان اس��تان خراسان براي قبول ميزباني اجالس هفتم
هيئت عمومي ( تير ماه سال آينده ) و ابراز اندوه از درگذشت  4تن از همكاران خود
آقايان دكتر منوچهر مزيني  ،مهندس المعي  ،مهندس پيوند  ،مهندس روحي كه در
اجالسهاي گذشته با ما بودند و طلب آمرزش براي آنان  ،نسبت به موارد زير تأكيد و
از شوراي مركزي و سازمانهاي استان و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور
و ساير دستگاههاي مرتبط خواستار پيگيري اجراي آنها هستند :
 -1مصوبات اجالسهاي گذشته و اجالس حاضر بعنوان خطوط راهنماي حركت
سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان مد نظر قرار گرفته و به آنها فعليت بخشند و همه
مس��اعي خود را در جهت اجراي آنها و ايجاد نظم مطلوب در حرفه هاي مهندسي و
اعتالي مهندسي در كشور به كار گيرند .
 -2از وزارت مسكن و شهرسازي كه در تأسيس و تقويت سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان نقش ارزنده اي ايفا نموده تشكر مي نمايند و انتظار دارند وزارتخانه مذكور
مساعي خود را در جهت توسعه سازمان نظام مهندسي ساختمان و تقويت اركان آن و
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حركت به سوي استقالل كامل و خود بسنده كردن سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
به كارگيرد و به اين منظور ضروري اس��ت همه س��اله رقم معيني را در بودجه وزارت
مسكن و شهرسازي براي كمك به سازمان نظام مهندسي ساختمان منظور نمايد .
 -3از سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان درخواست دارند كه به امر آموزش
و ترويج مهندسي اهتمام بيشتري مبذول دارند و اطالع رساني به مردم را در جهت آشنايي
آنان با قابليت ها و ضرورتهاي استفاده از خدمات روز درآمد مهندسي توسعه بخشند .
 -4رعايت اخالق مهندسي  ،تقويت وجدان حرفه اي در بين مهندسان  ،احترام
به تخصص همكاران در همه رشته ها  ،حفظ حريم تخصصهاي مختلف و در پيش
گرفتن مسير تفاهم و همكاري بين آنان مي بايستي در صدر اهداف سازمانهاي نظام
مهندسي قرار گيرد .
 -5از وزارت مس��كن و شهرسازي درخواست ميش��ود در اجراي ماده  121آئين
نامه اجرايي قانون تسهيالت الزم نظير زمين و كمكهاي مالي را براي تأسيس دفاتر
سازمانهاي نظام مهندسي و شوراي مركزي در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان
قرار دهد .
 -6ش��ركت كنندگان در اجالس درخواست تداوم انتشار نشريه شمس و ارتقاي
كيفي��ت ظاه��ري و محتواي علمي و حرفه اي آن را دارند و از ش��وراي مركزي مي
خواهند كه راهكارهايي براي خودكفايي مالي نشريه مذكور طراحي و اجرا نمايد .
 -7شركت كنندگان در اجالس خواستار اصالح كلي در وضعيت آزمونهاي صدور
و تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي در رشته هاي مختلف و واگذاري
امور تشخيص صالحيت و آزمون به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان هستند .
 -8شركت كنندگان در اجالس از گروههاي تخصصي سازمانهاي نظام مهندسي
استانها اكيداً مي خواهند كه همچون گذشته در شيوه خود براي تمديد پروانه اشتغال
به كار مهندسان همكار  ،از اعمال نظرات سليقه اي و شخصي پرهيز نمايند و حريم
همكاران را محفوظ نگه دارند .
 -9از سازمانهاي استان درخواست ميشود هر چه سريعتر تعرفه خدمات مهندسي
را براي همه رشته ها تعيين و درآن درصدي بعنوان حق الزحمه كنترل نقشه و اعمال
نظارت بر فعاليتهاي مهندس��ي كه توسط سازمان انجام ميشود و هزينه آن از محل
حق الزحمه مذكور دريافت ميش��ود پيش بيني نمايند و در چارچوب ماده  117آئين
نامه اجرائي براي تصويب از طريق ش��وراي مركزي تقديم وزارت محترم مس��كن و
شهرسازي نمايند  .پس از آن كمكهاي وزارت مسكن و شهرسازي ( جايگزين ماده
 39قانون ) صرف جبران كمبود هزينه هاي كنترل س��اختمان و انجام ساير وظايف
سازمان نظام مهندسي ساختمان گردد .
 -10ش��ركت كنندگان در اجالس ضمن تش��كر از وزارت مسكن و شهرسازي
براي ابالغ دس��تورالعمل استفاده از مجريان س��اختمان  ،از كليه سازمانهاي استانها
درخواس��ت مي نمايند كه دس��تورالعمل مذكور را از  82/6/1به موقع اجرا گذارده و
چنانچه مشكالتي در اجراي آن بروز نمود از طريق هيئت سه نفره استان رفع نمايند و
در خاتمه دو سال  ،اصالحات الزم در دستور العمل را پيشنهاد نمايند .
 -11شركت كنندگان در اجالس خواستار اصالح قانون و آئين نامه اجرائي آن و
همچنين تبصره  7ماده  100قانون شهرداريها از طريق تشكيل كميته خاص به منظور
افزايش اس��تقالل سازمان نظام مهندسي ساختمان و رفع موانع اجرائي آن بر اساس
تجربياتي كه طي سيزده سال گذشته حاصل شده  ،هستند .
 -12اجالس ششم بر توسعه دفاتر مهندسي موضوع ماده  9آئين نامه اجرايي و
تقويت اين دفاتر و جلوگيري از فعاليت دفاتر فاقد صالحيت تأكيد مي نمايد .
 -13شركت كنندگان در اجالس خواستار توجه بيشتر به صرفه جويي در مصرف
انرژي از ناحيه مهندسان و بخشهاي دولتي هستند .
 -14اجالس شش��م بر حل مس��ائل كنترل و بازرس��ي لوله كشي گاز به وسيله
مهندسان مكانيك عضو سازمان تأكيد داشته و خواستار حل فوري مشكالتي است
كه اخيراً در اين زمينه بروز نموده و از وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز
خواستار توسعه همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان با شوراهاي اسالمل شهرها
و شهرداريها در حول محورهاي پيشنهادي كميسيون مربوطه هستند .
 -15شركت كنندگان در اجالس از تشكيل شركت سرمايه گذاري نظام مهندسي
ايران اس��تقبال و تقويت آن را جهت تأمين منابع مالي س��ازمانهاي نظام مهندسي و
كسب استقالل مالي آن ارزيابي و خواستار تقويت و پشتيباني از آن هستند .

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
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قطعنامه هفتمين اجالسهيئتعموميسازماننظاممهندسيساختمانمشهد
مقدس | تير ماه 1383

هفتمين اجالس هيئت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كشور در روزهاي
 26 ، 25 ، 24تير ماه س��ال  1383با دعوت قبلي و با حضور وزير محترم  ،معاونين
 ،مس��ئولين و مديران ارش��د وزارت مسكن و شهرس��ازي  ،معاونت محترم عمراني
وزارت كش��ور  ،رياس��ت محترم سازمان نظام مهندسي س��اختمان كشور  ،معاونين
محترم عمراني استانداريهاي كشور  ،شهرداران محترم كالن شهرها ،رؤساي محترم
سازمانهاي مسكن و شهرسازي كشور و اعضاي محترم هيئت مديره و رؤساي محترم
ش��وراي انتظامي و بازرسان س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كشور و مسئولين
محترم اس��تان خراس��ان در جوار بارگاه ملكوتي ثامن الحجج حضرت امام علي ابن
موسي الرضا (ع) در شهر مشهد مقدس تشكيل گرديد  .ميزباني اين اجالس با سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان خراسان بود كه طي يك سال كار فشرده و هماهنگ،
تداركات الزم را براي برگزاري هر چه پر ثمرتر اجالس فراهم آورد .در مراسم افتتاحيه
و اختتاميه اين اجالس وزير محترم مس��كن وشهرس��ازي  ،رياست محترم سازمان
نظام مهندس��ي ساختمان كش��ور  ،معاونت محتر عمراني و هماهنگي وزارت كشور
 ،معاونت محترم عمراني و هماهنگي اس��تانداري خراسان  ،شهردار محترم مشهد و
رياس��ت محترم سازمان نظام مهندسي استان خراسان  ،مسائل مرتبط با مهندسي و
امور ساخت و ساز كشور و برنامه هاي آينده دستگاههاي مربوط به خود را تشريح و
وظايف و مسئوليتهاي قانوني مهندسان و دستگاههاي اجرايي مرتبط با عمران كشور
را با توجه به مش��كالت پيش آمده در حوادث طبيعي سيل و زلزله و ضرورت تدوين
آئين نامه ها و دس��تورالعملهاي اجرايي الزم  ،مطرح و پس از سه روز جلسه عمومي
اجالس و اين قطعنامه و گزارشات كميته ها و كميسيونها به پيوست قطعنامه حاضر
 ،منعكس ميباشد .
شركت كنندگان در اجالس ضمن قدرداني و تشكر از ميزباني و مهمان نوازي سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان خراسان و رياست آن جناب آقاي مهندس كامران و
همكاران ايشان و كليه دست اندركاران اجالس و نيز ابراز خشنودي از اظهارات وزير
محترم مس��كن و شهرسازي در باب اهميت سازمان نظام مهندسي ساختمان و وارد
شدن اين سازمان به مرحله جديد از بلوغ خود و تأييد اين نظرات و همچنين تشكر از
حمايتها و مساعدتهاي ارزنده معاونت محترم عمراني و هماهنگي استانداري خراسان
 ،رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي خراسان و ديگرمسئولين محترم استان
و ابراز اندوه نس��بت به درگذشت همكار گرامي جناب آقاي مهندس جواد جوانشير ،
عضور محترم هيئت مديره و خزانه دار س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان و
طلب آمرزش براي ايشان  ،نسبت به موارد زير تأكيد و از وزارت كشور  ،وزارت مسكن
و شهرسازي  ،شوراي مركزي و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و ساير
دستگاههاي مرتبط خواستار پيگيري اجراي آنها ميباشند .
 -1پيگيري اجراي موادي از مصوبات اجالس هاي گذشته كه تا كنون به اجرا در
نيامده است و اعالم گزارش عملكرد آنها در اجالس آتي .

•

•

 -2ضمن اعالم اين كه خط مش��ي اين اجالس مطابق خط مش��ي اجالسهاي
پنجم و ششم ميباشد  ،مصوبات اجالس حاضر و اجالس هاي گذشته بعنوان راهنماي
حركت سازمان نظام مهندسي ساختمان تلقي شده و در دستور كار اجرايي سازمانهاي
نظام مهندسي ساختمان قرار گيرد و به همين منظور كميته اي براي پيگيري اجراي
مصوبات  ،در شوراي مركزي تشكيل گردد .
 -3س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها خود را متعهد ميدانند كه تمام
مساعي خويش را در راه اجراي وظايف محوله ناشي از آئين نامه و دستورالعمل هاي
مربور با امور ساخت و ساز و كنترل ساختمان با توجه به ايجاد زمينه و بسترهاي مساعد
و رفع موانع اجرايي كه به همت و عنايت وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور
صورت مي گيرد  ،بكار بندند .
 -4با توجه به تصويب آئين نامه اجرايي ماده  33قانون نظام مهندسي و كنترل
س��اختمان توس��ط هيئت محترم وزيران و ضرورت هماهنگي هاي الزم بين وزارت
كش��ور و وزارت مس��كن و شهرس��ازي  ،گرددش كاري بين دس��تگاههاي مرتبط
بخصوص ش��هرداريها و س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان شفاف گردد تا ضمن
حفظ جايگاه هر نهاد سيستم كارآمد و مؤثري در رابطه با كنترل در ساخت و سازها
ايجاد گردد .
 -5ضمن تش��كر و قدر داني از وزارت مس��كن و شهرسازي كه نقش ارزنده اي
در تقويت سازمانهاي نظام مهندسي ايفا نموده است  ،اميد به آن است كه اين وزارت
خانه  ،مساعي خود را در توسعه سازمان نظام مهندسي ساختمان و حركت آن به سوي
استقالل و خود كفايي در اجراي سياستهاي تمركز زدايي به كار گيرد و راهكارهاي
مناسبي را تدوين و اجرا نمايد .
 -6اصالح و بازنگري شرح خدمات ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي در رشته
ه��اي هفتگانه و اقدام در تصويب و ابالغ ش��رح خدم��ات و تعرفه هاي حق الزحمه
متناسب و متوازن در هر رشته .
 -7از سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها درخواست دارند كه در امر آموزش
و ترويج مهندس��ين اهتمام بيش��تري بورزند و مردم را از قابليتهاي مهندسان و تأثير
استفاده از خدمات آنان در توسعه ساخت و ساز كشور با همكاري رسانه هاي گروهي
آگاه نمايند .
 -8حفظ اخالق مهندس��ي و احترام به تخصص همكاران و ايجاد تعامل سازنده
بين آنان و تقيد به موازين قانوني در مورد رشته هاي مختلف به ويژه ترتيباتي كه در
ماده  12آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندس��ي ساختمان و تبصره هاي آن از لوازم
اجتناب ناپذير حفظ و ارتقاي سازمان نظام مهندسي ساختمان محسوب ميشود .
 -9انجام وظايف س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان بدون همكاري وسيع بين
اين س��ازمان با ش��وراهاي اسالمي شهرها و شهرداريها و س��اير نهادهاي مؤثر در
مديريت شهري امكان پذير نمي باشد  .متقاب ً
ال اين نهادها نيز بدون همكاري صميمانه
س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان نمي توانند توفيق الزم در انجام مأموريت ها و
وظايف محوله از ناحيه مردم را به نحو احس��ن كس��ب نمايند  .لذا در تعامل بين اين
نهادها تأكيد ميگردد .
 -10از وزارت محترم كش��ور و كليه ش��هرداريها و ش��وراهاي اس�لامي شهرها
درخواست مي نماييم كه آئين نامه مجريان ساختمان را در همه شهرها به اجرا درآورند
و از دخالت سازندگان فاقد صالحيت و پروانه مجري  ،جداً جلوگيري نمايند تا از تكرار
حوادث ناگوار نظير شهر بم جلوگيري شود .
 -11ضمن قدرداني از وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي ماده  121آئين نامه
اجرايي قانون  ،اعطاي تسهيالت الزم  ،كمكهاي مالي براي تأسيس دفاتر نمايندگي
سازمان در شهرهاي مختلف استان و شوراي مركزي را خواستاريم .
 -12شركت كنندگان در اجالس از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مينمايند
كه به پيشنهادات سازمانهاي استان و شوراي مركزي در جهت كاهش انواع آزمونها و
جايگزيني آموزش بجاي آنها توجه و اهتمام جدي مبذول دارند .
 -13از وزارت مسكن و شهرسازي اكيداً درخواست ميشود كه تعرفه هاي خدمات
مهندسي ساختمان را كه از سال  1378تا كنون تغيير نداده است بر اساس پيشنهادات
سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانهاي كشور تعديل و مطابق افزايش تورم به
روز گرداند .

•
•

•

•

 -14شركت كنندگان در اجالس از وزارت محترم مسكن و شهرسازي و وزارت
محترم كشور درخواست مي نمايند نسبت به لغو تبصره  7ماده  100قانون شهرداريها
كه با مواد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جايگزين شده است اقدام نمايند .
 -15از وزير محترم مسكن و شهرسازي درخواست مينمايد كه به وعده خود در
مورد واگذاري دفاتر تعطيل شده سازمانهاي مسكن و شهرسازي در شهرهاي غير از
مركز استانها براي استفاده دفاتر نمايندگي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها
عمل نمايند .
 -16شركت كنندگان در اجالس نسبت به عدم همكاري شركتهاي گاز استانها
با س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اجراي ترتيبات نظارت و بازرسي موضوع
مبحث هفدهم به ش��دت گاليه مند بوده و از وزارت محترم نفت و معاونت محترم
ايش��ان در ش��ركت ملي گاز انتظار دارند نس��بت به رفع موانع بازرسي گاز به وسيله
مهندس��ين عضو سازمانهاي نظام مهندسي س��اختمان و نيز توسعه همكاري با اين
سازمان دستورات عاجل صادر فرمايند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود .
 -17ش��ركت كنندگان در اجالس همچون اجالسهاي گذشته درخواست دارند
كه جلسات ادواري نمايندگان گروههاي تخصصي هفتگانه با جديت بيشتر تشكيل
گردد

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

قطعنامه هشتمین اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
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اعضاي هيئت مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و رؤساي شوراهاي
انتظامي بازرسان سازمانهاي مذكور و اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
ساختمان و شوراي انتظامي آن سازمان طي روزهاي  29و  30تير ماه  84نشستهاي
پياپي هش��تمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان را در شهر
اراك و به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي برگزار نمودند به
سنت اجالسهاي گذش��ته در اين اجالس نيز معاونين عمراني برخي از استانداريها ،
شهرداران برخي از شهرهاي مركز استان  ،معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان
وزارت مسكن و شهرسازي  ،رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها و مديران
كل ستادي وزارت مسكن و شهرسازي و تعدادي ا ز كارشناسان ستادي وزارت مذكور
كه با امور نظام مهندسي مرتبط بودند نيز شركت داشتند  .در مراسم افتتاحيه اجالس
هشتم جناب آقاي مهندس محمد مصطفوي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان مركزي بعنوان رئيس اجالس و همچنين آيت اله محسني گركاني امام جمعه
شهر اراك  ،آقاي عبدالمحمد زاهدي استاندار استان مركزي  ،آقاي مهندس محسن
اكبرزاده معاون نظام مهندس��ي و اجراي ساختمان وزارت مسكن وشهرسازي  ،آقاي
مهندس محمد حسين مقيمي معاون عمراني وزارت كشور  ،آقاي دكتر علي عبدالعلي
زاده وزير مس��كن و شهرس��ازي و آقاي مهندس سيد محمد غرضي رئيس شوراي
مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان طي سخراني هايي مسائل فرا روي مهندسي
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كش��ور و سازمان نظام مهندسي ساختمان را مطرح و پاره اي از راهكارهاي اعتالي
كيفي خدمات مهندس��ي و و طرحهاي س��اختماني و عمراني را ارائه دادند همچنين
در اين اجالس با اعطاي لوح تقديري به وزير محترم مس��كن و شهرس��ازي جناب
آقاي دكترعبدالعلي زاده از زحمات  8ساله ايشان در توسعه و تقويت سازمانهاي نظام
مهندسي ساختمان تقدير بعمل آمد .
شركت كنندگان در اجالس طي  3نشست عمومي مواردي كه در قانون نظام مهندسي
و كنترل س��اختمان و آئين نامه اجرايي آن بعهده هيئت عمومي نهاده شده مطرح و
در خصوص آنها تصميم الزم را اتخاذ نمودند كه در صورتجلس��ه اجالس و مدارك
ضميمه آن منعكس ميباشد .
همچني��ن با توجه به وظايف جدي��دي كه بموجب آئين نامه م��اده  33قانون نظام
مهندس��ي و كنترل س��اختمان و ش��يوه نامه هاي اجرائي آن بر عهده سازمان نظام
مهندسي ساختمان  ،ش��هرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي نهاده شده است  ،بر
اساس پيش��نهاد قبلي عمده مباحث مطروحه در كميسيونها و گروههاي تخصصي
اجالس به بررسي اجراي شيوه نامه هاي پيش گفته اختصاص داده شد و راهكارهاي
اجرائي مشخصي براي تداوم فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي ارائه گرديد .
شركت كنندگان در اجالس ضمن تشكر از زحماتي كه سازمان محترم نظام مهندسي
ساختمان استان مركزي براي برگزاري اين اجالس متحمل شده و با ميهمان نوازي
فراوان در حد باالترين مقدورات خود شرايط برگزاري هيئت عمومي هشتم را فراهم
آوردن��د مراتب قدرداني خود را تقديم هيئت مديره آن س��ازمان و همكاران ايش��ان
مي نمايند و همچنين از حمايتهاي اس��تاندار استان مركزي و شهردار اراك و اعضاء
شوراي اسالمي اين شهر تشكر و سپاسگزاري مي نمايند  .هيئت عمومي جمع بندي
پيشنهادات كميسيونها و گروههاي تخصصي و نشستهاي عمومي اجالس هشتم را
در قالب اين قطعنامه و ضمائم آن بعنوان دستور كار يك ساله شوراي مركزي سازمان
نظام مهندسي ساختمان و سازمانهاي استان و بيان انتظاراتي كه از دستگاههاي دولتي
و اجرايي دارند طي  30بند به شرح زير ارائه و خواستار اجراي آنها هستند :
 -1خط مش��ي مصوب اين اجالس همان خط مش��ي مصوب اجالسهاي ششم
( ش��هر كرد ) و هفتم ( مش��هد ) هيئت عمومي خواهد بود و از ش��وراي مركزي و
سازمانهاي استان مي خواهند كه برنامه هاي اجرائي خود را به سمت خط مشي هاي
مذكور جهت بدهند و عمده تالش خود را طي يكسال آينده به پيروي از آنها با رويكرد
غالب به س��وي اجراي ش��يوه نامه آئين نامه اجرائي ماده  33قانون نظام مهندسي و
كنترل ساختمان كه در ارديبهشت سال  84ابالغ شده است تنظيم و هدايت كنند .
 -2س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان اس��تانها همكاري و هماهنگي خود با
شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان را در جهت تحقق خواسته هاي قانوني نظام
مهندسي و آئين نامه هاي آن تقويت نمايند .
 -3س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها مساعي خود را در جهت جلب
همكاري شهرداريها و استانداريها در اجراي شيوه نامه آئين نامه اجرائي ماده  33بكار
بندند و آن را شتاب بيشتري بخشند .
 -4اج��راي وظايفي ك��ه آئين نامه ماده  33قانون و ش��يوه نامه هاي آن بعهده
سازمانهاي نظام مهندسي س��اختمان گذارده نيازمند تشكيالت و بودجه اي چندين
برابر آنچه كه تا كنون وجود داشته ميباشد  .شركت كنندگان در اجالس شرط توفيق
س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اجراي آئين نامه مذكور را حمايت بي قيد و
ش��رط اداري  ،مالي و معنوي كليه دستگاههاي اجرائي مربوط بويژه وزارتين مسكن
و شهرس��ازي و كشور  ،شوراهاي اسالمي شهرها و ش��هرداريها ميدانند  .اينك كه
سازمان نظام مهندسي ساختمان بار بسيار بزرگي را كه دولت در زمينه كنترل ساختمان
ميبايس��ت بعهده ميگرفت خود يك تنه بعهده گرفته است الزم است دستگاه هاي
اجرايي مرتبط با شهرس��ازي  ،عمران ش��هري و مديريت شهرها هر آنچه كه الزمه
انجام اين مأموريت خطير بوسيله سازمان نظام مهندسي ساختمان است در اختيار آن
قرار داده و موانع اجرائي و تداركاتي را از مسير اين سازمانها برطرف سازند .
 -5اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان چه در سطح استانها و چه در سطح
شوراي مركزي به ا مور كنترلي مرتبط با ساخت و سازهاي شهري نبايستي موجب
غفلت اي سازمان زا تعقيب اهداف اعتاليي نظير آموزش  ،روز آمد كردن دانش حرفه
اي اعضاء بس��ط موازين اخالق حرفه اي تقويت همبس��تگي دروني و حس احترام
متقابل بين همكاران از هر رش��ته و تخصص گردد  .اجالس هش��تم هيئت عمومي
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از همه مديران اين س��ازمان در اس��تانها و مركز مي خواهد كه س��هم شايسته اي از
فعاليتهاي خود را به مسائل فوق تخصيص دهند  .آموزش اساس هر گونه پيشرفت
است و شايسته نيست كه لحظه اي متوقف شود .
 -6با عنايت به افزايش روز افزون تعداد فارغ التحصيالن ايراني دانش��گاههاي
داخلي و خارجي و ملحق ش��دن آنها به جامعه حرفه اي مهندس��ي ضروري اس��ت
كميسيونهاي داخلي شوراي مركزي و سازمانهاي استان ها طرح هاي مشخصي را در
زمينه اشتغال نو پيوستگان به سازمان بويژه مهندسان جوان تهيه و از طريق دولت و
مجلس شوراي اسالمي تحقق قانوني و اجرايي آنها را مستمراً پيگيري نمايند  .همه
برآوردها نشان دهنده آن است كه نياز كشور به عمران و توسعه كالبدي و نرم افزاري
به حدي زياد اس��ت كه براي همه دانش آموختگان مهندسي ميتوان اشتغال مولد و
آبرومند بوجود آورد .
 -7اينك كه رويكرد اصلي برنامه چهارم توس��عه جمهوري اس�لامي  « ،دانايي
محوري » است و اين را همه مسئولين كشور در رده هاي مختلف مرتب ًا تكرار مينمايند
 ،شركت كنندگان در اجالس از مديران عالي كشور انتظار دارند از پتانسيل هاي بي
انتهاي جامعه تحصيل كرده مهندس��ي كشور به مراتب بيش از گذشته بهره گرفته
شود و از محصوالت فكري و توليدات علمي آنان در جهت اجراي برنامه چهارم بنحو
شايسته تري استفاده نمايند .
 -8كارنامه جامعه مهندس��ي كش��ور  ،كيفيت محصوالت س��خت افزاري و نرم
افزاري آن است  .هيچ سندي نمي تواند بليغ تر از زبان كيفيت قابليتها و توانائي هاي
مهندسي ما را بيان كند  .افزايش اعتبار و شأن حرفه اي ما مهندسان در گروي تعهدي
اس��ت كه نس��بت به ارائه هر چه كيفي تر خدمات مهندسي منطبق با استانداردهاي
پذيرفته جهاني از خود نشان مي دهيم .
 -9ايران امس��ال بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني  WTOپذيرفته
ش��ده و بايد طي چند س��ال آينده شرايط الزم را براي پذيرش در اين سازمان بعنوان
عضو فراهم آورد  .بوجود آوردن چنين ش��رايطي نيازمند اصالح كلي در ساختار نظام
توليد و مديريت فني كش��ور در جهت انطباق آن با استانداردهاي قابل قبول جهاني
است  .در جهان پر رقابت امروز تنها جوامعي شانس بقاء در بازار را دارند كه محصوالت
و خدمات با كيفيت باالتري را ارائه نمايند و با ايجاد ساختارهاي پايدار در نظام فني
خود مستمراً اين كيفيت را ارتقاء بخشند .
بار اصلي اين مأموريت از يكسو بر دوش ما مهندسان از سوي ديگر بر شانه مديران
كشور است  .شركت كنندگان در اجالس از دولت  ،مجلس و سازمان نظام مهندسي
ميخواهند كه با تشكيل يك كميته  3جانبه با عضويت نمايندگان هر يك از اين سه
مرجع الزامات ايجاد  ،اين تحول ساختاري در نظام توليد كشور را تعيين و طرحهاي
مشخص و مرحله بندي شده اي را ارائه و همه به حمايت از آن ملتزم شوند  .مهندس
ايراني بايد مهندس جهاني شود  .براي تحقق اين دو خواسته از شوراي مركزي مي
خواهند كه طي يكسال آينده تشكيل چنين كميته اي را پيگيري نمايد .
 -10اجالس هشتم از شوراي محترم مركزي درخواست مينمايد به منظور پرثمرتر
شدن اجالس هاي هيئت عمومي با سوق دادن آنها به سمت بحثهاي كارشناسي تر،
در برنامه ريزي زمانبندي و دستور جلسات آنها تغييراتي را اعمال نمايد كه تأكيد اصلي
اجالسها بر روي كميسيونها و گروههاي تخصصي باشد و زمان كافي براي بحث و
ارائه راهكارهاي مورد عمل سازمان نظام مهندسي در اختيار آنها قرار گيرد .
مسئوليت درجه نخست اين كميسيونها و گروههاي تصميم سازي در همه موضوعات
مرتبط با فعاليتها و خط مشي هاي سازمان نظام مهندسي است .
 -11پس از  13س��ال كه از تأس��يس س��ازمانهاي نظام مهندس��ي ساختمان و
اجراي قانون نظام مهندس��ي و كنترل س��اختمان ( قانون آزمايشي و قانون عادي )
ميگذرد اشكاالت قانون مذكور و نارسائيهاي ساختاري سازمان نظام مهندسي آشكار
و ضرورت اصالح قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن بر همگان اثبات ش��ده اس��ت .
شايس��ته است شوراي مركزي و سازمانهاي ا ستان با جمع بندي تجربيات  13سال
گذشته خود نسبت به بازنگري در قانون فوق و آئين نامه هاي اجرائي آن  ،در كميته
هائي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و نيز شوراهاي
اسالمي شهرها و شهرداريها پيش نويس قانون روز آمد و كارآمدتري را تهيه و بعنوان
اليحه تقديم وزارتين مس��كن و شهرسازي و كش��ور نمايند و مراحل تصويب آن را
پيگيري كنند  .در تدوين پيش نويس اين قانون جديد الزم است از نظرات سازمانهاي
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استان كه بوسيله كميسيون حقوقي و لوايح شوراي مركزي جمع بندي ميشود حداكثر
بهره گرفته شود .
 -12همكاري و تعامل بين س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان با سازمانهاي
مشابه بويژه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و سازمان نظام مهندسي معدن تا كنون
بسيار اندك بوده است  .از سال  84ضروري است كه سطح ا ين همكاري ارتقاء يابد و
يك هماهنگي و اتحاد عملي بين آنها در اجراي برنامه چهارم توسعه و تعقيب خواسته
هاي حرفه اي  ،اجتماعي و صنفي مهندسان بوجود آيد .
 -13اجالس هش��تم از س��ازمانهاي استان و شوراي مركزي ميخواهد در جهت
معرفي بهتر سازمان و توانمنديهاي آن به جامعه بخش روابط عمومي و انتشارات خود
را فعال تر نمايند و انتشارات مهندسي و حرفه اي را توسعه كمي و كيفي ببخشند .
 -14اجالس هشتم درخواست پيگيري تجديد نظر و تكميل شرح خدمات هفت
رشته مهندسي مشمول قانون و بويژه سه رشته شهرسازي  ،نقشه برداري و ترافيك
كه تا كنون به اندازه كافي به آنها پرداخته نش��ده و همچنين پيگيري ابالغ آنها به
مراجع مسئول و مخصوص ًا شهرداريها را دارند .
 -15اجالس هش��تم ضمن تش��كر از معاونت محترم نظام مهندس��ي و اجراي
ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي از ايشان تقاضا مينمايد در برنامه ها و تصميمات
آن معاونت توجه يكسان و متوازني به همه رشته هاي مشمول قانون بنمايند .
 -16اجالس هش��تم همچون دو اجالس قبلي درخواس��ت برگزاري سمنيارها
و گردهمايي هاي ادواري نمايندگان گروههاي تخصصي هفت رش��ته مهندس��ي و
شوراهاي انتظامي و انجام بررسيهاي تخصصي و كارشناسي امور مربوط به هر يك
از آنها و پيگيري مصوبات آنها را كه بوسيله كمتيه هماهنگي گروه تخصصي اعالم
ميشود وبا رعايت هماهنگي بين رشته ها دارند همچنين دبيرخانه دائمي براي هر يك
از رشته ها مورد درخواست اجالس ميباشد .
 -17شركت كنندگان در اجالس خواستار افزايش فعاليت كميته پيگيري اجراي
شيوه نامه آئين نامه ماده  33و برطرف كردن اشكاالتي كه در اجراي شيوه نامه مذكور
در جريان عمل مشخص ميشود  ،ميباشند و از كميته مذكور مي خواهند كه مأموريت
خود را بر ا ساس پيشنهادات استانها و نيز كميسيونها و گروههاي تخصصي تدوين
نمايد .
 -18شركت كنندگان در اجالس از اقداماتي كه در زمينه تأسيس دانشگاه حرفه
اي س��ازمان نظام مهندس��ي انجام گرفته تشكر نموده و خواهان شتاب بخشيدن به
اقدامات مذكور و همچنين تقويت همكاري سازمان نظام مهندسي با دانشگاهها در
جهت توسعه رشته هاي تخصصي مهندسي ميباشند .
 -19اجالس هش��تم درخواس��ت مينمايد كه ش��وراي مركزي با استفاده از كار
كارشناسي كميس��يون حقوقي و لوايح در جهت متحد الشكل كردن نظامنامه هاي
داخلي سازمان نظام مهندسي ساختمان اقدامات الزم را انجام دهد .
 -20با توجه به اهميت شيوه نامه آئين نامه اجرايي ماده  33شركت كنندگان در
اجالس از سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها خواستار ارائه آموزشهاي الزم
به شهرداريها در مورد اجراي اين شيوه نامه ها ميباشند .
 -21پيشنهاد ميشود شوراي مركزي الحاق شناسنامه فني و ملكي ساختمانها به
اسناد مالكيت واحدهاي تجاري و مسكوني را از طريق قوه قضائيه پيگيري نمايد .
 -22شركت كنندگان در اجالس خواستار توجه به انواع مختلف بيمه براي پوشش
مسئوليت مهندسان و استفاده حداكثر از ساز و كارهاي بيمه اي بعنوان روش مكمل
كنترل ساختمان و ترويج بيمه كيفيت ساختمان با استفاده از خدمات فني و سرمايه
گذاري كليه مهندسان عضو سازمان در اين فعاليت شدند .
 -23اجالس هش��تم خواستار روشن شدن مسئوليت حقوقي مهندسان طراح و
ناظ��ر و وضع قوانين الزم و رفع ابهام از قواني��ن موجود از جمله تبصره  7ماده 100
قانون شهرداريها و قانون حفاظت و ايمني كارگاهها ( مربوط به وزارت كار ) به منظور
جلوگيري از متوجه نمودن مسئوليتهاي غير عادالنه به مهندسان بخصوص مهندسين
ناظر و تضييع حقوق آنها شدند .
 -24پيگيري تفكيك سهم هر يك از رشته ها از حق الزحمه مهندسي ( تفكيك
تعرفه ها ) مورد درخواست ميباشد .
 -25شركت كنندگان در اجالس خواستان رعايت دقيق شرح خدمات هر رشته
بوسيله رشته هاي ديگر و خودداري از تداخل بين خدمات رشته هاي مختلف شدند .
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 -26ش��ركت كنندگان در اجالس با تأكيد فراوان بر اهميت آموزش خواس��تار
جايگزيني آموزش��هاي كوتاه مدت به جاي آزمونها براي ارتقاء پروانه اش��تغال بكار
مهندسي شدند .
 -27شركت كنندگان خواستار پيگيري اقدامات قبلي شوراي مركزي در خصوص
تخصيص ش��عبه هاي ويژه در دادگستري هر ش��هر براي رسيدگي به پرونده هاي
مهندس��ن و همچني��ن انجام اقدام��ات الزم براي اصالح قانون در جهت تأس��يس
دادسراي انتظامي مهندسان شدند .
 -28ب��ا توجه باينكه براي برگزاري اين گونه اجالس��ها وق��ت  ،هزينه و انرژي
بس��ياري صرف ميشود شايسته است دعوت شدگان به اجالس هاي هيئت عمومي
ش��ركت در آنه��ا را جدي تلقي نمايند  .و در اجالس ه��اي بعدي دعوت از صاحبان
سمتهايي كه در اجالس هاي گذشته اين دعوت را اجابت نكرده اند متوقف شود .
 -29اجالس از س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها درخواستس توجه
ويژه به بازس��ازي بافت هاي فرسوده شهري و آموزش مهندسان خود در اين زمينه
را دارد .
 -30ش��ركت كنندگان در اجالس از ش��وراي مركزي درخواست مي نمايند كه
مصوبات كميسيونها و گروههاي تخصصي اجالس هشتم هيئت عمومي كه تفصيل
آنها در گزارش هاي پيوست هر يك از آنها ذكر شده بعنوان پيشنهادات ضميمه اين
قطعنامه تلقي نموده و در مورد اجراي آنها تصميم الزم را اتخاذ نمايد .
من اله التوفيق
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قطعنامه نهمين اجالس هيئت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
اصفهان |  14تيرماه 1385

اعضاي ش��ركت كننده در نهمين اجالس هيئت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان از تالشهاي فراواني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان ،
هيئت مديره آن و به ويژه جناب آقاي مهندس عس��گري رئيس سازمان مذكور  ،در
طول يك سال گذشته براي برگزاري اين اجالس به عمل آورده اند  ،صميمانه تشكر
و قدرداني مي نمايند .
همچنين اعضاي شركت كننده در اجالس از حضور وزير محترم مسكن و شهرسازي
 ،امام جمعه محترم شهر اصفهان  ،استاندار محترم استان اصفهان  ،شهردار محترم
اصفهان و ساير مديران كشوري و استاني در جمع برگزيدگان جامعه مهندسي كشور
و ايراد سخنراني  ،سپاسگزاري نموده و بدينوسيله رئوس پيشنهادات و درخواستهاي
عمومي اجالس را كه حاصل برگزاري سه جلسه عمومي و پانزده جلسه كميسيونهاي
موضوعي و كميته هاي تخصصي اس��ت را به شرح زير اعالم مينمايد و از دبيرخانه
اجالس نهم هيئت عمومي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و اركان داخلي
آنها خواستار برنامه ريزي براي اجراي مفاد اين قطعنامه ميباشند .
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شايان ذكر است كه صورتجلسات كميسيونها و كميته هاي تخصصي به عنوان جزئي
از اين قطعنامه محسوب گرديده و ضميمه آن ميباشد .
 -1اج��راي  ،بنده��اي اجرا نش��ده قطعنامه هاي اجالس هاي گذش��ته هيئت
عمومي
 -2برگزاري سميناري جهت بررسي عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان و ا
ركان ملي و استاني آن از بدو تأسيس تا كنون بوسيله شوراي مركزي بمنظور بازنگري
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اصالح خط مشي هاي آتي سازمان هاي
نظام مهندسي .
 -3قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در جهت تأمين استقالل همه جانبه
سازمانهاي نظام مهندسي  ،اصالح ساختار تشكيالتي تقليل اعضاي هيئت مديره ها
و متناس��ب كردن تركيب آنها با تعداد اعضاي هر رشته و نحوه رأي گيري  ،بازبيني
و اصالح گردد .
 -4در هر اس��تان كميس��يون مستقلي براي اجراي ش��يوه نامه ماده  33قانون
تشكيل گردد .
 -5از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست ميشود كه تغييرات مورد نظر در شيوه
نامه ها را منحصراً از طريق كميته تدوين شيوه نامه ماده  33انجام دهد .
 -6در شيوه نامه ماده  33نقش شايسته تر به همه مهندسان رشته هاي هفتگانه
اعطا شود .
 -7اقدامات قانوني براي اعطاي حق رأي به رئيس نظام مهندسي ساختمان استان
در كميسيون ماده  5شوراي فني و ساير كارگروههاي مرتبط در شوراي توسعه و برنامه
ريزي استان انجام گيرد .
 -8رؤساي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها خواستار حذف تبصره 2
ماده  22آيين نامه اجرايي و پيگيري اين موضوع از طريق ش��وراي مركزي و وزارت
مسكن و شهرسازي ميباشند .
 -9در ارتباط با با اليحه بيمه مس��ئوليت س��ازندگان از مجلس شوراي اسالمي
درخواست گردد كه از نظرات سازمان نظام مهندسي ساختمان در بررسي و تصويب
اين اليحه استفاده شود .
 -10مقررات ملي ساختمان مورد بازبيني و اصالح قرار گيرد .
 -11س��ازمانهاي استاني نس��بت به تشكيل يك كارگروه دائمي جهت اصالح ،
تكميل و اجرايي نمودن مبحث  19مقررات ملي س��اختمان با حضور نماينده رسمي
سازمان بهينه سازي مصرف انرژي و ساير ارگانهاي ذيربط  ،اقدام نمايند .
 -12تعيين درصد س��هم س��ازمان اس��تاني از تعرفه بازرسي گاز به هيئت مديره
سازمان هر استان محول شود .
 -13ش��رح خدمات مهندسان رشته هاي هفتگانه به روز شده و با رفع تعارضات
آنها و تنظيم درصدهاي حق الزحمه هر رش��ته  ،براي تصويب به وزارت مس��كن و
شهرسازي ارائه گردد .
 -14براي تصميم گيري در موضوعاتي كه حقوق و منافع حرفه اي رشته هاي
مختلف با يكديگر در تالقي و تعارض قرار مي گيرد  ،اختيارات بيشتري به گروههاي
تخصصي ذيربط از طرف هيئت مديره تفويض گردد .
 -15آيين نامه انتخاب بازرس هيئت عمومي به وسيله شوراي مركزي تهيه شده
و جهت تصويب و انتخاب بازرس به اجالس دهم هيئت عمومي ارائه گردد .
 -16يك پايگاه مستقل براي برنامه ريزي  ،شناخت فن آوريهاي نوين و ساخت و
ساز معرفي آنها به مهندسان ساختمان بوسيله شوراي مركزي تشكيل گردد.
 -17يك مؤسس��ه آموزشي پژوهش��ي جهت آموزش دوره هاي مورد نياز نظام
مهندسي و انجام امور پژوهشي در زمينه ساختمان تأسيس شود .
 -18آموزش هاي مربوط به ارتقاء دانش فني مهندس��ان يك امر صنفي بوده و
ضروري اس��ت كه انجام اين آموزشها و برگزاري آزمونهاي مربوطه به سازمان نظام
مهندسي ساختمان واگذار گردد .
بديهي اس��ت كه ضوابط و نحوه ورود به حرفه مهندس��ي توس��ط وزارت مسكن و
شهرسازي تهيه و ابالغ خواهد شد .
 -19با س��ازمان مديريت و برنامه ريزي مذاكره ش��ود ت��ا گواهينامه هاي دوره
هاي آموزشي برگزار شده بوسيله سازمانهاي مهندسي ساختمان را براي ارتقاء شغلي
مهندس��ان كارمند دولت در چهارچوب قوانين استخدام كشوري مستخدمين دولتي
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مورد پذيرش قرار دهد .
 -20تقويم آموزشي سازمانهاي استاني در اختيار يكديگر قرار گيرد .
 -21صدور تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغل مهندسان يك امر صنفي بوده كه
با توجه به موافقت ضمني وزير محترم مسكن و شهرسازي با تفويض اختيار صدور ،
تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال مهندسان به رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان
استانها  ،اقدامات قانوني و پيگيريهاي الزم جهت تحقق اين امر بعمل آيد .
 -22از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست گردد كه در زمينه آموزش  ،آزمون و
صدور كارت مهارت فني كارگران بخشهاي ساختمان  ،تأسيسات مكانيكي و الكتريكي
توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي  ،پيگيريهاي الزم
را انجام دهد .
 -23كميسيون روابط عمومي در سازمان هاي استاني و شوراي مركزي تقويت
ش��ده و روابط بين المللي نيز توس��عه يابد  .همچنين اطالع رساني به مردم از طريق
رسانه هاي عمومي نظير صدا و سيما در دستور كار قرار گيرد .
 -24نش��ريه شمس بعنوان نشريه سراسري تقويت ش��ده و سازمانهاي استاني
براي اين نشريه مطالب فني و اخبار مفيد ارسال نمايند و نشريات استاني نيز كماكان
در زمينه اطالع رساني به اعضا و ارتقاي دانش فني و تخصصي آنها به فعاليت ادامه
دهند .
 -25حداقل سالي يكبار گردهمايي مديران مسئول نشريات استاني برگزار گردد
 -26 .در اجالس هيئت عمومي آينده و جلس��ات و گردهمايي هايي كه در آنها
مسائل مهم مهندسي و سازماني مطرح ميشود  .از وزير محترم مسكن و شهرسازي
و معاون محترم امور مسكن و ساختمان ايشان براي حضور در جلسات دعوت بعمل
آيد .
 -27ستاد پيگيري مصوبات اجالس نهم هيئت عمومي در سازمان نظام مهندسي
ساختمان استان اصفهان تشكيل گردد
رئيس جلسه نايب رئيس :غالمحسين عسگري | دبير :عبداله كوپائي | ناظران :جواد
مقدم ،حامد ماني فر ،سيد مهدي ميرفندرسكي
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قطعنامه دهمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
تهران |  3تيرماه 1386

شركت كنندگان در دهمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
كه از اول لغايت س��وم تيرماه س��ال 1386در ش��هر تهران برگزار گرديد  ،بدينوسيله
مراتب سپاس و قدرداني خود را از شوراي مركزي دوره سوم به جهت حسن برگزاري
اجالس دهم اعالم داش��ته  ،از حمايت وزارت مس��كن و شهرس��ازي و حضور وزير
محترم در افتتاحيه اجالس و ايراد سخنراني در آن سپاسگزاري مينمايند  .همچنين ياد
پيشكسوتان حرفه كه در امر پايه گذاري اين نهاد مردمي و تخصصي مشاركت داشته
اند به ويژه زنده ياد دكتر مهدي قاليبافيان عضو اسبق شوراي مركزي را گرامي داشته
براي آنان آرزوي مغفرت مينمايند .

اجالس دهم هيئت عمومي در ش��رايط برگزار گرديد كه روند صعودي حركت نظام
مهندسي ساختمان  ،هر روز در ابعاد جديدي از نظر كمي و كيفي توسعه مي يابد و اين
توسعه مستلزم حمايت جدي و اساسي از سوي مجلس و دولت است تا حضور فعال
و مؤثر اعضاي س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در عرصه مهندسي ساختمان و
انجام وظايف قانوني محوله تبلور عيني يافته  ،منجر به نتايج مطلوب در جهت ارتقاي
ساخت تو ساز و فضاهاي زيست و كار هموطنان عزيز گردد  .بر اين مبنا هيئت عمومي
موارد زير را به عنوان قطعنامه اجالس تصويب نموده و پيگيري آن را تا نيل به نتيجه
از ش��وراي محترم مركزي  ،سازمانهاي استان  ،وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي
و كش��ور  ،شهرداريها  ،شوراهاي اسالمي شهرها و ساير مديريتهاي دخيل در حوزه
عمران و مهندسي خواستار است :
 -1اصالح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با توجه به تحوالت  12ساله
اخير و بر اس��اس روش��هاي علمي و صحيح  ،بانجام رسد  .شوراي مركزي ترتيبات
الزم را در اصالح قانون و آئين نامه اجرايي و روشهاي جاري به منظور تأمين نهايت
استقالل سازمان از نهادهاي دولتي معمول دارد .
 -2وزارت مسكن و شهرسازي  ،سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها را مكلف
نمايد تا با همكاري س��ازمان صدا و س��يماي محلي در جهت ارتقاي آگاهي عمومي
نسبت به معرفي سازمان نظام مهندسي ساختمان و توضيح مقررات ملي ساختمان با
تهيه برنامه هاي تلويزيوني مختلف بطور مجدانه اقدام نمايد .
 -3ش��وراي مركزي با روشهاي آموزش��ي  ،انگيزشي  ،تشويقي و انتظامي الزم
نس��بت به نهادينه نم��ودن « اخالق حرفه اي در مهندس س��اختمان » و در جهت
اعت�لاي رفتار حرفه اي اعضا و افزايش مي��زان تقيد اعضاي آنان به اصول اخالقي
حرفه مهندسي اقدام نمايد .
 -4با توجه به قانون نظام مهندس��ي و كنترل س��اختمان ،حيطه اثر قانون صرف ًا
به ساخت و س��از شهري منحصر نگرديده و روشهاي مناسب براي اعمال قانون در
طرحهاي عمراني فعاليت هاي مهندسي خارج از كشور و ساخت و سازهاي صنعتي
 ،كش��اورزي و روستايي نيز توسط شوراي مركزي پيش بيني و به مورد اجرا گذارده
شود .
 -5ش��وراي مركزي در ترويج نقش اعتالئي و انتظامي س��ازمان نظام مهندسي
س��اختمان به مثابه وظيفه حرفه اي آن و رجحان اين نقش بر نقش صنفي سازمان
اهتمام ورزد تا از اين طريق ارائه خدمات بهتر به مردم نصب العين اعضاي سازمان در
سراسر كشور قرار گيرد .
 -6نقش و اهميت حضور مهندس��ان عضو س��ازمان هاي اس��تان در بهسازي
لرزه اي و مميزي انرژي و بطور كلي رعايت مقررات ملي در س��اختمان در ساخت و
س��ازهاي عمومي به ويژه مدارس و بيمارس��تانها در قوه مجريه و قوه مقننه تبيين و
نس��بت به استيفاي حقوق قانوني مهندسان در ارائه خدمات به اين بخشها در جهت
حفظ ثروتهاي ملي بر اساس وظيفه قانوني و اجتماعي آنان اقدام گردد .
 -7شوراي مركزي در جهت ايجاد وحدت بين نظام فني و اجرايي كشور و نظام
مهندس��ي ساختمان ( ساخت و ساز ش��هري ) مجدانه اقدام نمايد و به ويژه ترتيبي
معمول دارد تا از دوگانگي مدارك فني نظير آئين نامه ها و مقررات ملي س��اختمان
جلوگيري گردد .
 -8در راستاي وظايف قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان  ،هماهنگي هاي
جدي و مؤثر با وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري  ،دانش��گاه آزاد اس�لامي و س��اير
مؤسسات آموزش عالي معمول گردد تا نسبت به ايجاد تعادل در تعداد پذيرفته شدگان
رشته هاي هفتگانه مهندسي و هماهنگ نمودن تعداد پذيرفته شدگان با نياز جامعه
اقدام اكيد معمول گردد همچنين در زمينه ارتقاي كيفي برنامه ريزي هاي آموزش��ي
رشته هاي فني و مهندسي با وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري همكاري شود .
 -9ضمن تفكيك وظيفه بازرس��ي س��اختمان از نظارت بر ساختمان  ،همكاري
الزم با وزارت مس��كن و شهرس��ازي در خصوص تدوين ضوابط بازرسي ساختمان
و تأس��يس شركتهاي بازرسي توسط ش��وراي مركزي و با نظر خواهي از سازمانهاي
استانها معمول گردد .
 -10ضمن تعامل الزم با وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي
در خصوص آموزش كارگران و اش��خاص داراي مهارت فني و تعيين صالحيت آنان
اقدام گردد تا بخش « اجراي س��اختمان » از مش��كالت ناشي از كمبود نيروي كار
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كارآمد رها شود .
 -11هزينه بازرسي و نظارت ساختمان ( موضوع بند  2 -13مبحث دوم مقررات
ملي ساختمان ) و هزينه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان ( موضوع بند
 8 -17مبحث فوق ) به دليل اينكه در مجموعه وظايف حاكميتي است  ،توسط دولت
تأمين و پرداخت گردد .
 -12هماهنگ نمودن طول دوره مأموريت بازرس��ان با طول دوره هيئت مديره
و انتخاب مس��تقيم آنان از طريق مجمع عمومي سازمان استان در اصالح آئين نامه
اجرايي ملحوظ گردد .
 -13ش��وراي مركزي در مصوبات خود همه رش��ته هاي هفتگانه را مدنظر قرار
دهد .
 -14از وزارت مس��كن و شهرسازي تقاضا شود در جهت تدوين مقررات منطقه
اي با س��ازمان نظام مهندسي همكاري و از تجربيات آنها بهره گيرد و در ابالغ نسخ
تجديد نظر يا جديد مباحث مقررات ملي س��اختمان مهلت مناس��بي را براي اطالع
رس��اني منظور نموده و آغاز الزامي ش��دن هرمتن جديد را با فاصله زماني مناسب در
آينده اعالم نمايد .
 -15كليه سازمانهاي استان نسبت به كنترل كيفي و كمي كليه طرح هاي انبوه
س��ازي و نظارت مستمر در كيفيت ساخت آنها اقدام نموده و در صورت مشاهده هر
گونه تخلف مراتب را از طريق مراجع مربوط پيگيري نمايند .
 -16سازمانهاي استانها بطور شايسته ضمن اعمال كنترل جدي بر نحوه ساخت و
سازها از دخالت اشخاص فاقد صالحيت در طراحي اجرا و نظارت ساختمان جلوگيري
نموده و متخلفان را از طريق مراجع قانوني تحت تعقيب قرار دهند  .سازمانهاي استانها
همچنين توجه الزم را در خصوص عدم دخالت اعضاء در رشته هاي خارج از صالحيت
خود معمول دارند .
 -17ضمن تأييد روال آموزش و آزمون جاري ( بر مبناي شيوه نامه اخذ و تمديد
پروانه اشتغال بكار مهندسي ) تأكيد مينمايد كه هر گونه تغيير در محتوا و مراحل پيش
بيني شده در شيوه نامه به صورت تدريجي و گام به گام به اجرا برسد .
 -18از دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي درخواس��ت ميش��ود  ،پيرو روش حسنه
گذشته نسبت به تدوين راهنماي مباحث مختلف مقررات ملي ساختمان به ويژه براي
مباحث فاقد راهنما اقدام نمايد .
 -19شركت كنندگان در اجالس خواستار تشكيل ادواري جلسات شوراي انتظامي
اس��تانها در تهران جهت رسيدگي و تصميم گيري در مورد مسائل مرتبط با شوراي
انتظامي و تهيه و تنظيم پيش نويس نهايي آيين دادرس��ي براي تقديم به ش��وراي
مركزي شدند .
 -20جلس��ات كليه كميته هاي تخصصي به صورت مرتب تا اجالس يازدهم از
طريق شوراي مركزي در تهران برگزار گردد .
 -21صالحيت « بهسازي لرزه اي » صالحيت « بررسي ژئوتكنيكي و شناسايي
خاك » و « مديريت ساخت » براي مهندسان عمران تدوين و اعطاء گردد .
 -22صالحي��ت « مديري��ت بهره برداري و نگهداري س��اختمان » تدوين و به
مهندسان حائز شرايط در رشته هاي هفتگانه اعطاء گردد .
 -23ش��رح خدمات و تعرفه حق الزحمه رشته نقشه برداري در بخش ساختمان
در اسرع وقت ابالغ گردد و اجازه تعيين ظرفيت اشتغال شاغالن اين رشته به سازمان
هاي استان واگذار گردد همچنين توصيه ميگردد تشكيل بخش الزامات نقشه برداري
در مباحث مقررات ملي ساختمان مدنظر قرار گيرد .
 -24از آنج��ا ك��ه توجه به ضوابط و مقررات ترافيك��ي نقش مفيد و مؤثري در
مس��ايل شهري دارد  ،لذا تصويب و ابالغ ش��رح خدمات رشته مهندسي ترافيك در
بخش س��اختمان ضروري بوده و لحاظ آن در مبحث دوم مقررات ملي س��اختمان
توصيه ميشود .
 -25نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان در امور و جلسات تخصصي به
ويژه شهرسازي و ترافيك از كارشناسان رشته ذيربط انتخاب شوند .
 -26قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن در خصوص
اعضاي ش��وراي مركزي و تركيب آن به نحوي اصالح شود كه رؤساي سازمانهاي
نظام مهندس��ي ساختمان ا ستان عضو اصلي شوراي مذكور با و يا بدون عضو ديگر
باشند .

•
•
•
•
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 -27صورتجلس��ات كميس��يونهاي كاري و كميت��ه هاي تخصص��ي به عنوان
پيشنهادات ارائه شده به اجالس محسوب و ضميمه اين قطعنامه ميباشد .
اعضاي هيئت رئيسه اجالس :
محمد رضا اردبيلي | محمد رضا رئيسي | محمود معلمي | غالمحسين عسگري |
محسن بهرام غفاري

اين سازمان اعتماد نمايند و در مسائلي كه به توسعه و عمران كشور مربوط ميشود از
اين س��ازمان به عنوان مجمع متخصصان كشور مشاوره دريافت و نظرات آنان را در
طرحها و برنامه هاي خود ملحوظ نمايند .
 -2سازمان نظام مهندسي ساختمان كه دربر گيرنده متجاوز از يكصد و چهل هزار
نفر از مهندسان رشته هاي هفتگانه و ده ها رشته مرتبط با آنها ميباشد باالترين مرجع
قانوني تخصصي  -حرفه اي كشور است  .هيچ تصميمي در مورد مقررات حرفه اي و
شغلي مهندسان بدون لحاظ نمودن نظرات اين سازمان قابليت اجراي رضايت بخش
پيدا نخواهد كرد .
 -3شركت كنندگان در اجالس ضمن تشكر از وزارت محترم مسكن و شهرسازي
بابت برخي از كمكها به س��ازمانهاي نظام مهندس��ي از آن وزارتخانه انتظار دارند در
تصميماتي كه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
اتخاذ مينمايند نظرات شوراي مركزي را بعنوان عالي ترين مرجع نمايندگي مهندسان
كشور مورد عنايت و توجه قرار داده و هيچ مرجع مشورتي ديگر را همسنگ شوراي
قانوني فوق ندانسته و همانگونه كه قانون گذار خواسته است تنسيق امور مهندسان را
به خود مهندسان و سازمان آنان واگذار نمايد .
 -4شركت كنندگان در اجالس وابستگي غير متعارف سازمانهاي نظام مهندسي
به دولت را مخل تحقق حقوق مهندسان دانسته و آن را به مثابه يكي از موانع جدي
در راه «خود ساماني » مهندسان ميدانند و از وزارت محترم مسكن و شهرسازي مي
خواهند قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن را با نظر
سازمان نظام مهندسي ساختمان به نحوي اصالح نمايند كه وابستگي سازمانهاي به
دولت در زمينه هاي زير منقطع شود :
الف)در زمينه برگزاري انتخابات هيئت مديره هاي سازمانهاي استانها بوسيله وزارت
مسكن و شهرسازي كه بر خالف تبصره  2ماده  13قانوني به جاي آن كه فقط در
دوره اول بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي اجرا شود در همه دوره ها بوسيله وزارت
مذكور هدايت ميشود و در پاره اي موارد باب مداخالت سابقه اي مديران مياني وزارت
مسكن و شهرسازي را در امور سازمانها باز مينمايد .
ب )در زمينه انجام تشخيص صالحيت تخصصي مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال
بكار مهندسي و برگزاري آزمونهاي تخصصي بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي .
پ )در خصوص تعيين تعرفه خدمات مهندسي و ظرفيت اشتغال بكار مهندسان بوسيله
وزارت مسكن و شهرسازي .
ت )در زمينه تعيين اركان عالي مديريتي س��ازمان ش��امل اعضاي شوراي مركزي و
رئيس سازمان بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي .
 -5ش��ركت كنندگان در اجالس از دولت و شخص رئيس جمهور محترم مصراً
ميخواهند كه از اجراي تام و تمام آيين نامه اجرايي ماده  33قانون به طور مؤثر حمايت
كنند و با بكارگيري ساز و كارهاي نظارتي نسبت به رعايت آيين نامه مذكور در سراسر
كشور اطمينان حاصل نمايد .
 -6تخصصي ش��دن روز افزون علوم و فنون مهندسي موجب هر چه تخصصي
تر ش��دن امور كارشناس��ي ميش��ود دولت در اجراي ماده  27قانون نظام مهندسي و
كنترل ساختمان كه پاسخي به ضرورت فوق ميباشد نه تنها تا كنون حمايت جدي
به عمل نياورده بلكه حتي در مصوبه مورخ  87/3/26خرداد در تعيين آيين نامه ارجاع
كارشناس��ي توسط شركتهاي دولتي نام كارشناسان ماده  27را نيز حذف نموده است
 .نمايندگان مهندسان عضو س��ازمان نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور ضمن
ابرازگله مندي نس��بت به اين امر مصراً خواس��تار تأكيد دولت به دستگاههاي اداري
اجرايي و انتظامي و شركتها و سازمانهاي دولتي بر ارجاع كارهاي كارشناسي خود به
كارشناس��ان سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان  ،معدن  ،كشاورزي و منابع طبيعي
ميباشد .
 -7ش��ركت كنندگان در اجالس يازدهم عدم موافقت خود را با اليحه تش��كيل
س��ازمانهاي نظام مهندس��ي « تخصصي » كه هم اكنون در دولت در دست بررسي
ميباشد  ،صريح ًا اعالم داشته و تصويب آن را گامي بسيار مخرب در جهت نفي اندك
استقالل باقي مانده براي سازمانهاي نظام مهندسي موجود و سلب اختيار آنها براي
تنظيم و تنسيق امور حرفه اي خود دانسته و اجراي آن را موجب محدود كردن بالندگي
ارزيابي مينمايند و خواس��تار توقف رسيدگي به آن و اعطاي مهلت كافي به سازمان
نظام مهندسي ساختمان و ساير تشكلهاي حرفه اي رسمي كشور جهت پيشنهاد پيش

•
•

•

قطعنامه يازدهمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
تهران | 30تيرماه 1387

يازدهمين اجالس هيئت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان با دعوت قبلي
ش��وراي مركزي به مدت س��ه روز از  28تا  30تيرماه  87به ميزباني س��ازمان نظام
مهندسي ساختمان استان تهران در شهر تهران برگزار شد در اين اجالس عالوه بر
اعضاي اصلي هيئت مديره هاي كليه سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها به
عنوان عضو هيئت عمومي اعضاي علي البدل هيئتهاي مديره  ،رؤس��اي شوراهاي
انتظامي و بازرسان سازمانهاي استان و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي ( كشور
) و نماينده وزارت مسكن و شهرسازي  ،معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن
و شهرسازي  ،رئيس شوراي اسالمي شهر تهران و تعدادي از اعضاي شوراي مذكور ،
پاره اي از شهرداران مناطق  22گانه تهران  ،شهرداران مراكز استانها  ،معاونان عمراني
اس��تانداريها و رؤساي شوراهاي اسالمي  ،پاره اي از شهرها و برخي از مديران ارشد
وزارت كشور بعنوان ميهمان حضور داشتند و وزير محترم مسكن و شهرسازي ،رئيس
ش��وراي اسالمي شهر تهران  ،رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران  ،رئيس
شوراي اسالمي شهر شيراز ( كه رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس
نيز هستند ) و رئيس شوراي مركزي سخنراني كردند  .شركت كنندگان در اجالس
ضمن تش��كر از استان ميزبان كه با تالش فشرده موفق به برگزاري منظم و برنامه
ريزي ش��ده اين اجالس شد و ضمن قدرداني از كادر اجرايي برگزار كننده اجالس ،
مراتب امتنان خود را از ميهماناني كه دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان را براي
حضور در اين جلسه پذيرفتند ابراز ميدارند و همچنين ناخرسندي خود را از عدم حضور
مقامات و ميهماناني كه به هر دليلي به دعوت نمايندگان مهندسان سراسر كشور لبيك
نگفته اند اعالم ميكنند .
شركت كنندگان در اجالس همچنين از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس
كه ميزباني اجالس دوازدهم هيئت عمومي را پذيرفته  ،تش��كر داش��ته و براي آن
سازمان آرزوي توفيق در برگزاري اجالسي پرثمر را دارند .
خواسته ها  ،پيشنهادها و توصيه هاي اجالس يازدهم هيئت عمومي به شرح زير براي
پيگيري به وسيله شوراي مركزي و سازمانها و دستگاههاي دخيل ارائه ميشود :
 -1شركت كنندگان در اجالس از دولت مصراً ميخواهند كه پس گذشت  14سال
از تأس��يس سازمان نظام مهندسي ساختمان به قابليت هاي عظيم فني و تخصصي
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نويس مناسب تر و كارآمد تر ميباشد .
 -8ش��ركت كنندگان در اجالس ناخش��نودي عميق خود را از مصوبه ش��وراي
فرهنگ عمومي در خصوص حذف روز مهندسي از تقويم مناسبتهاي كشور اعالم و
از رئيس جمهور محترم و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي مي خواهند نسبت به
لغو مصوبه مذكور كه موجب دلسردي جامعه سرافراز مهندسي كشور است اقدام جدي
بعمل آورند و همچنين اعالم مي نمايد كه براي هميشه روز پنجم اسفند ماه را از روز
مهندسي دانسته و مراسم خود را برگزار خواهند كرد .
 -9ش��ركت كنندگان در اجالس به بخش��نامه معاونت محترم امور مس��كن و
س��اختمان وزارت مسكن و شهرس��ازي تحت عنوان شيوه نامه صدور پروانه اشتغال
ش��ركتهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران كه درآن عالوه بر نقض مواد 22 ،14 ،10
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان امتيازات تبعيض آميزي
براي ش��ركتهاي رتبه بندي شده سازمان مديريت و برنامه ريزي ( سابق ) نسبت به
ش��ركتهاي موضوع ماده  33در نظر گرفته شده  ،اعتراض داشته و تقاضاي لغو آن و
برگرداندن آن به ترتيبات مندرج در آيين نامه ماده  33را دارند .
 -10اعضاي هيئت عمومي از دولت  ،قوه قضائيه و مجلس شوراي اسالمي مصراً
خواستار اعمال نظارت بيشتر بر اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به
وسيله شهرداريها بوده و از سازمان محترم بازرسي كل كشور درخواست دارند نسبت
به اعمال دقيق تر وظايف نظارتي خود در اين زمينه اهتمام بيشتري ورزد
 -11بمنظور ايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر و ايجاد وحدت رويه بين كانونهاي
كاردانهاي س��اختمان استانها و حرف مهندسي س��اختمان تأسيس شوراي مركزي
كانونهاي كاردانهاي س��اختمان پس از تش��ريفات قانوني ضروري دانسته و تقويت
ش��وراهاي رابط را مؤثر ميدانيم  .هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان از
حضور جدي كاردانهاي ساختمان در فرآيند اجراي ساختمان حمايت مي نمايد .
 -12تهيه و تصويب ش��رح خدمات رشته هاي هفتگانه مهندسي در زمينه هاي
مختلف اعم از طراحي  ،اجرا  ،نظارت و ساير زمينه ها انجام پذيرد و همچنين بازنگري
در تعرفه خدمات مهندسي با توجه به الزامات روز بر اساس مباني علمي  ،منطقي و
ويژگيهاي هر يك از رشته ها و تصويب سريع آن همچنين ايجاد مكانيزم هاي اجرايي
كافي براي تثبيت تعرفه خدمات مهندسي در اسرع وقت مورد درخواست ميباشد .
 -13رعايت تناس��ب منطقي بين تعداد اعضاي س��ازمان استان و اعضاي هيئت
مديره در رشته هاي مختلف به نحو مقتضي معمول گردد .
 -14احراز صالحيت مهندسان عمران در زمينه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانها
 ،ژئو تكنيك و مكانيك خاك  ،اجراي س��اختمان  ،مديريت س��اخت و نيز مهندسي
تخريب بر اساس پيشنهادهاي گروه تخصصي عمران مد نظر قرار گرفته و در اسرع
وقت ابالغ شود .
 -15تجديد نظر در برگزاري آزمون دريافت پروانه اش��تغال بكار مهندسي رشته
معماري با نظر كميسيون تخصصي معماري معمول گردد .
 -16شركت كنندگان از سازمانهاي استانها درخواست مي نمايند نسبت به ارائه
نشريات تخصصي سازمانهاي استاني به صورت الكترونيكي اهتمام ورزند .
 -17از آنجا كه نقش و اهميت رشته شهرسازي در تثبيت و معرفي هويت ملي و
تأمين آسايش و رفاه شهروندان و ساخت و ساز مناسب امري واضح است و ضرورت
حضور متخصصان اين رشته در امر ساخت و ساز شهري كتمان ناپذير است  .لذا هيئت
عمومي تأكيد مينمايد كه حضور مؤثر متخصصان شهرسازي در فرآيند تهيه و تصويب
طرحهاي توس��عه شهري و روند ساخت و ساز بايد به نحو مقتضي و هر چه سريعتر
معمول گرد و مورد حمايت نهادهاي مربوط قرار گيرد .
 -18هيئت عمومي همچنين بر حضور متخصصان رشته هاي ترافيك و نقشه
برداري كه هر يك تأثير درجه اول در تكميل روند طراحي و اجرا در س��اخت و س��از
شهري داشته در مسير ارتقاء كيفي طرحهاي شهري و ساخت و ساز شهري و حمايت
نهادهاي مربوطه است .
 -19هيئ��ت عمومي الزم ميداند تجربيات حاصل از تخلفات مطرح در ش��وراي
انتظامي استانها و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان و آراي صادره به
صورت مدون جمع آوري و جهت اس��تفاده مهندسان در استانهاي مختلف به منظور
درس آموزش و تجربه اندوزي توسط شوراي مركزي تدوين و منتشر گردد .
 -20اجالس حاضر الزم ميداند بازنگري در نحوه انتخاب بازرسان سازمان استانها

•
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و تشريح كامل وظايف و مسئوليتهاي آنان در تجديد نظر قانون و آيين نامه اجرايي
مد نظر قرار گيرد .
 -21هيئت عمومي توسعه تعامالت بين المللي را ا ز شوراي مركزي خواستار بوده
و برنامه ريزي و اقدام الزم در اين خصوص را توسط شوراي مذكور الزم ميداند .
 -22هيئت عمومي به شوراي مركزي و سازمان استانها مأموريت ميدهد نسبت
به انتشار همه جانبه اين قطعنامه از جمله از طريق رسانه هاي عمومي اقدام نمايند .
همچنين درخواست پيگيري اجراي مواردي از قطعنامه هاي اجالس هاي قبلي كه تا
كنون اجرا نشده است را از شوراي مركزي دارد .
از خداوند متعال درخواست توفيق همه مهندسان در ارائه خدمات هرچه بهتر جامعه
مهندس��ي و رساندن صداي مهندسي كشور به همه مسئوالن و مخاطبان در داخل
كش��ور و س��اير نقاط جهان را داش��ته و در آرزوي روزي كه مهندسي كشور از سايه
فراموشي خارج شده و به عرصه روشن شناخته شدن قدم گذارد به سوي آينده حركت
مي نماييم .
صورتجلسه هاي كميسيونها و كميته هاي تخصصي اجالس يازدهم حاوي تفصيالت
موارد فوق و پيشنهادات تفصيلي تخصصي تر به عنوان اسناد پيوست قطعنامه حاضر
تلقي ميگردد .
من اله التوفيق
شركتكنندگاندريازدهميناجالسهيئتعموميسازمانهاينظاممهندسيساختمان
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قطعنامه دوازدهمين اجالسهيئتعموميسازماننظاممهندسيساختمان
شيراز | 28تيرماه 1388

با ياري خداوند داناو توانا دوازدهمين اجالس هيئت عمومي س��ازمان نظام مهندسي
س��اختمان با دعوت قبلي ش��وراي مركزي به مدت سه روز از تاريخ  26تا  28تيرماه
 1388به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس در شهر شيراز برگزار شد .
در اين اجالس عالوه به اعضاي اصلي هيئت مديره هاي س��ازمان نظام مهندس��ي
س��اختمان استانها به عنوان ا عضاي اصلي هيئت عمومي  ،رؤساي شوراي انتظامي
و بازرسان سازمان استانها و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي كشور  ،اعضاي
ش��وراي مركزي كانون كاردانها و نمايندگان وزارت مس��كن شهرسازي نيز شركت
داشتند .
همچنين ميهمانان ويژه از جمله وزير محترم مسكن و شهرسازي و معاونين ايشان ،
ا ستاندار محترم فارس
 ،نماينده محترم ولي فقيه  ،شهردار و فرماندار محترم  ،نمايندگان مجلس و شوراي
اسالمي شهر شيراز حضور داشته كه وزير محترم مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي
مركزي و امام جمعه محترم سخنراني كردند .
شركت كنندگان در اجالس ضمن تشكر از استان ميزبان كه با تالش فشرده موفق
به برگزاري س��امان يافته اين اجالس گرديده و ضمن قدرداني از كادر برگزار كننده
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اجالس مراتب امتنان خود را از ميهماناني كه دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان
را پذيرفتند ابراز ميدارد و خواسته ها پيشنهادها و توصيه هاي اجالس دوازدهم هيئت
عمومي را كه حاصل برگزاري س��ه جلسه عمومي و  20جلسه شامل كميسيونهاي
موضوعي و كميته هاي تخصصي بوده اس��ت  ،به ش��رح زير اعالم و براي پيگيري
بوس��يله شوراي مركزي و سازمان استانها و دستگاههاي مرتبط با هر بند  ،ارائه مي
نمايد .
 -1اين اجالس در شرايطي برگزار گرديد كه روند صعودي حركت نظام مهندسي
س��اختمان از نظر كمي و كيفي هر روز توسعه مي يابد و اين توسعه مستلزم حمايت
جدي و اساسي از سوي مجلس شوراي اسالمي و دولت محترم است زيرا كه بدون
ايجاد هزينه براي دولت  ،عم ً
ال توس��عه پايدار كشور را موجب شده و منجر به نتايج
مطلوب در راس��تاي ارتقاء ساخت و س��از و فضاهاي زيست و كار هموطنان عزيز با
نگاهي به قطعنامه اجالس هاي گذش��ته مشاهده ميشود بعضي از مفادي كه خارج
از اختيار سازمان بوده محقق نشده و الزم است با توجه به گذشت حدود  14سال از
تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بيش از  18سال از تأسيس سازمان
نظام مهندس��ي ساختمان در كشور كه دربرگيرنده بيش از يكصدو پنجاه هزار نفر از
مهندس��ان فعال در رشته هاي هفتگانه و ده ها رشته مرتبط با آنها ميباشد اين نهاد
به عنوان مجمع متخصصان فني كش��ور مورد مشورت دولت و دستگاههاي اجرايي
مسئول خدمات فني و توسعه پايدار قرار گيرد و در زمينه فعاليتهاي عمراني كشور و
مقررات حرفه اي و شغلي مهندسان  ،بدون لحاظ نمودن نظرات اين سازمان تصميمي
گرفته نش��ود و همانگونه كه قانونگذار خواس��ته است تنسيق امور مهندسان به خود
مهندسان و سازمان آنها واگذار گردد .
 -2سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها ،طي سالها تالش و با راهكارهاي
تش��ويقي و تدريجي موفق شده اند اعضاء را به آموزش مستمر عالقمند و آنها را به
مطالعه فن شناسي هاي نوين ترغيب و با مقررات ملي ساختمان آشنا سازند و بعضي
از ضعفهاي نظام آموزشي دانشگاهها را جبران نمايند  .گواه اين موضوع ارتقاء نسبي
كيفيت ساخت و سازها در كشور و باال رفتن عمر مفيد آنها ميباشد  .متأسفانه با ابالغ
بعضي از شيوه نامه هاي اخير ( مانند تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال ) كه با توجه
به شاغل بودن غالب مهندسان در پروژه هاي گوناگون امكان اجراي آنها وجود ندارد
 ،اعضاي دچار س��ردرگرمي و بي عالقگي نسبت به سازمان نظام مهندسي شده كه
پيامد آن ايجاد مش��كل در ش��هرداريها خواهد بود و مردم را ني��ز كه دريافت كننده
واقعي خدمات مهندسي هستند دچار دردسر خواهد ساخت و بيم آن ميرود كه اينگونه
برخورده��ا  ،تمايل به تخلف را موجب گردد  .بنابراين ش��ركت كنندگان در اجالس
وابستگي غير متعارف سازمانهاي نظام مهندسي به دولت را مفيد و مثبت تلقي نكرده
و آن را به مثابه يكي از موانع جدي در راه « خود س��اماني » مهندس��ان ميدانند و از
وزارت مسكن و شهرس��ازي مي خواهند قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و
آيين نامه هاي اجرايي آن را با نظر سازمانهاي نظام مهندسي استانها به نحوي اصالح
نمايند كه وابس��تگي سازمانها به دولت تا حد امكان منقطع و اقدامات مربوط گام به
گام صورت پذيرد .
 -3ش��ركت كنن��دگان در اين اجالس با توجه به صراح��ت ماده  12قانون نظام
مهندسي و در جهت اجراي بيشتر عدالت  ،از مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي
درخواست مي نمايند در آيين نامه اجرايي اصالحي نسبت به ا يجاد تناسب عادالنه
بين تعداد اعضاي هيئت مديره با تعداد اعضاء رشته هاي  7گانه دستورات الزم را ابالغ
فرمايند و در اين خصوص حداقل تعداد اعضاي رشته ها در هيئت مديره به نحوي در
نظر گرفته شود كه امكان مشاركت بيشتر حرف مختلف مهندسين فراهم گردد .
 -4ش��ركت كنن��دگان در اين اجالس از ش��وراي مركزي و وزارت مس��كن و
شهرس��ازي انتظار دارند كه در مورد لزوم حضور دستگاه نظارت مقيم در پروژه هاي
بزرگ و تعامل با مراجع قانونگذاري در راستاي يكسان سازي تعريف و شرح وظايف
و مس��ئوليتهاي مهندس��ين ناظر در كليه قوانين كشور و وازتخانه هاي مختلف نظر
دادگستري و كشور كار و امور اجتماعي ( كه هر يك از مهندسين ناظر تعاريف خاص
خود را دارند ) اقدامات الزم را معمول فرمايند .
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 -5با توجه به ماده  17آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي در مورد خاص بودن
اين قانون و همچنين ماده  2قانون نظام صنفي كه قوانين خاص را از شمول اين قانون
مستثني مي نمايد و به منظور رفع شبهات كه مشكالت عديده اي را براي حرف نظام
مهندسي ايجاد نموده  ،پيشنهاد ميگردد وزارت محترم مسكن و شهرسازي نسبت به
تصريح خاص بودن قانون نظام مهندسي ساختمان كه از طريق قانوني اقدامات الزم
را معمول فرمايند .
 -6هيئت عمومي از دولت  ،قوه قضائيه و مجلس شوراي اسالمي مصراً خواستار
اجراي ضوابط شهرس��ازي و مقررات ملي ساختمان به وسيله ش��هرداريها بوده و از
سازمانهاي نظارتي ( مانند سازمان محترم بازرسي كل كشور ) درخواست دارند نسبت
به اعمال دقيقتر وظائف نظارتي خود در اين زمينه اهتمام بيشتري معمول فرمايند .
 -7تخصصي شدن روز افزون علوم و فنون مهندسي  ،موجب هرچه تخصصي
تر ش��دن امور كارشناسي ميشود و بهترين پاسخگوي اين نياز  ،ماده  27قانون نظام
مهندسي و كنترل ساختمان است  .ضمن تشكر از دولت محترم براي توجه به خواست
سازمانهاي نظام مهندسي در زمينه اصالح مصوبه مورخ  87/3/26خود و افزودن نام
كارشناسان سازمانهاي نظام مهندسي سه گانه به فهرست كارشناسان ديگر و تالش
وزراي محترم مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن براي تحققي اين خواسته مجدداً
خواستار تأكيد دولت به دستگاههاي اداري  ،اجرايي و انتظامي و شركتها و سازمانهاي
دولتي در زمينه ارجاع كارهاي كارشناس��ي به كارشناسان سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان  ،معدن و كشاورزي و منابع طبيعي ميباشند .
 -8در حال حاضر تناس��ب منطقي بين تعداد اعضاي رش��ته هاي هفتگانه وجود
ندارد شركت كنندگان در اجالس خواستار بررسي موضوع توسط دولت و بويژه وزارت
علوم  ،تحقيقات و فناوري و ساير مؤسسات آموزش عالي بوده تا اين عدم تناسب را در
رشته هاي مختلف مرتفع و براي رشته هاي اساسي ديگر ساختمان( بجاي فقط رشته
عمران ) نسبت به پذيرش دانشجو اقدام نمايند .
 -9اجالس حاضر پيش��نهاد مينمايد در نحوه انتخاب بازرسان استانها و شروع و
مدت مأموريت آنان و نيز بازرس براي شوراي مركزي  ،بازنگري بعمل آمده و تشريح
كامل وظايف و مس��ئوليتهاي آنان در تجديد نظر قانون و آيين نامه اجرايي مد نظر
قرار گيرد .
 -10بازنگري مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان و رفع مغايرتهاي موجود
در هر مبحث و يا با مباحث ديگر مدتي است به تعويق افتاده لذا شركت كنندگان در
اجالس خواس��تار فعالت تر شدن كميته دائمي تهيه و تدوين مقررات ملي ساختمان
بوده تا نسبت به تهيه مباحث جديد شامل نقشه برداري  ،مرمت و بهسازي ساختمان
 ،مديريت بهره برداري و نگهداري س��اختمان  ،ضواب��ط و مقررات ترافيكي الزامات
عمومي شهرس��ازي  ،تخريب گود ب��رداري و  ....و نيز راهنماي مباحث موجود اقدام
اساسي صورت پذيرد .
و در ابالغ نس��خ تجديد نظر يا جديد مباحث مقررات ملي  ،مهلت مناس��بي را براي
اطالع رساني منظور نموده و آغاز الزامي شدن هر متن جديد را با فاصله زماني مناسب
در آينده اعالم نمايد .
 -11تهيه و تصويب ش��رح خدمات رشته هاي هفتگانه مهندسي در زمينه هاي
مختلف اعم از طراحي  ،اجرا ،نظارت و ساير زمينه ها انجام پذيرد و همچنين بازنگري
در تعرفه خدمات مهندسي با توجه به الزامات روز و بر اساس مباني علمي  ،منطق و
ويژگيهاي هر يك از رش��ته ها و تصويب سريع آنها و همچنين ايجاد مكانيزم هاي
اجرايي كافي براي تثبيت تعرفه خدمات مهندس��ي در اس��رع وقت مورد درخواست
ميباشد .
 -12با توجه به نامگذاري سال  88به نام سال اصالح الگوي مصرف توسط رهبر
معظم انقالب و نظر به اينكه مصرف انرژي در ساختمانهاي كشور بسيار باالتر از حد
استاندارد جهاني ميباشد  ،پيشنهاد مي نمايند كه كميسيون خانه سبز به كميسيونهاي
شوراي مركزي اضافه شود تا ضمن رعايت مبحث  19مقررات ملي و اجرايي كردن
آن  ،مشكل دفع پسماندها و پيشگيري از آلودگي محيط زيست را نيز در دستور كار
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خود قرار دهند .
همچنين براي كنترل مضاعف خدمات مهندسي  ،كميسيون كنترل و ارزيابي پروژه ها
و براي تأمين سالمت جسم و جان اعضاء كميسيون رفاهي و ورزشي به كميسيونهاي
شوراي مركزي اضافه شود .
 -13اگر چه تأمين اشتغال براي مهندسان مستقيم ًا جزو وظايف سازمانهاي نظام
مهندسي ساختمان نيست ليكن با توجه به بروز ركود در فعاليتهاي ساختماني  ،شركت
كنندگان در اجالس مصراً از دولت محترم درخواست دارند كه نسبت به تقويت بخش
خصوص��ي در زمينه هاي توليدي و صنعتي و راه اندازي پروژه هاي زير س��اختي و
اشتغال زا اقدام نمايند .
 -14از جمله مش��كالت اساس��ي در راه ارائه خدمات بهتر مهندس��ي به مردم ،
موض��وع كمبود كارگران آم��وزش ديده و داراي كارت مه��ارت و عدم توليد مصالح
اس��تاندارد و كنترل ناقص در اس��تاندارد بودن مصالح وارداتي در بخشهاي گوناگون
ساختمان ميباشند .
ش��ركت كنندگان در اجالس از وزير محترم مس��كن و شهرس��ازي به عنوان عضو
ش��وراي استاندارد درخواس��ت مي نمايند تا ارائه خدمات مهندسي مطلوب تر گردد و
اس��تفاده از فناوريهاي نوين س��اختمان با حركت به سمت صنعتي سازي ساختمان
امكان پذير گردد .
 -15ش��وراي مركزي با روشهاي آموزشي  ،تشويقي نسبت به نهادينه كردن «
اخالق حرفه اي » و افزايش ميزان وابستگي اعضاي سازمانها به اصول اخالقي حرفه
مهندس��ي اقدام نمايد و در ترويج نقش اعتالئي و انتظامي سازمانها به مثابه وظيفه
حرف��ه اي آن اهتمام ورزد تا از اين طريق ارائه خدمات بهتر به مردم وظيفه اخالقي
اعضاي سازمان در سراسر كشور قرار گيرد .
 -16شركت كنندگان در اجالس از رياست محترم جمهوري كشور انتظار دارند
براي آگاهي بيشتر از وضعيت جامعه مهندسي  ،پيشنهادات  ،نيازها و خواسته هاي آنان
را از طريق تشكيل جلسه اي حداقل سالي يكبار با شوراي مركزي استماع فرمايند .
 -17به منظور تحقق مفاد قطعنامه هاي اجالس هيئت عمومي پيشنهاد ميشود
دبيرخانه دائمي در شوراي مركزي تشكيل تا با ارتباط دائم با استانها  ،پيگيري الزم
صورت پذيرد .
 -18ش��ركت كنندگان در اجالس از وزارت مس��كن و شهرس��ازي درخواس��ت
مينمايند تا ساز و كار مناسب جهت دعوت و اعطاي حق رأي به نمايندگان سازمانهاي
نظام مهندسي ساختمان در جلسات شوراي مسكن استانها و كميسيون ماده پنج قانون
شهرسازي و معماري  ،پيگيري  ،تدوين و ابالغ گردد .
 -19از س��ازمان ثبت اسناد درخواست ميگردد تا شناسنامه هاي فني و ملكي در
اس��ناد جديد مالكيت درج گرديده و اين شناس��نامه به اسناد رسمي در هنگام نقل و
انتقاالت منظم گردد .
 -20شركت كنندگان در اجالس از وزارت محترم مسكن وشهرسازي و رياست
محترم سازمان نظام مهندسي مصراً خواستارند تا با توجه به ضيق وقت موجود ترتيبي
اتخاذ فرمايند تا از طريق دولت و رياست محترم مجلس شوراي اسالمي با توجه به
مغايرتهاي قانوني عدم اعمال كاهش تعداد اعضاي هيئت مديره بر اساس آيين نامه
اجرايي جديد در انتخابات مرداد ماه سال جاري درخواست نمايند .
در پايان ضمن تشكر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و شوراي فرهنگ عمومي به
خاطر توجه به خواست جامعه مهندسي كشور نسبت به ملحوظ كردن روز مهندس (
پنجم اسفند ) در تقويم مناسبتهاي كشور  ،توفيق همه مهندسان و دست اندركاران عرصه
ساختمان را در راه عمران و آباداني ميهن اسالمي از خداوند متعال خواستار مي باشد .
صورتجلسه هاي كميسيونها و كميته هاي تخصصي اجالس دوازدهم حاوي تفصيالت
موارد فوق و پيشنهادات تفصيلي  ،تخصصي تر بعنوان اسناد پيوست قطعنامه حاضر
تلقي ميگردد .
از خداوند آرزوي توفيق داريم .
شركت كنندگان در دوازدهمين اجالس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
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گفت وگو

دکتر غالمرضا هوایی ،مديرکل امور مقررات ملي ساختمان در گفت و گو با « طاق »

ترویجمقرراتملّیساختمانبايستيدغدغةاصلی
تمامیمهندسانعضوسازماننظاممهندسیباشد

مسكن مهريك فرصت طاليي براي مشاركت
و همكاري سازمانهاي نظام مهندسي است

جواد صبوحی | مهندس مهدی وکیلی | مهندس محمد تقی خسروی

اشاره :
بخش قابل توجه روزهای چهارمین دهه زندگی دکتر غالمرضا هوائي در ساختمان نبش خيابان عطار می گذرد .ساختمانی که صاحبانش میگویند بخشی از اهداف شش گانهاش
راهبري تحقيقات ساختماني بمنظور ايمنسازي ساختمانها در قبال حوادث طبيعي ،استفاده بهتر از منابع و مصالح محلي و افزايش كيفيت مصنوعات ساختماني است .او که در
گناوه از شهرهای استان بوشهر متولد شده است امروزه بیش از بسیاری از کسانی که بگونهای نامشان با نظام ساخت و ساز در کشور گره خورده است نسبت به رعایت مقررات
ملّی ساختمان تعصب دارد .گفت و گوی  2ساعتة ما با مديرکل امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي در دفتر کار ایشان و با تأکید بر چگونگی فراگیر ساختن
مقررات ملّي ساختمان انجام گرفته است که در ادامه تقدیم حضورتان میگردد:
آقای دکتر مایلیم گفت و گویمان را با معرفی بیشتر خودتان شروع کنید
من حدود بيست سال است كه همراه با فعاليت علمي كار اجرايي ميكنم .البته فعاليتهای علميام پس از مقطع كارشناسي ارشد بيشتر شد .بطوری که در حال حاضر حدود
يك روز در هفته را در دانشگاه هستم و بقيه اوقات را در كار اجرايي میگذرانم .فعاليتهاي من از مهندسي سپاه پاسداران شروع شد و در مجموعههايي چون استانداري ،شهرداري
و وزارت مس��كن مس��ئووليت هايي داش��تهام .در مسئووليت هايي چون مديركلي دفتر فني امورمناطق محروم و ستادهاي حوادث ،سازمان عمران جزاير جنوب و غيره نيز در
حوزه استانها ،انجام وظیفه کردهام .ضمن آنکه بيش از يكسال و نيم است که در وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان مديركل در حوزه مقررات ملّي ساختمان مشغول به كار
هستم.
در بعد علمي نيز دكتراي خود را از دانشگاه صنعتي اميركبير در رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي سازه اخذ كردهام .ليسانس و فوق ليسانسام نيز در همين رشته است .حدود
 12مقاله دارم كه سه مورد آن در مجالت ISIبه چاپ رسيده و بقية آن مقاالت علمي -پژوهشي داخلي و ساير مقاالت نيز شامل كنفرانسهاي داخلي و خارجي است.
در حوزههاي حرفهاي چه سوابقي داريد؟
داراي پايه يك نظام مهندسي در محاسبه و نظارت و پروانة كارشناس رسمي دادگستري هستم كه البته فعاليتي در اين زمينهها بدليل مسئووليت هاي اجرائي ندارم .عالوه بر
اين مجري دهها پروژه دولتي بودهام و تقريب ًا مي توانم بگویم آشنايي الزم را با حوزه مهندسي ساختمان دارم و در حوزههاي مربوط به محاسباتي نيز با توجه به اينكه در دانشگاه
نيز تدريس مي كنم تقريب ًا مشكل خاصي ندارم .
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نظر شما در خصوص مقررات ملّي
سازمان نظام مهندسي امروز در
ساختمان در مقايسه با نشريات فني
موقعيت پيشين خود قرار ندارد؛
برنامه و مديريت چيست؟
پیشتر بسياري از سازمانهاي نظام
در كش��ور ما دو نوع نظ��ام فني جاري و
مهندسي حتي محلي براي انجام
س��اري اس��ت؛ يكي از آنها نظام فني و
فعاليتهاي خود نداشتند اما امروز
اجرايي است كه غالب ًا بر پروژههاي دولتي
اكثريت قريب به اتفاق استانها حاك��م اس��ت و معاون��ت برنامهريزي و
عالوه بر س��اختمان و مجموعه نظارت راهبردي رياست جمهوري متولي
فيزيكي مناسب داراي امكانات آن است .در اين معاونت تشكيالتي وجود
متعدد علمي و پژوهشي در اين دارد كه دس��تورالعملها و آييننامهها را
زمينه هستند كه استان خراسان براي پروژههاي عمراني تدوين ميكند.
رضوي يك نمونه از آنهاست.
بسياري از آييننامههاي موجود در كشور
مانند « نشريه  « ، » 55آبا »  « ،بتنهاي
حجيم » و دستورالعملهاي نظير آن نيز پيشتر توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رياست جمهوري تدوين شده و در بسياري از مناطق كشور نيز مورد استفاده
قرار ميگيرد .س��ال  1352كه قانون نظام معماري و س��اختمان تصويب شد را بايد
طليعهاي براي ايجاد نظام مهندسي ديگري براي پروژههاي غيردولتي دانست .سال
 1374را نيز كه قانون نظام مهندس��ي تصويب گرديد را ميتوان آغاز كاملتري براي
ايجاد نظامي فني و مهندسي در حوزه ساخت و ساز محسوب كرد كه در كنار نظام فني
و اجرايي قرار ميگيرد .به اين شكل كه ساخت و ساز براي ساختمانهاي غيردولتي
كه عمدت ًا ش��هرداريها ناظر بر اجراي آنها هستند در چارچوب مقررات اين قانون و
ساختمانهاي دولتي نيز در چارچوب نظام فني و اجرائي قرار مي گيرد.
چالشي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه بسياري از مسايل اين
دو نظام با يكديگر مشابه اند؛ مث ً
ال بين نشريه « آبا » ( آييننامه بتن ايران )
با مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان هيچ تفاوتي وجود ندارد .نكته ديگري
كه در اين خصوص وجود دارد اين اس��ت كه با فرض وجود تفاوت ميان
اين دو ،آيا بين احداث يك س��اختمان دولتي با ساختماني كه در مجاورت
آن بدون اعتبار دولتي ساخته ميشود از نظر فني و مقررات ملّي ساختماني
تفاوتي وجود دارد؟
ممكن اس��ت در نوع بهرهبرداري از آن تفاوتي وجود داش��ته باشد ولي در احداث آن
نميتوان تفاوتي قائل بود .كيفيت بتن به كار رفته در هر دو س��اختمان بايد به يك
شكل باش��د .اگر بخواهيم به موضوع زلزله نيز در اين خصوص اشاره كنيم بايد اين
نكته را متذكر ش��ويم كه سازمان مديريت خود ،اس��تاندارد زلزله ندارد و از استاندارد
 2800استفاده ميكند .اين استاندارد نيز از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تدوين
شده است .در عين حال اين موضوع خود چالشي است كه بايد اصالح شود و در كشور
يك نظام فني واحد حاكم باشد .ما اين كار را در سال گذشته آغاز كردهايم ولي واقعيت
اين است كه هنوز توفيقي در اين خصوص نداشتهايم .ضوابط حاشيهاي مورد نياز كه
براي پروژههاي دولتي همچون تهيه فهرست بها و  ....مورد نياز است ميتواند كماكان
در اختيار سازمان مديريت قرار داشته باشد.
برای بررس��ی جايگاه مقررات ملّي س��اختمان بايد به اين نكته اذعان داش��ت كه از
آنجا که س��اختمان جزيي از سرمايههاي
متقاضيان مسكن مهر افراد عادي هر كشور محسوب ميشود بايد مقرراتي
جامعهاند كه چون از نظر مالي داشته باشد .البته بسياري از كشورها فاقد
ت��وان خريد مس��كن را ندارند مق��ررات جامعاند مث ً
ال ممكن اس��ت در
در اين ط��رح ثبتنام كردهاند .بس��ياري از كشورها در حوزه بتن ،فوالد،
تمامی انس��انها دارای یک نوع زلزله ،مس��ايل مربوط به تأسيس��ات و يا
ارزش جانیاند ب��ه همین دلیل انرژي مقرراتي وضع ش��ده باشد ولي در
باید همان کنترل و نظارتی که بسياري از بخش هاي ديگر ساختمان اين
اتفاق رخ نداده اس��ت .مث ً
ال در دنيا دو سه
بر س��اختمانهای معمولی انجام
میشود بر ساختمانهای در حال كش��ور را سراغ داريم كه در زمينه پدافند
س��اخت مس��كن مهر نيز انجام غيرعامل مقررات ملّي دارند .خوشبختانه
كش��ور ما مق��ررات پدافن��د غيرعامل را
شود.
تدوين ك��رده و در آين��ده نزديك ابالغ

خواهد كرد .بنابراين ميتوانيم ادعا كنيم
كشوري هستيم كه مقررات ملّي جامعي
را در اختي��ار داريم .در منطقه نيز از حيث
يكپارچگ��ي و جامعي��ت مق��ررات ملّي
س��اختمان در رتبه نخس��ت قرار داريم.
گرچه ممكن اس��ت از نظر غناي تدوين
مقررات ب��ه دليل تفاوته��اي جغرافيايي
هر كش��ور نتوان آن را با ديگر كش��ورها
مقايسه نمود؛ اما ميتوان ادعا كرد از نظر
جامعيت ،مقررات خوبي را در اختيار داريم.
تمامي مهندسان نسبت به دهه نخست
پس از پيروزي انقالب اسالمي با مقررات
ملّي ساختمان آشنا هستند چون حداقل يكبار در آزمونهاي ما شركت داشتهاند و در
نتيجه با اصول و قواعد و ضوابط موجود آش��نا هستند  .اين مقررات در حوزه رعايت
و اجرا نسبت به دهه نخست انقالب پيشرفت چشمگيري داشته است .امروزه تمامي
شهرداريهاي كشور نگران اجرا نشدن مقررات ملّي ساختماناند و در هر شهر كشور
ميتوان تابلو نظام مهندسي آن شهر را مالحظه نمود .امروزه نزديك به  200هزار نفر
عضو سازمان نظام مهندسي و بيش از  160هزار نفر مهندس صالحيتدار داراي پروانه
نظام مهندسي هستند و همه اينها توفيقاتي است كه سازمان نظام مهندسي در كشور
توانسته است كسب کند.
س��ازمان نظام مهندسي امروز در موقعيت پيش��ين خود قرار ندارد؛ پیشتر بسياري از
س��ازمانهاي نظام مهندسي حتي محلي براي انجام فعاليتهاي خود نداشتند اما امروز
اكثريت قريب به اتفاق استانها عالوه بر ساختمان و مجموعه فيزيكي مناسب داراي
امكانات متعدد علمي و پژوهشي در اين زمينه هستند كه استان خراسان رضوي يك
نمونه از آنهاست.
كيفيت س��اختمانهاي ما قبل از تدوين مقررات ملّي س��اختمان با پس از تدوين اين
مقررات قابل مقايسه نيست بگونهاي كه در حال حاضر نمیتوانید ساختماني را پيدا
كنيد كه شهرداري هنگام صدور پروانه ساخت ،لزوم اجراي مقررات ملّي ساختمان را
به مالك و يا مجري مورد تأكيد قرار ندهد و يا مهندس��ي ناظر بر آن نظارت نداشته
باشد .سازههايي كه در حال حاضر در کشور ساخته ميشوند از نظر طراحي و كيفيت با
سازههاي ساخته شده در گذشته قابل مقايسه نيستند .پيش از اين استانداردي اجباري
براي مصالح وجود نداشت اما امروزه در حوزه ساختمان بيش از  34مصالح استاندارد
اجباري همچون شن ،ماسه ،بتن و ...وجود دارد و اخيراً شيشههاي دو جداره نيز به اين
فهرست افزوده شده است كه ميتواند به بهبود وضعيت مصرف انرژي كمك شايان
توجهي كند .من به عنوان يك كارشناس به صورت نسبي مي توانم ادعا كنم كيفيت
ساختمانها در حال حاضر بسيار بهتر شده است.
با توجه به رش��د س��ازمانهاي مهندسي در كش��ور آيا فكر نميكنيد وقت
آن رس��يده اس��ت كه وزارت مس��كن و شهرسازي بخش��ي از وظايف و
تصديگريهاي خود را به سازمان نظام مهندسي محول كند؟
ماده  35قانون نظام مهندس��ي و كنترل
ساختمان ،نظارت عاليه بر ساخت و سازها
خوشبختانه در اس��تان خراسان
را بر عهده وزارت مس��كن گذاشته است.
رض��وی این زمین��ه و آمادگی
همانگونه كه از نام اين نظارت پيداست،
وجود دارد و مهندس��ان عضو
نظارت عاليه موضوعي حاكميتي است و
به اشکال مختلف میتوانند این
چنين موضوعي را نميتوان واگذار كرد.
پیام را به بخشهای ساخت و ساز
مث ً
ال درخص��وص هوان��وردي نميتوان
کشور منتقل کنند .باید به روزی
مديريت آس��مان كش��ور را ب��ه بخش
برسیم که مقررات ملّی ساختمان
خصوصي واگذار نمود چون با جان و مال
برای بنا ،گچکار ،معمار و آجر
مردم و حقوق آنها ارتب��اط نزديكي دارد
فروش ما دغدغهای اساسی باشد
و البته مي ت��وان مجوز ترابري هوايي را
و آنها حداقل با مباحث اولیه و
به برخي از مؤسس��ات غيردولتي محول
نظامهای اداری آن آشنایی الزم
كرد .در اين راس��تا حاكميت و دولت بايد
پاسخگوي حقوق مردم باشند .بسياري از را داشته باشند.
خوشبختانه كش��ور ما مقررات
پدافند غيرعامل را تدوين كرده
و در آينده نزديك ابالغ خواهد
كرد.بنابراينميتوانيمادعاكنيم
كشوري هستيم كه مقررات ملّي
جامع��ي را در اختيار داريم .در
منطقه نيز از حيث يكپارچگي و
جامعيت مقررات ملّي ساختمان
در رتبه نخست قرار داريم.
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اتفاقات و تخلفاتي كه در حوزه ساخت و
م��ن معتق��دم س��ازمان نظ��ام س��از رخ مي دهد را حاكميت بايد كنترل
مهندس��ي ،س��ازماني با هويت كند چون با حقوق مردم ارتباط دارد .من
مشخص حرفهاي و مترقي است .معتقدم سازمان نظام مهندسي ،سازماني با
قانون نيز روي همين نكته تأكيد هويت مشخص حرفهاي و مترقي است.
كرده است .البته تعداد معدودي قانون ني��ز روي همين نكته تأكيد كرده
از سازمانها عملكرد قابل دفاعي اس��ت .البته تعداد معدودي از س��ازمانها
ندارند و بعض�� ًا دنبال كارهائي عملكرد قابل دفاعي ندارند و بعض ًا دنبال
هستند كه وظايفشان نيست .من كارهائي هستند كه وظايفشان نيست .من
از شما مي خواهم يكبار ديگر در از ش��ما مي خواهم يكبار ديگر در نشريه
نشريه طاق وظايف سازمانهاي طاق وظايف سازمانهاي نظام مهندسي
نظام مهندسي را نقد كنيد .يعني را نق��د كنيد .يعني مث ً
ال بگوييد درمادة 2
مث ً
ال بگوييد درمادة  2قانون و قانون و يا آييننامههاي آن چه وظايفي
وظايفي
چه
آن
هاي
ه
نام
ن
آيي
يا
براي س��ازمانهاي نظام مهندسي تعريف
براي س��ازمانهاي نظام مهندسي شده است؟
تعريف شده است؟
حتم�� ًا کارهای انجام ش��ده را نق��د و از
حتم ًا کارهای انجام شده را نقد مهندسان عضو نظرسنجي کنید که در این
و از مهندس��ان عضو نظرسنجي زمینه چقدر موفق بودهاند .وزارت مسکن
کنید که در ای��ن زمینه چقدر در ح��وزه آزمونها و تا جائ��ي كه امكان
موفق بودهاند.
داشته ،امور مربوطه را به سازمانهای نظام
مهندسی واگذار كرده و يا با مشاركت آنها
امور را انجام داده است؛ در کمیته طراحی سؤاالت حداقل سه نفر از اعضای سازمان
نظام مهندس��ی را به عنوان عضو دعوت شدهاند؛ در صورتی که در گذشته اینچنین
نبود و من با افتخار اعالم میکنم که در زمان مدیریت فعلي ،طراحی سؤاالت بدون
اطالع س��ازمان نظام مهندسی صورت نمیگیرد و طراحي سؤاالت را با جهتگيري
حرفهای و نه آکادمیک و دانشگاهی سوق دادهایم .از کمیته  7نفره طراحی ،جمعبندی
و تصحیح سؤاالت سه نفر عضو سازمان نظام مهندسیاند .برگزاری دورههای انتقال
و تمدید نیز به س��ازمانهای نظام مهندسی واگذار شده است .در بحث ماده  ، 35طی
دو س��ال گذشته ،بخش مهم نظارت عالیه را با كمك مهندسان عضو سازمان نظام
مهندسی انجام دادهایم .عدهای میگویند اجرای ماده  35را به سازمان نظام مهندسی
واگ��ذار کنید در صورتی که این کار خالف قانون اس��ت و نمیتوان آن را انجام داد.
قانون نیز چنین کاری را تصويب نكرده است .البته میتوان از سازمان نظام مهندسی
کمک گرفت اما امکان واگذاری تمامی این امور به شکل کامل وجود ندارد .باالخره
يك مجموعهای باید به عنوان ناظر عالي امور را رصد كند .ما در بس��یاری از موارد
نظارت عاليه را از طريق و با مش��اركت خود س��ازمانهاي نظام مهندس��ي انجام داده
و ميدهيم ولي آنجا كه بحث خود س��ازمانها ميش��ود بايد نهاد ديگري اين كار را
انجام دهند و آن وزارت مس��كن و شهرسازي است .ما بر اساس همین گزارشهای
تهیه شده استانهای موفق را اعالم می کنیم .در موضوعی چون برگزاری همایشها،
دبیرخانههای منطقهای ،مسایل مربوط به آموزش ،بیمههای کیفیت ،آموزش کارگران
و ...امور مربوطه را به سازمانهای نظام مهندسی واگذار کردهایم .کمیته آموزشی که در
سازمان نظام مهندسی وجود دارد از اختیارات زیادی برخوردار است بگونهای که تمام
مديريت تمديد و ارتقاء پايه پروانههاي اشتغال را در حال حاضر كميتههاي آموزشي
استانها انجام مي دهند.
برای نخستین بار براساس مصوبه دولت،
انتقادي جدي نیز به سازمانهای رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی استان،
نظام مهندس��ی داري��م مبنی بر عضو شورای مس��کن استان است .وزیر
اینکه متأس��فانه در فاصلة س��ه مسکن و شهرسازی در تمامی سفرهای
س��ال پ��س از فارغالتحصيل��ي اس��تانی خویش تأکی��د میکند که حتم ًا
مهندس��ان كار خاص��ي ب��رای رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز
آش��نايي با مقررات ملّي براي حضور داش��ته باش��د .نظام مهندسی در
آنان انج��ام ندادهاند .چرا براي حال حاضر بس��تر بسیار مناسبی را برای
آنها دورههاي آموزشي برگزار کار پیش روی خود دارد .مسكن مهر يك
نكردهاند؟
فرصت طاليي براي مشاركت و همكاري
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سازمانهاي نظام مهندسي است و وزارت
مق��ررات ملّی س��اختمان یک
مسكن از اين موضوع استقبال ميكند.
موضوع مسکن مهر از جمله مسایلی کت��اب درس��ی نيس��ت ،بلکه
است که وزارت مسکن و شهرسازی مجموعهای از اص��ول ،قواعد
با جدیت تمام آن را پیگیری میکند .و ضوابط فنی اس��ت که توسط
با توجه به اینکه مخاطبان این طرح را وزارت مس��کن و شهرس��ازی
غالبا ً اقشار آسیبپذیر جامعه تشکیل تدوی��ن و ابالغ ش��ده و باعث
میدهند ت�لاش بس��یاری صورت افزایش ایمنی ،رفاه و آسایش،
میگیرد تا کاهش هزینهها به شکل صرف��ه اقتص��ادی و ارتق��ای
واگذاری زمی��ن و ...تحقق پذیرد .وضعیت ساخت و ساز در کشور
برخی هم تص��ور میکنند میتوان میشود .این مباحث مجموعهای
س��ختگیریهای مورد نظر در بحث از بایدها و نبایدها و حداقل های
نظارت و کنترل را کمرنگ کرد تا الزم برای ساخت و ساز است.
به این وسیله نیز هزینهها کاهش یابد
و بتوان سریعتر به اهداف طرح دست پیدا نمود .نظر شما به عنوان یکی از
مدیران ارشد وزارت مسکن و شهرسازی در این خصوص چیست؟
در آموزههای دینی ما به این نکته اشاره شده است که انسانها با یکدیگر فرقی ندارند
و از حقوق مساوي برخوردارند .برخی گمان میکنند طرح مسکن مهر تنها متعلق به
فقرا و طبقات پایین اجتماع است در صورتی که بسیاری از زوجهای جوان که از نظر
مالی در وضعیتی قرار ندارند که بتوانند مسکن خود را تهیه کنند نیز در صف متقاضیان
این طرح هس��تند .متقاضيان مسكن مهر افراد عادي جامعهاند كه چون از نظر مالي
توان خريد مسكن را ندارند در اين طرح ثبتنام كردهاند .تمامی انسانها دارای یک نوع
ارزش جانیاند به همین دلیل باید همان کنترل و نظارتی که بر ساختمانهای معمولی
انجام میشود بر ساختمانهای در حال ساخت مسكن مهر نيز انجامشود .عدهای تصور
میکنند دولت ساختمانهای در حال ساخت مسکن مهر را به حال خود رها کرده است
در صورتی که اینگونه نیست .در حوزة نظارت عاليه ،وزارت مسكن و شهرسازي توجه
و دقت بيش��تري را به مسكن مهر در مقايسه با ساير ساخت و سازهاي ديگر كشور
انجام داده و مي دهد .من در اكثر استانهايي كه رفتهام ،كيفيت مسكن مهر بسيار خوب
بوده است .بعنوان مثال در استان چهارمحال بختیاری بهترین ساخت و ساز در طرح
مس��كن مهر در حال انجام است .بگونهای که در فاصله  20کیلومتری از شهر ،بین
دو کوه و در بیابان توس��ط مجری ذی صالح انجام می شود .ما در سفرهای خود به
اولین سازههایی که برای کنترل مراجعه میکنیم سازههای مسکن مهر است .تمامی
طرحهای مس��کن مهر از مهندس ناظر برخوردار اس��ت .البته باید از نظام مهندسی
ب��رای تخفیف هزینه خدم��ات خود در این مناطق تقدیر نمود .از س��ویی از آنجا که
این مناطق همواره در معرض بازدیدهای مس��ووالن اس��ت ناظر طرح نمیتواند کار
خ��ود را رها کند .در صورتی که س��اخت
و سازهای معمول در سطح کشور چندان برای نخستین بار براساس مصوبه
در معرض بازدیدهای مضاعف قرار ندارد .دول��ت ،رئی��س س��ازمان نظام
البت��ه نگرانی عمدهای که وجود دارد این مهندسی اس��تان ،عضو شورای
اس��ت که تعاونیهایی که ساخت و ساز مسکن استان است .وزیر مسکن
طرحهای مس��کن مهر را بر عهده دارند و شهرسازی در تمامی سفرهای
به دلیل غیر فنی بودن خود ،نگراناند که
استانی خویش تأکید میکند که
کنترل و نظارتهای معمول باعث افزایش
حتم ًا رئیس سازمان نظام مهندسی
هزینهها شود .البته این نگرانی نیز با ورود
اس��تان نیز حضور داشته باشد.
انبوهسازان به این حوزه از بین رفته است
نظام مهندس��ی در حال حاضر
و تعاونیها نیز در ح��ال واگذاري کار به
بستر بسیار مناسبی را برای کار
افراد ذیصالح هستند در جلساتی که با
پیش روی خود دارد .مس��كن
حضور دست اندرکاران تشکیل ميشود بر
مهر يك فرص��ت طاليي براي
این نکته تأکید ميش��ود که مسکن مهر
مشاركت و همكاري سازمانهاي
يك ط��رح ملي عظي��م در دولت نهم و
نظام مهندسي اس��ت و وزارت
دهم است و قرار است امسال حدود یک
مس��كن از اين موضوع استقبال
میلیون واحد مسکونی ساخته شود .البته
نمیتوان این نکت��ه را نیز نفی نمود که ميكند.

ممکن اس��ت در نقطهای تخلفی صورت
عدهای میگوین��د اجرای ماده گيرد و يا كاستي وجود داشته باشد.
 35را به س��ازمان نظام مهندسی در مصوبه هیأت وزیران بر تدریس
واگذار کنی��د در صورتی که مقررات ملّی س��اختمان تأکید شده
این کار خالف قانون اس��ت و است .اما برخی از مباحثی که بویژه
نمیتوان آن را انجام داد .قانون در رشتههای برق و مکانیک مطرح
نی��ز چنی��ن کاری را تصويب اس��ت در دانش��گاهها م��ورد بحث
نكرده اس��ت .البته میتوان از قرار نمیگیرد و ف��ارغ التحصیالن
س��ازمان نظام مهندسی کمک این رشتهها هیچگونه آشنایی با این
گرفت ام��ا ام��کان واگذاری مباحث ندارن��د .برنامه ش��ما برای
تمامی این امور به ش��کل کامل تحقق این موضوع چیست؟
وج��ود ن��دارد .باالخ��ره يك س��ؤال بس��یار خوبی را مط��رح کردید.
مجموع��های باید به عنوان ناظر مقررات ملّی ساختمان یک کتاب درسی
عالي امور را رصد كند.
نيست ،بلکه مجموعهای از اصول ،قواعد
و ضوابط فنی اس��ت که توس��ط وزارت
مسکن و شهرسازی تدوین و ابالغ شده و باعث افزایش ایمنی ،رفاه و آسایش ،صرفه
اقتصادی و ارتقای وضعیت ساخت و ساز در کشور میشود .این مباحث مجموعهای
از بایدها و نبایدها و حداقل های الزم برای ساخت و ساز است .ما تأکیدی بر تدریس
این مقررات به عنوان یک واحد درس��ی بویژه در سالهای نخست دانشگاه نداریم اما
با اینحال در سال گذشته نامهای را به وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ارایه کردیم که
با توجه نگرانیهایی که پس از نتایج آزمونهای به عمل آمده ایجاد شده بود جلساتی
را برگزار کنیم تا چگونگی آش��نایی فارغ التحصیالن هفتگانه س��اختمان را پس از
فارغالتحصیلی با اینگونه مس��ایل مورد بررسی مطالعه قرار دهیم .از سویی انتقادي
جدي نیز به س��ازمانهای نظام مهندسی داريم مبنی بر اینکه متأسفانه در فاصلة سه
س��ال پس از فارغالتحصيلي مهندسان كار خاصي برای آشنايي با مقررات ملّي براي
آنان انجام ندادهاند .چرا براي آنها دورههاي آموزشي برگزار نكردهاند؟
البت��ه ما پيگيريهاي خودمان را انجام دادهايم و پيش��نهاد کردهایم در ترمهای پایانی
دورههای تحصیلی در رشتههایی که آشنایی کمتری با مقررات ملّی ساختمان وجود
دارد مثل مکانیک ،برق و ...دورههای کارآموزی و بازآموزی و آشنایی با مقررات ملّی
ساختمان برگزار شود و حتم ًا این کار را امسال به نتیجه خواهیم رساند براي سه سال
پس از فارغالتحصيلي و حدفاصل بين فارغالتحصيلي تا ورود به حرفه نيز در حال تهيه
شيوهنامه اجرائي آن هستيم اما با این حال معتقدیم بار اصلی این مهم بر دوش سازمان
نظام مهندسی است .در عین حال تأکید اصلی ما بر مقطع پس از فارغ التحصیلی است
و نمی توان در دوره دانش��جویی این مسأله را اجباری کرد چون شاید مهندس ناظر
تمایلی برای ورود به حرفه خود نداشته باشد بنابراین چه دلیلی دارد که وزارت علوم
شش واحد درسی را با عنوان آشنایی با مقررات ملّی ساختمان آنهم مسایل حرفهای
و نه آکادمیک به وی تحمیل کند .اما میتوان طی بخش��نامهای به دانشجویان این
نکته را متذکر ش��د که چنانچه فارغ التحصیلی قصد ورود به حرفه س��اخت و ساز را
دارد باید پس از دریافت مدرک تحصیلی
امروزه تمامي ش��هرداريهاي همچون سربازی که برای انجام خدمت
كش��ور نگ��ران اج��را نش��دن س��ربازی موظف به مراجعه به س��ازمان
مقررات ملّي ساختماناند و در نظ��ام وظیفه اس��ت ،به س��ازمان نظام
مهندس��ی مراجعه کند تا راهنمایی الزم
هر شهر كش��ور ميتوان تابلو
برای ادامه آموزشها به وی داده شود و یا
نظام مهندسي آن شهر را مالحظه
مانند کارشناسان رسمی دادگستری مدتی
نمود .ام��روزه نزديك به 200
را در کنار مهندس پایه یک تجربه کسب
هزار نف��ر عضو س��ازمان نظام
کند .این فرد وقتی در آزمونها شرکت می
مهندس��ي و بيش از  160هزار
کند فردی آگاه است اما این اتفاق در حال
نفر مهن��دس صالحيتدار داراي
حاضر رخ نداده اس��ت .اگر سازمان نظام
پروانه نظام مهندس��ي هستند و
مهندسی طرحهایی داش��ته باشد ما نیز
هم��ه اينها توفيقاتي اس��ت كه
از آن حمایت میکنیم .میتوان در قالب
سازمان نظام مهندسي در كشور
تفاهمنامه و یا صورتجلس��ه و یا قرارداد
توانسته است كسب کند.
این مش��کل را حل کرد .یعنی س��ازمان

نظام مهندسی به دنبال مهندسانی که از
دانشگاه خارج میشوند برود و آنها را براي مقررات ملّی س��اختمان امروز
بیش از اینکه نی��از به تدوین و
ورود به حرفه آماده كند.
جامعه مهندسی چگونه میتواند در کنترل داش��ته باشد به « ترویج
معرفی بهتر مقررات ملّی ساختمان « نی��از دارد .امروز باید ترویج
مقررات ملّی ساختمان دغدغة
کمک کند؟
مقررات ملّی ساختمان امروز بیش از اینکه اصل��ی تمامی مهندس��ان عضو
نیاز به تدوین و کنترل داش��ته باش��د به سازمان نظام مهندسی باشد .این
« تروی��ج » نیاز دارد .ام��روز باید ترویج ترویج میتواند به هر ش��کلی
مقرراتملّیساختماندغدغةاصلیتمامی انج��ام ش��ود؛ حتی مهندس��ان
مهندسان عضو س��ازمان نظام مهندسی میتوانند بروی وس��ايل مورد
باش��د .این ترویج میتواند به هر شکلی استفاده روزمره خود نيز شعار:
انجام شود؛ حتی مهندسان میتوانند بروی « رعایت مقررات ملّی ساختمان
وسايل مورد استفاده روزمره خود نيز شعار :الزامی است» را حك كنند.
« رعایت مقررات ملّی س��اختمان الزامی
است» را حك كنند .اعضای شرکت تولید کننده یک محصول نه تنها آرم و نشانه
آن شرکت تولیدی را بر روی لباس که بر روی کیف و جاسویچی خود نیز نصب می
کنند .اما چرا نشان مقررات ملّی ساختمان را بروی لباس كار مهندسان و در دفاترشان
مش��اهده نمیشود .هدف نهایی همه ما مهندسان که گرد هم آمدهایم صرف ًا رعایت
مقررات ملّی س��اختمان و نظام « مهندس��ی» است .باید نس��بت به کارمان عالقه
و حساس��یت الزم را داشته باشیم .خوش��بختانه در استان خراسان رضوی این زمینه
و آمادگی وجود دارد و مهندس��ان عضو به اش��کال مختلف میتوانند این پیام را به
بخشهای س��اخت و ساز کش��ور منتقل کنند .باید به روزی برسیم که مقررات ملّی
ساختمان برای بنا ،گچکار ،معمار و آجر فروش ما دغدغهای اساسی باشد و آنها حداقل
با مباحث اولیه و نظامهای اداری آن آشنایی الزم را داشته باشند.
آقای دکتر با شنیدن این واژهها اولین نکتهای که به ذهنتان خطور میکند
را برایمان بگویید
مقررات ملّی ساختمان :
مجموعهای از بایدها و نبایدها كه رعايت
آن الزامي است.
من معتقدم تروی��ج را نباید در
:
ساختمان
مهندسی
سازمان نظام
وهله نخس��ت از وزارت مسکن
سازماني پویا  ،عالقهمند و حرفهای
مطالبه نمود .این مس��أله را باید
ش��ورای مرک��زی س��ازمان نظ��ام از سازمانهای نظام مهندسی طلب
مهندسی :
کرد .نش��ریه دولتی نمیتواند
است.
خوبی
شورای
نقد کننده خوبی باش��د اما شما
مهندس :
به راحت��ی و البته در چارچوب
فردی که خالقیت را می آفریند.
اخالق حرف��هاي میتوانید نقد
مشهد مقدس :
کنید .ترویج کار شماس��ت ما
تسکین دهنده قلوب ما
نیز سیاس��تگذاری آن را انجام
ماهنامه طاق:
می دهیم.
ماهنام��ه وزی��ن و وظیفهش��ناس مجله
طاق را ميخوان��م و تصور ميكنم يكي
از بهترين مجالت و يا ماهنامههاي مربوط به نظام مهندسي باشد كه در سطح كشور
منتشر ميشود .انتظار ما از سازمانهای نظام مهندسی ترویج مقررات ملّي ساختمان
است .شما هم میتوانید این کار را انجام دهيد .وزین بودن و وظیفهشناس بودن این
نشریه برای رعایت نکات ترویجی است.
آیا مجموعه مقررات ملّی ساختمان به فکر انتشار نشریه خاص نیفتاده است؟
من معتقدم ترویج را نباید در وهله نخست از وزارت مسکن مطالبه نمود .این مسأله
را باید از سازمانهای نظام مهندسی طلب کرد .نشریه دولتی نمیتواند نقد کننده خوبی
باشد اما شما به راحتی و البته در چارچوب اخالق حرفهاي میتوانید نقد کنید .ترویج
کار شماست ما نیز سیاستگذاری آن را انجام می دهیم.
با سپاس از فرصتی که در اختیار ماهنامه طاق و خوانندگان قرار دادید.
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جواد صبوحی | مهندس محمد تقی خسروی

اشاره :
با ورق خوردن آخرين برگ از دفتر ش��وراي مركزي چهارم فصل ديگري كه بايد با
تدبيري بيش از گذش��ته گشوده شود صفحات سپيد و ناتمامي دارد كه الزم است با
اولويتهاي پيش روي س��ازمان نظام مهندسي تكميل گردد.صفحاتي كه مولفان آن
مي توانند با تشريح جايگاه فعلي اين مجموعه بستر ارتقاي آن را نيز فراهم سازند.
صفح��ات خالي و ناتمام اين دفتر را بهانه اي براي گفت و گو با تني چند از اعضاي
هيات مديره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي قرار داديم تا از اين منظر فرصتي
را براي ارايه نقطه نظرات  ،پيشنهادات و نقد آنچه گذشته است پيش روي منتخبان
شوراي مركزي پنجم بگشاييم:

مهندس رئيسي عضو فعلي هيات مديره و مشاور عالي سازمان نظام مهندسي خراسان
رضوي فوق ليسانس راه و ساختمان خود را  35سال پيش از دانشكده فني دانشگاه
تبري��ز درياف��ت نمود .وي پس از فارغ التحصيلي از دانش��گاه به عنوان سرپرس��ت
واحد طراحي و محاس��بات پل در كارخانه ذوب آهن اصفهان مش��غول به كار ش��د
.مهندس رئيس��ي عالوه بر آنكه  25سال عهده دار معاونت  ،قائم مقام و مدير عامل
شركت عمران و مسكن آستان قدس رضوي بوده  ،مديريت دهها پروژه فرهنگي ،
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مس��كوني  ،بيمارستاني و صنعتي همچون مجموعه فرهنگي صدا و سيما در مشهد
( صبا )  ،بيمارس��تان فوق تخصصي رضوي  15 ،هزار واحد مس��كوني در خراسان ،
س��رم سازي ثامن و كارخانجات نان قدس رضوي زاهدان  ،مجري  500كيلومتر راه
آهن-راه -آزادراه در مش��هد  -س��رخس  ،بافق – همدان – سنندج و بجنورد ؛ و پل
 1000متري فرات بروي رودخانه فرات در س��وریه راعهده دار بوده اس��ت .ایشان به
دريافت تقدیر نامه های متعدد از وزرا و از ریاس��ت جمهور وقت بعنوان مدیر کارآمد
مفتخر گرديده است.رياست چهارمين دوره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي را
نيز بايد به فهرست مسووليتهاي مهندس رئيسي افزود .
نظام مهندسی می تواند مشوق باشد
مهندس رئیسی که سابقه  35ساله ساخت و ساز و خدمت به عمران کشور را پشت سر
می گذارد توفیقات خویش را مرهون توجه به سرمایه گذاری های کیفی در ساخت و
ساز و تبدیل آن به ثروت ملی می داند .او معتقد است شرایط موجود ایجاب می کند که
با عشق و عالقه بیشتری مسایل کیفی و بویژه مقررات ملی ساختمان را پی بگیریم.
وی همچنین می گوید « :شاید تجربیات من در عرصه عملیاتی و ستادی باعث
شود تا در بخش تنظیم آیین نامه های قوی تر  ،واقعی و اجرایی تر گامهای
بیشتری برداریم».
مهندس رئیسی نگاهی مثبت به عملکرد ش��ورای مرکزی چهارم دارد و اعتقاد دارد
این شورا تاکنون وظایف خوبی انجام داده و زمینه را برای گامهای بعدی آماده ساخته
اس��ت .وی اضافه می کن��د  « :در هر دوره ای ک��ه تجربیاتی فراهم می آید
اقداماتی انجام می شود و اگر بتوانیم فعالیتهای خود را بر مبنای این تجربیات
پیش برده و ارتباط بین سرمایه گذار را در امر ساختمان و سازندگان را بهتر
کنیم توفیق بیشتری در این زمینه کسب خواهیم کرد».
مهندس رئیس��ی تغییر الگوهای س��اخت و ساز در کش��ور را منوط به تغییر فرهنگ
عمومی جامعه می داند ؛ تغییری که نه تنها توس��ط سازمان نظام مهندسی بلکه با
مش��ارکت نهادهای دولتی و بویژه سازمان مسکن و شهرسازی میسر می گردد .وی
می گوید  « :اینکه بخواهیم س��اخت و ساز موجود را در شرایطی که هنوز با مصالح
س��نتی  50سال قبل اقدام به ساخت و ساز می کنیم به نظام مهندسی ارتباط دهیم
کار درستی نیست .نظام مهندسی مجری مقررات ملی ساختمان است که به شما می
گوید اگر می خواهید از آجری که نحوه تولید آن متعلق به هزار سال قبل است استفاده
کنید باید درصد جذب رطوبت آن این مقدار و یا این مقدار مقاومت داش��ته باشد .اما
هیچگاه نمی گوید از آجر استفاده نکنید.این قانون در بحث عمومی فرهنگ ساختمان
و خطر گس��لهای زلزله ما را به س��وی افزایش مقاومت و سبک سازی و بهینه شدن
وضعیت ساختمان و ارزان تر شدن آن هدایت می کند تا به جای استفاده از آجر با وزن
مخصوص  1800کیلو گرم از مصالحی سبک و مقاوم بهره بگيريم.بنابر این مساله
فرهنگ سازی تنها بر عهده نظام مهندسی نیست.نظام مهندسی می تواند مشوق باشد
اما چون این نظام ،خود عملیات اجرایی ندارد باید اين مهم از طریق تملک دارایی های
دولت انجام شود و مشاوران در پروژه های دولتی این فرهنگ را نهادینه کنند .امروزه
مش��اهده می ش��ود که در پروژه های دولتی نیزاز آجر سبک استفاده می شود  .این
مساله به فرهنگ سازی کمک می کند و شروع آن نیز از ساخت و سازهای هدایت
شده دولتی و بویژه وزارت مسکن و شهرسازی است تا مردم عادت کنند  ،محاسن آن
را ببینند و مشاهده کنند که وقتی از مصالح سبک استفاده می کنند حداقل  20تا 25

درصد میزان آهن مصرفی آنها کاهش پیدا می کند و بطور کلی ساختمان آنها ارزانتر
و مطمئن تر ساخته می شود».
مهندس رئیسی تامين مسكن در غالب طرح مسكن مهر را از گامهاي مثبت
دولت براي تامين مس��كن اقشار آسيب پذير مي داند و خاطر نشان مي كند :
« در حال حاضر طبق برنامه ریزی دولت خدمتگزار با تامین زمین بصورت اجاره 99
س��اله برای احداث بیش از  110هزار واحد مسکونی در استان خرسان رضوی حدود
 33هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت می پذیرد  .بنابر این دست اندرکاران
این طرح عظیم می بایست با دقت فراوان و با استفاده از تجربیات گذشته ،
بهره گیری از تخصص های نوین تامین زیر س��اختهای بخش ساخت و ساز
و پیش بینی مشکالت و معضالت مسیر کار از خرد تا کالن از این پتانسیل
عظیم س��رمایه گذاری در استان به نحو احسن اس��تفاده نمایند .با استناد بند
« د » تبصره  6قانون بودجه کل کش��ور مصوب س��ال  86مجلس شورای اسالمی
و دول��ت نه��م با تمهیداتی همچون ارایه تس��هیالت بانکی و زمی��ن بصورت اجاره
 99س��اله  ،مسیر الزم برای اجرایی ش��دن این مهم را گشوده است و اکنون جامعه
مهندس��ی وظیفه دارد از بستر همواری که بدین منظور فراهم آمده است در راستای
نیل به اهداف متعالی خدمت به هموطنان خویش استفاده نماید».
هر ساله صدور قطعنامه های مختلف پس از برگزاری اجالس نظام مهندسی یکی از
نکات قابل تاملی است که در صورت تحقق هر یک از مفاد آن می توان شاهد بهبود
و پیشرفت جایگاه نظام مهندسی بود.اما بسیاری معتقدند بخشی از این قطعنامه ها
بر روی کاغذ باقی مانده و هیچگاه اجرایی نمی شوند.مهندس رئیسی در توضیح این
مساله می گوید  « :مواردی که در قطعنامه ها ذکر می شود دو بخش اند ؛ بخشی
از آن در حیطه اختیارات س��ازمان نظام مهندسی و بخشی دیگر در حیطه قانون اين
سازمان است .مواردی که در حیطه اختیارات سازمان نظام مهندسي است اکثرا در حال
عملیاتی شدن است اما مواردی که در حیطه آیین نامه وقانون است باید در مسکن و
شهرسازی قرار گیرد حال آنکه کارشناسان این سازمان یا با این موارد موافق نبوده و یا
با آن آشنا نیستند و یا آنکه از جایگاه کارفرمایی به این مسایل نگاه می کنند .علیرغم
اینکه کارشناسان با تجربه سازمان نظام مهندسی می توانند در تدوین آیین
نامه ها و به روز کردن آیین نامه ها خیلی موثر باشند این آیین نامه ها بدون
اثرگذاری نظام مهندسی انجام می شود ».وی می افزاید  « :مهمترین مشکلی
که در حال حاضر وجود دارد این اس��ت که از آیین نامه ها و قوانینی که به س��ازمان
نظام مهندسی و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز ابالغ می شود نیز عدول کرده و به
آن توجهی نمی کنیم  .مثال در مسکن مهر که انقالبی در مسکن سازی است نباید
س��اخت و سازها بدون کیفیت انجام شود و یا آیین نامه و قانون زیر پا گذاشته شود.
رفع این مشکالت منوط به حضور دست اندرکاران است تا با نمایندگان وزارت مسکن
برای ارایه آیین نامه های عملیاتی همکاری داشته باشند ».
سه سال كافي نيست
مهندس رئیسی دوره سه ساله ریاست و عضویت در شورای مرکزی را کافی نمی داند
و در تبیین این نکته خاطر نشان می سازد  :همانگونه که در مواد  2و  15اشاره شده
سازمان نظام مهندسی سازمانی ستادی برای ایجاد فرهنگ سازی است و ماموریت
عملیاتی و اجرایی ندارد و در همه جا به آن ماموریت نظارتی محول شده است .بنابر
این برای انجام برنامه ریزی هایی بمنظور رسیدن به این اهداف استراتژی های تعریف
شده نمی تواند کوتاه مدت باشد و به نظر می رسد جابجایی پیاپی افراد اثرات مثبتی را
به همراه ندارد ولی از سویی انتخاب افراد کارآمدی که حضور موفقی را در دوره های
قبل داشته اند اثر مثبتی را در پی خواهد داشت».
وی مهمترین برنامه خود را در صورت حضور در شورای مرکزی پیگیری
راهکاری برای ارایه مسوولیت ساخت و ساز به مهندسان ذکر می کند و می
گوید  « :ما در دوره های پیش��ین توانسته ایم بحث طراحی و محاسبه را به
افراد صاحب صالحیت بسپاریم ولی هنوز در سپردن وظیفه ساخت به افراد
صاحب صالحیت توفیقی نداشته ایم حال آنکه بخش اخیر می تواند باعث
افزایش عمر ساختمان شود ».
وی اضافه می کند  « :ما در مقطعی تمامی بار را بر دوش بخش نظارت گذاش��ته
ایم و از مهندس ناظر س��ازمان نظام مهندس��ی که در چندین مرحله نظارت را انجام

می دهد انتظار داریم پیگیری تمامی کنترلها را انجام دهد در صورتی که این مساله
عملی نیست و باید در سوی دیگر این مساله به سازنده واجد شرایط نیز توجه کنیم
اما متاسفانه هنوز بیش از  75درصد ساخت و سازهای در حیطه قانون نظام مهندسی
نشده است .مهمترین موضوعی که من می خواهم آن را پیگیری و راهکارهای مانوس
با جامعه را پیدا کنم این بخش است» .
تاکی��د بر تولید و توزیع مصالح اس��تاندارد یکی دیگر از اولویتهای مهندس رئیس��ی
اس��ت .وی می گوید  « :متاس��فانه علیرغم آنکه در تبصره های ذیل ماده 34
قانون نظام مهندس��ی  ،وزارتخانه های مسکن و شهرسازی  ،کشور و صنایع
مکل��ف به کنترل تهیه و توزیع مصالح اس��تاندارد ش��ده اند ولی هنوز در
غالب فروشگاهها مصالح غیر استاندارد بویژه در بخش تاسیسات که با عمر
ساختمان رابطه مستقیم دارند عرضه می شود .گاهی نشت آب از یک اتصال
در یک س��اختمان می تواند عمر ساختمان را به کمتر از  5سال برساند این
درحالی اس��ت که ما انتظار داریم عمر س��اختمان ب��ا رعایت مقررات ملی
ساختمان به  100سال افزایش یابد.حال چگونه است که می خواهیم تمامی
این بار را بر دوش س��ازنده ذی صالح و یا ناظ��ر بگذاریم؟ باید وزارتخانه
های مرتبط پیگیری کنند تا مصالح مورد نیاز س��اخت و س��از از استاندارد
برخوردار باشد.
متاسفانه سرمایه گذاری در بخش مسکن سنگین است و بویژه در بخش تاسیسات
زمانی می رسد که دیگر پولی برای سرمایه گذار مسکن باقی نمانده است و به همین
دلیل ممکن است توجهی به استفاده از تجهیزات کیفی تر نداشته باشد».
وی در پاسخ به این پرسش که کدامیک از مواد قانونی سازمان نظام مهندسی مصوب
مجلس شورای اسالمی را مظلومتر از سایر قوانین می داند می گوید  « :شروع غالب
مش��کالت ما در شهرها از نبود شهرسازی مناسب است .در ماده  2قانون نظام
مهندس��ی و بندهای دهگانه آن به موضوع شهرس��ازی و رشد آگاهی های عمومی
توجه ویژه ای شده است.اما اینکه چقدر توانسته ایم موضوع شهرسازی را بخوبی در
کش��ور پیاده کنیم باید در خصوص آن اندیشید.مثال در خصوص شهرسازی
مشهد طرح تفصیلی و جامع قبل از انقالب را اجرا می کنیم .آیا طرح 30
سال قبل می تواند پاسخگوی نیاز مردم امروز این شهر باشد؟ به همین دلیل
اس��ت که مشکالت زیادی در خصوص زندگی ش��هری برایمان ایجاد شده است».
وي با اش��اره به مشكل مهاجرت در شهرها مي گويد  « :یکی دیگر از مشکالت ما
در شهرس��ازی متاثر از مهاجرت به شهرهاس��ت.چرا این پدیده به وجود می آید و آیا
مهاجرت ریشه در مهندسی دارد یا از ساخت و سازهاست و یا از کشاورزی نشات می
گیرد؟ متاسفانه هنوز ساخت و ساز در کشور ما به شکل سنتی انجام شده و در یک
س��اخت و ساز بیش از  30درصد از توان نیروی انسانی استفاده می شود.در حالی که
این درصد در کشورهای پیشرفته با توجه به استفاده از روش های نوین و صنعتی بین
 8تا  12درصد است».
وي اضافه مي كند  « :تامین نیروی انس��انی متخصص و ماهر یکی از ارکان چنین
اقداماتی است که سازمان کار و امور اجتماعی عهده دار این مسوولیت خطیر می باشد.
مسووالن بخش آموزش فنی و حرفه ای می بایست از این فرصت به دست
آمده (مسکن مهر)که نخستین گام در فرآیند صنعتی شدن ساخت و ساز می
باشد به نحو شایسته ای بهره برداری کنند .با هدایت صحیح این حجم عظیم
س��رمایه ضمن آنکه بستر صنعتی شدن ساخت و ساز فراهم می شود عزت
و بزرگی برای جامعه به ارمغان خواهد آمد.کارگر در جایگاه واالیی قرار
گرفته و به عنوان بازویی توانمند در کالبد اجرایی کشور سهم قابل توجهی
را در صدور خدمات فنی و مهندسی به خود اختصاص خواهد داد زیرا در
غیر اینصورت اگر به این سرمایه ارزشمند تنها از دید سرمایه بنگریم قطع ًا
شاهد اثرات نامطلوب تورم در جامعه خواهیم بود اما چنانکه آن را از منظر
به گردش در آوردن چرخ های علم و صنعت که ماحصل آن تامین مسکن
مورد نیاز جامعه اس��ت مورد مداقه قرار دهیم زمینه ارتقای جامعه را فراهم
ساخته ایم».
مهندس رئیسی خاطر نشان مي كند  « :در طی سه دهه گذشته همواره شاهد ورود
حجم گس��ترده ای از فناوری به کش��ور بوده ایم اما به دلیل عدم توجه کافی به
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فرهنگ صنعتی شدن ساختمان در جامعه آرمان تولید صنعتی ساخت و ساز
نیز در کش��ور تحقق الزم را نیافته اس��ت چرا که نه تنها برای تامین مسکن
مورد نیاز  ،اس��تراتژی و آموزش صنعتی الزم را نداش��ته ایم که نتیجه آن
حضور غیر حرفه ای ها در کارهای ساختمانی و ماحصل آن حاشیه نشینی
شهرها بوده است.نتیجه فعالیت صنعتی کاهش تورم است و در نتیجه تحقق
آن نیروی کار اعتبار خویش را بازخواهد یافت و آموزش های الزم را فرا
می گیرد و حرفی برای گفتن دارد و آس��تین همت خویش را برای تولید
بیشتر و با کیفیت مطلوبتر باال می زند».
وي اضافه مي كند  « :ما در کشور خود از ساخت مسکن انبوه صحبت به میان می
آوریم .برای ساخت مسکن نیاز به کارگر بسیار زیاد داریم که آن را در اختیار نداریم از
سویی کارگر بخش کشاورزی که درآمد ناچیزی از کشاورزی دارد جذب
بخش ساخت و ساز می شود و در حقیقت داس درو خود را کنار می گذارد
و بیل عملگی س��اختمان را بر می دارد و به س��اخت و ساز در حاشیه شهر
کمک می کند و خود نیز حاش��یه نش��ین می شود و از سویی دیگر کشاورزی
ما نیز افت می کند.این بالیی اس��ت که س��اخت و ساز سنتی بر سر مان می آورد در
صورتی که باید  30سال قبل به سوی صنعتی شدن می رفتیم.اینگونه است که درآمد
کشاورزی پایین تر از درآمد کارگری ساختمانی است و همین مساله اثر نامطلوبی را در
شهر سازی خواهد داشت.اگر پیشتر به دنبال صنعتی شدن بودیم کارگر زبده و فنی و
علمی تربیت می کردیم و در نتیجه مشکالت و معضالت حاشیه نشینی و شهرسازی
را نداشته و ساختمانهایی با عمر بیش از  100سال می داشتیم».

مهندس پورحسینی در سال 1371در رشته مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
فارغ التحصیل شده است  .وی حدود یک سال در دفتر فنی آب منطقه ای خراسان
فعالیت اجرایی داشته است و پس از آن در چند شرکت ساختمانی پیمانکاری و اجرایی
به فعالیتهاي سدسازی و راهسازی اشتغال داشته است .مهندس پورحسینی از سال 71
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تاکنون در بیش از صد پروژه عمراني و ساختمانی و صنعتی در شمال شرق كشور به
عنوان مهندس محاسب و یا ناظر و مدیر پروژه مشغول فعاليت بوده است.
از سوابق علمي مهندس پور حسيني مي توان به ارائه سمينار تحقيقاتي طرح لرزه اي
س��اختمان هاي آجري و مدلس��ازي ساز ه هاي بلند و تدريس در دوره هاي تمديد و
ارتقاء پايه نظا م مهندسي اشاره نمود.
وی دو دوره عضو اصلي هیات مدیره نظام مهندس��ی اس��ت که در دوره جدید نایب
رئیس دوم اس��ت و سه سال است که بر کرسی مدیریت فنی خدمات مهندسی این
سازمان تکیه زده است .وی دو دوره نیز رئیس گروه عمران بوده است.
مهندس پورحس��يني کارش��ناس رس��می دادگس��تری و کارشناس رس��می نظام
مهندس��ی (ماده  )27نیز هست و عضو يت در مجمع مشاوران شوراي اسالمي شهر
مشهد(كميسيون فني و عمران) و همچنين مجمع خيرين مسكن ساز از ديگر فعاليت
هاي وي است .
با شعار نمی توانیم جایگاه خود را کسب کنیم
مهندس پور حسینی  ،عدم مشارکت نظام مهندسي توسط نهادهای دولتی و تصمیم
گیری و تصمیم س��ازی را یکی از مش��کالت این شورا در دوره های پیشین آن ذکر
می کند و اظهار می دارد  :یکی از چالشهای اساسی ما این است که بتوانیم در
نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز که در سطح کالن برنامه ریزی می کنند
ایفای نقش کرده و نظرات خود و جامعه مهندسی را بیان کنیم.
وی بخش��ی از مشکالت موجود را متاثر از جایگاه قانون نظام مهندسی می داند که
این سازمان را به عنوان تشکلی غیر دولتی تعریف کرده است اما با اینحال می گوید
 « :سازمان نظام مهندسی نه کام ً
ال دولتی است و نه کامال خصوصی ؛ نظام مهندسی
گاه تابع وزارت مسکن و شهرسازی است و گاه تابع شورای مرکزی و گاهی نیز هیات
چهارنفره استان و هيئت مديره و مجمع عمومي در خصوص آن تصمیم می گیرد» .
وی با اشاره به گذشت  15ساله از ابالغ قانون نظام مهندسی ضرورت بازنگري در اين
قانون و مباحث مقررات ملي ساختمان را مورد تاكيد قرار مي دهد .پور حسيني با بيان
اينكه اهداف ده گانه ماده  2قانون نظام مهندسي مغفول مانده و اجرا نشده خواهان
پيگيري اين مهم شده و اظهار می دارد  :قانون نظام مهندسی از ظرفیتهای بسیار
زیادی برخوردار است که از تمامی آن استفاده نکرده ایم.هنوز بسیاری از
مواد  ،بندها و تبصره های این قانون همچون ضرورت استفاده از كارگران
ماهر و مصالح استاندارد در ساخت و ساز بصورت کامل عملی نشده است.
ارتقای جایگاه مهندس و مهندس��ی در کش��ور از جمله دالی��ل حضور مهندس پور
حسینی در عرصه رقابت پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است .
وی معتقد است حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در نهادهای تاثیرگذار همچون
مجلس شورای اسالمی و هیات دولت راهکار مناسبی برای دست یافتن به این جایگاه
است .به باور مهندس پور حسینی استفاده از نظرات مهندسان سازمان نظام مهندسی
در بس��یاری از طرح ها و لوایحی که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و
یا کمیس��یون عمران هیات دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .تشكيل اتاق
فكر و بهره گيري از توان فكري و اجرايي هيات هاي مشورتي نيز از جمله مواردي
اس��ت كه مهندس پور حسيني به اجرايي شدن آن بمنظور بهره مند شدن از نظرات
مهندس��ان اشاره مي كند .وی همچنين با تاکید بر اینکه مفهوم حضور در نهادهای
قدرت به معنای حضور در جناح بندی های سیاس��ی کشور نیست متذکر می شود :
« از آنجا که بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی در این نهادها گرفته می شود
حضور فعال سازمان نظام مهندسی می تواند به عنوان گامی موثر برای دفاع
از حقوق صنفی و حرفه ای مهندسان تلقی شود».
وی همچنین ضمن پيش��نهاد حضور پررنگ ترمهندس��ان در فعالیتهای سیاسی –
اجتماعی همچون انتخابات شورای شهر و یا مجلس شورای اسالمی می گوید :
« دلیل این مس��اله را می توان در عدم احساس نیاز مهندسان به ایجاد تشکل های
مختلف دانست .متاسفانه هر گاه در ایجاد تشکلی منافع اقتصادی  ،فرهنگی و ...وجود
داشته باشد اقبال بیشتری برای شکل گیری و تداوم هیات آن وجود دارد».
ارتقای سطح علمی و آموزشی اعضای سازمان و ارتباط بیشتر با دانشگاهها و مجامع
علمی مهمترین برنامه هایی اس��ت که مهندس پور حس��ینی در صورت توفیق در

انتخابات اخیر بر آن تاکید دارد .وی با بیان اینکه یکی از مشکالت موجود در جامعه
آموزش��ی ما به دانش��گاهها باز می گردد اظهار می دارد  « :آموزشهای دانشگاهی با
نیازهای جامعه همخوانی چندانی ندارد و مهندس جوان فارغ التحصیل از دانشگاه با
بسیاری از مسایل بازار کار بیگانه است .برای جبران این مساله باید با هماهنگی وزارت
علوم سرفصل های مورد نیاز مهندسان بویژه دروس مدیریتی تدوین گردد. ».مهندس
پور حسيني تاسيس دانشگاه نظام مهندسي براي دوره هاي عالي و تكميلي در مقاطع
كارشناسي ارشد و دكترا را مورد تاكيد قرار داده و بر اين نكته تصريح مي كند كه با
هماهنگي با وزارت علوم مي توان به ارتباط بين دروس دانش��گاهي مرتبط با حرفه
مورد نظر دست يافت .
پور حسيني همچنين می افزاید  « :با توجه به پیشرفتهای مختلف در عرصه های
مختلف علمی  ،مهندسان نیز باید همچون پزشکان بصورت مستمر آموزش
و برگزاری دوره های بازآموزی را در دستور کار خویش قرار داده و خود
را با شرایط جدید و تکنولوژی های نوین وفق دهند».
وی مهمترین مساله موجود در حرفه مهندسی را ارتقای جایگاه نظام مهندسی و پس
از آن موضوع ساخت و ساز به دست افراد غیر متخصص و فاقد صالحیت می داند و
ضمن تاكيد بر بازبيني فرآيند طرح جامع ساخت و ساز و نيز پيگيري دفاتر ساخت و
ساز  ،ورود جدي به مباحث مقاوم سازي  ،بلند مرتبه سازي و حاشيه نشيني را از جمله
ضروريات سازمان نظام مهندسي عنوان مي كند و می گوید  « :متاسفانه امروزه
هر فردی به خود اجازه ورود به حوزه ساخت و ساز را می دهد.البته مساله
تامین ش��غل و بهبود وضعیت معیشت اعضای سازمان نظام مهندسی جزو
اهداف و برنامه های این س��ازمان نیس��ت ولی می توان��د در این زمینه نیز
تدابیری اندیشیده و به این مساله نیز کمک کند.ضمن آنكه ارايه خدمات
رفاهي و پوش��ش هاي بيمه اي ( درمان  ،تكميلي  ،مس��ووليت و ) ..براي
اعضاء در كاهش دغدغه هاو افزايش كيفيت عملكرد آنها تاثير بس��زايي
خواهد داشت.
ما مهندس��ان و نظام مهندسی با ش��عار و حرف نمی توانیم جایگاه خود را
کس��ب کنیم و تنها با عمل اس��ت که می توان این جایگاه را ارتقا داد و با
حس��ن انجام کار و ارایه مطلوب خدمات مهندسی به جامعه و مردم آنها را
ترغیب نمود تا کار خود را به مهندسان بسپارند تا به این وسیله ضمن به دست
آوردن ارزش افزوده برای آنها تالش کرد تاتصور نادرستی که برخی از مردم نسبت به
فعالیت برخی از مهندسان وجود دارد به همه تعمیم پیدا نکند.پور حسيني ترويج اخالق
حرفه اي  ،معرفي طرح هاي نمونه و با ارزش مهندسي و تقويت نظام پيشنهادات را
از جمله مواردي مي داند كه به بهبود جايگاه مهندس و مهندسي بويژه در ميان افكار
عمومي كمك ش��ايان توجهي خواهد كرد .وي همچنين تدوين برنامه توسعه كوتاه
مدت  ،ميان مدت و بلند مدت نظام مهندسي  ،شفاف سازي و مشخص نمودن حدود
و وظايف دستگاهها را از جمله برنامه هايي مي داند كه مي تواند به بهبود اين جايگاه
كمك نمايد.
مهندس پور حسینی به وجود روابط عمومي توانمند و كارا به منظور ارتباط سازنده با
رسانه هاي جمعي با هدف فرهنگ سازي جهت ساخت مسكن مناسب اشاره كرده و
افزودن اخبار مهندس را در کنار اخبار پزشكي در خبرهای صدا و سیما و انتشار روزنامه
و هفته نامه ای را بمنظور انتشار اخبار جامعه مهندسی از جمله تدابیری ذکر می کند
که می تواند به ارتقای كيفيت ساخت و ساز کمک شایان توجهی کند.
به باور مهندس پور حس��يني توس��عه و ارتقاي كيفيت محيط شهري از طريق
دخالت در تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي  ،مشخص نمودن دوره مسووليت
زماني مهندسان ناظر  ،دفاع از حقوق صنفي آنان و تقويت مشاوره حقوقي
و مالياتي  ،توجه به نمايندگي هاي شهرس��تان هاي سازمان نظام مهندسي و
صدور خدمات مهندس��ي به ساير كشورها و ...از ديگر برنامه هايي است
كه ضمن حضور سازنده تر مهندسان در فعاليتهاي موثر اجرايي امكان تعالي
جايگاه مهندسي را فراهم خواهد ساخت.

مهندس محمدرضا اسماعیلی دبیر اول شورای مرکزی چهارم سازمان نظام مهندسی،
با مدرك كارشناس��ي در رش��ته معماري عالوه بر سی سال تجربه پیمانکاری ،بیش
از دو دهه در س��مت مدیرعاملي ش��رکت ثامن اشتغال داشته است و دو دوره متوالي
س��ت كه عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوي مي باشد .انجام
طرح هایی چون مرکز مخابرات رضاش��هر مش��هد ،مجتمع پی سی فردوس ،بانک
های سپه سعدی گناباد و اسالمیه فردوس ،ديوار حایل گدار سربیشه بین سربیشه و
در میان ،بخشي از فعالیتهای وی در عرصه پیمانکاری بوده است .مهندس اسماعیلی
در ضمن كار ،دوره هاي آموزشی مختلف در مقوالتی چون مبحث  19و معماری را
گذرانده و در حال حاضر نيز در مسئولیت های ذيلمشغول به خدمت است:
دبير اولي و عضويت هيئت رئيسه شوراي مركزي ،نايب رئيسي سازمان نظام مهندسي
س��اختمان خراسان رضوي ،رياست کمیس��یون صرفه جویی انرژی استان خراسان،
رياست کمیته تخصصی معماری استان خراسان ،عضويت کمیته تخصصی معماری
وزارت مس��کن و شهرسازی استان خراس��ان ،عضويت كميته تشخيص صالحيت
مهندسان معمار پيشكسوت ،رياست کمیته انتشارات شورای مرکزی و عضويت هیأت
تحریریه نشریه شمس.
حضور مهندسان متخصص؛ ایجاد کننده ثروت ملی
مهندس محمدرضا اس��ماعیلی در جايگاه دبیر اول ش��ورای مرکزی چهارم سازمان
نظام مهندسی كشور ،خود از جمله كساني است كه معتقد به تغيير ساختاري در نحوه
فعالیت این شوراست .به اعتقاد وی با توجه به شرح وظایف تعيين شده قانوني برای
شورای مرکزی ،این شورا در نخستین گام خویش كه ارتباط با اعضاء و جلب مشارکت
آنان مي باشد توفيق چنداني كسب نكرده است .وی می گوید« :هنگامي كه جلب
مشارکتی به نحو احس��ن صورت نپذيرد توقعات قانونی وزارت مسکن و
شهرسازی ،وزارت کشور و دیگر نهادهای مرتبط ،از سازمان نظام مهندسی
نیز تحقق نخواهد یافت ».وی حضور محدود  25نفر عضو اصلی و  7نفر عضو علی
البدل شورای مرکزی در تنها يك جلسه ماهانه این شورا را ضعف دیگر این مجموعه
می داند و معتقد اس��ت« :برگزاري محدود این جلس��ات به صورت ماهي يكبار تنها
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فرصت كوتاهي را براي ارایه گزارشات و بررسی كلي موضوعات فراهم مي آورد كه
متأسفانه به دليل محدوديت زماني در مرحله پیگیری ،عملكردي در خور توجه نداشته
است به گونه اي كه هنوز نتوانسته ایم نظام نامه ای را براي موظف نمودن اعضاي
شوراي مركزي به حضور بيشتر در چنين جلساتي تدوین نماييم».
از جمله اهداف و برنامه هاي مهندس اسماعيلي قبل از ورود به اين دوره؛ تنسیق امور
مهندسی ،مشخص نمودن نرخ تعرفه خدمات مهندسی به تفکیک ،اصالح آیین نامه
اجرایی و باز نگري در قانون نظام مهندس��ی بوده اس��ت كه خود معتقد است توفیق
چندانی در تحقق اين اهداف نداشته است .او مي گويد« :متأسفانه با وجود آنکه تعامل
بسیار خوبی را با سازمان مسکن و شهرسازی برقرار کرده ایم اما در تحقق این اهداف
چندان موفق نبوده ایم چرا که این مقوله منوط به مش��ارکت تمامی نهادهای ذیربط
مي باشد».
وي انج��ام وظيفه نظارت و كنترل فعاليتهاي مهندس��ي توس��ط وزارت مس��كن و
شهرسازي را به اين دليل كه وزارت مسکن و شهرسازی نیروی انسانی و ابزار الزم
را برای تحقق نظارت عاليه و كنترل كيفيت فعاليتهاي مهندسي در اختیار ندارد ،يكي
از داليل عدم موفقيت در كنترل كيفيت خدمات مهندس��ي مي داند و معتقد اس��ت:
«کنترل و نظارت دقیق بر فعالیتهای عمرانی بخش خصوصي و س��اخت و
ساز شامل؛ هتل ها ،آپارتمانها ،ساختمانهای اداری و مسکونی نیازمند حضور
پررنگ و پر تعداد مهندس��ان متخصص مي باشد در حاليكه انجام اين مهم
منحصر به فعاليت چند گروه نظارتي محدود در مجموعه سازمان مسکن و
شهرسازی شده است .تحقق اين مهم به طريق احسن ،نیازمند بازنگری ويژه اي
براي بهره مندي از تواناييهاي  200هزار مهندس در عرصه نظارت ساخت و ساز ها و
تفويض آن به سازمان نظام مهندسي در كشور مي باشد».
به طور مثال انجام اموري مانند تربيت اس��تادكاران توس��ط سازمان فني و حرفه اي،
كنترل كيفيت فني س��اختمان توسط مسكن و شهرسازي ،كنترل خدمات مهندسي
توس��ط س��ازمان نظام مهندس��ي ،صدور پروانه و كنترل ضوابط شهر سازي توسط
شهرداري ،كنترل كيفيت مصالح استاندارد توسط اداره كل استاندارد صورت مي پذيرد
در حاليكه جلوگيري از بروكراسي اداري و تدوين و تهيه يك گردش كاري جامع كه
منجر به كنترل نقشه ها از بدو طراحي و همچنين كنترل كيفيت ساختمان در حين
ساخت ،نيازمند تعيين مديريت واحد در بخش ساختمان مي باشد .با توجه به واگذاري
اين وظايف به نهادهاي مختلف ضمن ايجاد مانع در تسريع روند كاري ،موجب فرار
سرمايه گذاران در بخش ساختمان مي گردد.
مهندس اسماعيلي ایجاد روابط عمومي و بین المللی به منظور توفيق بيشتر در ارایه
خدمات مهندسي و نيز انجام فعالیتهای پژوهشی ،تعقيب اخبار و تولید تکنولوژی در
سراس��ر دنيا را از جمله برنامه هاي آتي ش��وراي مركزي دانس��ته و مي گويد « :در
كشور ما دسترس��ي به آخرين يافته هاي پزشكي در سراسر دنيا با شركت
در همايشهاي مختلف بين المللي براي اعضای سازمان نظام پزشكي كشور
به سهولت ميسر مي باشد در حاليكه در بخش نظام مهندسي كشور حضور
مهندسان در چنين همايشهايي به سهولت امكان پذير نمي باشد» .
ع�لاوه بر اين وي به ضرورت انتش��ار خبرنامه ماهانه به منظور مطلع نمودن اعضاء
سازمانهاي نظام مهندسي سراسر كشور از عملكرد سازمان ساير استانها و اخبار روز
مهندسي اشاره نمود.
وي عدم نظارت عالي بر عملكرد سازمان استانها را يكي ديگر از كارهاي عقب افتاده
ش��وراي مركزي دانس��ته و مي افزايد« :در حال حاضر هیچگونه نظارتی بر عملکرد
اس��تانها وجود ندارد و علیرغم تأکید اعضاء ش��ورا در جلسات مختلف ،به دلیل عدم
وجود آیین نامه اداری– اجرایی هنوز به تحقق اين مهم دست نيافته ايم .با توجه به
موارد ذكر شده ،به نظر مي رسد الزم است تیم نظارت بر عملکرد متشکل از نظامات
استانها تشکیل شود و هر ماه گزارشی به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف در عملكرد
استانها به اين شورا ارایه گردد تا بدين وسيله ضمن ارایه مشکالت استان ها و تالش
برای حل آنها ،نقاط قوت عملكردها نیز جهت تشويق و كسب تجربه به ساير استانها
انعكاس يابد».
وي تش��كيل کمیته نظام پیش��نهادات به منظور طرح پیشنهادات ارایه شده از سوی
نظام های مهندس��ی تمامی اس��تانها در اين شورا ،و مش��ارکت در اصالح آیین نامه
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توسط شورای مرکزی و ارایه خدمات در بحث مجری ذی صالح را مورد تأكيد قرار
داده و مي گويد « :القاء اين موضوع به جامعه امروز ضروريست كه حضور
مهندسان متخصص عالوه بر آنکه می تواند سرمایه مردم را به ثروت تبدیل
کند هزینه های سرس��ام آور ساخت مسکن و ساختمان را نيز به ميزان قابل
توجهي کاهش مي دهد .ما در تنسیق امور با مشکالتی مواجه بوده ایم که متأثر از
فرهنگ موجود در بخش ساخت و ساز هاي خصوصی و حضور افراد فاقد صالحيت
در اين زمينه است و این مسأله با مشاركت شورا و ساير سازمانهاي استانها به وضوح
قابل حل است.
در نهايت با توجه به مشاهده نمودارهای موجود ،رشد شوراي مركزي در سنوات
گذشته كام ً
ال محسوس مي باشد و با عنايت به عملكرد پررنگ اعضاء كميته
ها و كميس��يون ها در اين دوره ،شاهد رشد چشمگير آن نسبت به سنوات
گذشته هستيم .همچنين حضور اعضاي هيئت رئيسه دو روز در هفته تأثير به سزايي
در امور اداري و پيگيري مصوبات كميته ها و كميسيونها داشته است .اميدواریم با تغيير
س��اختار حضور اعضای دوره جديد و موظف نمودن اعضاي هيئت رئيس��ه و رياست
كميته ها و كميسيونها در دوره جديد هر روز در مسير تحقق آرمانها و اهداف سازمان
نظام مهندسي گام مؤثرتري برداريم».

مهندس س��يد مهدي ميرفندرسكي دانش آموخته رش��ته شهرسازي و برنامهريزي
ش��هري از دانشگاه ايالتي لوئيزيانا آمريكا و داراي مدرك فوق ليسانس در اين رشته
است و از سال  1359در سازمان مسكن و شهرسازي در استان خراسان ،به مدت 16
سال به عنوان مدير پروژههاي توسعه شهري و طرح جامع و تفصيلي مشهد مشغول
بكار بوده است .ميرفندرسكي از سال  1375تاكنون به عنوان مدير عامل چند شركت
مهندسان مشاور و اخيراً نيز به عنوان مدير عامل شركت مهندسان مشاور کيانشهر،
مسوول چند پروژه بزرگ توسعه گردشگري ،بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهرها
و طرحهاي جامع و تفصيلي مشغول فعالیت است.
وي تاكنون سه دوره عضو اصلي هيئت مديره و يك دوره نيز به عنوان عضو عليالبدل

از رشته شهرسازي انتخاب شدهاست ،ضمن آنكه عضو كميته تخصصي شهرسازي
ش��وراي مركزي نيز ميباشد .مهندی میرفندرس��کی همچنین ،دبير انجمن صنفي
مهندسان مشاور استان و مسوول دفتر جامعه مهندسان مشاور ايران بوده است.
عضويت در كانون كارشناس��ان رسمي دادگستري ،كارشناس رسمی نظام مهندسی
ساختمان( ماده  )27و مدرس رشته شهرسازي در دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد از
جمله فعاليتهاي جنبي مهندس ميرفندرسكي ميباشد.
هدف ؛ ارتقای جایگاه مهندسی است
مهندس ميرفندرس��كي در خصوص مهمترين دس��تاورد اجالس��هاي سازمان نظام
مهندسي در رشته شهرسازي می گوید  « :يكي از مهمترين و خاطرهانگيزترين
اقدامات ،و پيگيريهاي مؤثر ،ش��ركت و عضويت نماينده س��ازمان نظام
مهندسي در كميسيون ماده پنج شورايعالي شهرسازي و معماري در استانها
و كار گروههاي شهرسازي و معماري كميتهها فني بررسي طرحها ميباشد
كه از دس��تاوردهاي ارزشمند اجالسهاي اول و دوم به بعد نظام مهندسي به همت و
ابتكار شادروان دكتر منوچهر مز ّيني و ساير دوستان محقق گرديده است .به دنبال آن
در حال حاضر ،اجرايي كردن آئيننامهها تفكيك اراضي و انطباق كاربريها اراضی و
ساختمان ،الزامات ماده  33و ارتقاء و تبيين نقش و جايگاه حرفه شهرسازي از عمده
مسايل ،و اقدامات پيش رو ميباشد».
وی در خصوص رویکردی که شوراي مركزي پنجم در رابطه با استانها بایستی دنبال
نماید معتقد است :
« دوره پنجم هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان در استانها با رويكردي
متفاوت و خط مش��ي جديدي در راس��تاي اعتالي جايگاه و نق��ش با اهميت نظام
مهندس��ي ساختمان ش��روع به کار نمودهاند ،از آنجا كه انجام اين وظايف بر اساس
قانون و آيين نامه اجرايي و تفويض اختيارات از سوي سازمانها و نهادهاي استان در
زمينه خدمات فني و مهندسي ،روز به روز افزايش مي يابد و از سوي ديگر ضرورت
حمايتهاي صنفي و حرفه اي سازمان نيز در قبال شمار فزاينده اعضاء جامعه مهندسان
در گروههاي  7گانه بيش��تر مي ش��ود  ،لذا اين سازمانها ،بمنظور دستيابي به این
اهداف  ،پاس��خگویي به انتظارات ،بهبود شرايط  ،ساماندهي فعاليتها ،تصميم گيري
و بهره مندي از پتانس��يل ها و امكانات موجود ،لزوم ًا بايس��تي با نگرش��ي تعاملي
سيستماتيك ،نظام برنامه ریزی مديريت کیفیت راهبردی را مورد توجه قرار دهند » .
وی م��ی افزاید  « :در اين نظام مديريت راهبردي پس از تعیین ارزش��های بنیادین،
تعریف رسالت ،مأموریتهای سازمانی و راهبردهای اصلی بایستی در  4حوزه فعالیت
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور ( قانون نظام و آیین نامه ها ) ؛ همکاری
و تعامالت با س��ازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ؛ جامعه مهندس��ان اس��تان و
اعضای اصلی سازمان و عموم مردم  ،سازندگان و مجریان ذیصالح انجام پذيرد.
بنابراين ،در راس��تای تحقق پذیری راهبردهای های فوق ،سازمان استانها ،بايستي
بودجه س��االنه خود را که تبلور واقعی فعالیتها و اقدامات طی یکسال خواهد بود ،در
قالب مجموعه کاملی از راهکارهای اجرایی و برنامههای کوتاه مدت مش��خص و به
اجرا درآورند ،و نظام بودجه بندی بايستي در سازمانها در قالب اهداف و سیاستهای
کالن ،خط مشیها و ارزشهای بنیادین قرار گیرد» .
وی در ادامه به مجموعه اقدامات و برنامههایي که الزم است از سوي شوراي مركزي
براي ارتقای و بهبود كيفي س��ازمانهاي استان در آينده بايستي پيگيري شود اشاره
م��ی کند .به اعتقاد وی نهادينه كردن نظ��ام برنامهريزي مديريت راهبردي
بصورت پويا و فعال در سازمان استانها  ،شفاف سازي حوزههاي فعاليتها
در فرآيند كارهاي اجرايي ،طراحي ،نظارت و حدود وظايف براي مهندسان
بخش حقوقي ،حقيقي ،مش��اوران ،دفاتر فني و مجريان ذيصالح و تدوين
ضوابط و شرح وظايف مشخص و ثابت به منظور ارتقاء كيفي و جلوگيري
از موازي كارها بويژه در بخش امور مهندسان ناظر ،نظارتها در پروژههاي

خاص نظير مسكن مهر و نظارت شهرسازي از جمله نخستین اولویتهایی است
که باید مطمح نظر این شورا قرار گیرد.
میر فندرس��کی می گوید  « :تعيين جايگاه و تناس��بات حوزه فعاليتهاي گروههاي
اجرايي بويژه شهرس��ازي ،نقشه برداري و ترافيك نسبت به ساير گروهها ( معماري،
تأسيس��ات ،عم��ران) ،در فرآيند كارها و برآورد تعرفهها و نیز اجرايي ش��دن خدمات
مهندسان شهرساز ،ترافيك و نقشهبردار در مراحل نظارت (ماده  )33بويژه نظارت بر
اجراي طرحهاي توسعه شهري (جامع و تفصيلي) طبق ضوابط و تعرفههاي مشخص
و قانوني و عالوه بر آن تجديد نظر در تحصيل منابع درآمدي مستمر ،حق عضويتها
و ساير تعرفهها با ارتباط و تناسب با نحوه ارايه خدمات و تسهيالت می تواند گامهای
موثری برای بهبود جایگاه سازمانهای مهندسی به شمار رود .ضمن آنکه الزم است
مطالعاتی نیز در خصوص ارزيابي پروندههاي ارجاعي به ش��وراي انتظامي به منظور
آسيبشناس��ي ،رفع مشكالت وكاهش تدريجي تخلفات و شناسايي علل آنها انجام
پذیرد و عالوه بر آن از توان مشاورهاي با گروههاي تخصصي 7گانه و كسب نظرات
كارشناس��ي آنها در امور مربوطه و مش��اركت در مراحل تصويب و بررسي طرحها و
پروژهها استفاده شود».
وی همچنین معتقد است « :تسهيالت الزم براي كارآموزي ،بازآموزي در رشتههاي
مختلف ،و برگزاري دورههاي مختلف آموزشي بصورت سمينارها ،سخنرانيها ،كارگاهها
و كالس��هاي دورهاي در قالب تقويم آموزشي و نيازسنجي بصورت فعال و مستمر و
نیز همكاري و تعامل با سایر مجامع علمی فنی و مهندسی داخل و خارج از کشور,
دانش��گاهها و تشکلهای حرفه ای مشابه ساختمان ،شهرسازی و معماری در قالب
برگزاری همایش��ها و انجام مس��افرتها و بازدیدهای علمی و دعوت از اس��تادان و
کارشناسان ضرورتی است که شورای مرکزی پنجم بمنظور بهبود جایگاه مهندسی
باید در دستور کار خود قرار دهد.».
وی ضم��ن با اهمی��ت خواندن توجه به دفاتر نمايندگي شهرس��تانها و ارايه خدمات
پشتيباني فني و مالي و ارتباطات مستمر  ،پیش بینی درآمدهای مستمر و منابع پایدار
که قانون ًا قابل حصول بوده و بتواند بخش مهمی از هزینه های سازمان را پاسخگو
باشد ،را گامی مهم در راستای قطع تدريجی وابستگي مالي به نهادهاي دولتي دانسته
و توانمند سازی مالی و اقتصادی اعضا سازمان از راههایی چون ایجاد صندوق تعاون
 ,تش��کیل شرکت س��رمایه گذاری  ،ارايه خدمات ،تشکیل شرکت تعاونی مسكن و
ايجاد فرصتهاي شغلي و ارجاع كار ،صدور خدمات فني و مهندسي ،در قالب دورههاي
كارورزي ،اشتغال موقت و دائم در حوزههاي مختلف كاري به عنوان بخش دیگری از
رویکردهای مورد انتظار از شورای مرکزی پنجم را مورد تاکید قرار می دهد.
مهندس میرفندرسکی می گوید  « :شورای مرکزی پنجم باید امكان بازنگري
نظام نامهها و فرآيند فعاليتهاي كميسيونهاي  7گانه ،بعنوان مهمترين هسته
كارشناس��ي س��ازمان در يك فرآيند پويا و تأثيرگذار را فراهم کرده و با
تش��كيل كميتههاي فعال و مس��تمر در رابطه با ارزيابي و بازنگري ضوابط
و مقررات شهرس��ازي ،مقررات ملي ساختمان ،آييننامه و دستورالعملها
در راس��تای تحقق پذيري و بومي س��ازي اين ضوابط از طريق كميسيون
تخصصي گام هایی اساسی بردارد».
وی همچنین تجدید نظر و سازماندهی مجدد در ساختار تشکیالت سازمان و حوزه
های اجرایی با رويكرد يك تش��كل فني و صنفي در زمين ه نظارت و كنترل تا يك
نهاد نيمه دولتي و وابسته به دولت از نظر اجراي سیاستهای راهبردی و افزایش توان
اجرایی ،خدمات دهی ،رفع موانع و مشکالت موجود  ،ارتباط بیشتر با اعضاء و تشکلها
و انجام وظایف محوله قانوني و نیز تش��کیل بانک اطالعات مهندس��ان و اعضاء
ي و نظر سنجي
سازمان به صورت جامع و فراگیر به منظور كسب نظرات ،نياز سنج 
اعضاء را از دیگر اولویت هایی دانس��ت که ش��وراي مركزي پنجم الزم است براي
ارتقای و بهبود كيفي سازمانهاي استان در آينده پيگيري کند.
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گزارش

«گ��زارش عملكرد س��ازمان نظام مهندس��ي
س��اختمان خراس��ان رض��وي در س��ال »88

هيات مديره
پنجمين دوره هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي پس از انتخابات دوازدهم مرداد ماه سال  1388با تعداد  13عضو اصلي و  7عضو علي البدل  ،به
شرح جدول زير ،آغاز به كار نمود.
رشته

عمران

اسامي

محمدرضا اخوان عبداللهيان
اصلي

اصلي
علي البدل

برق

محمدرضا رئيسي
حسين بشير

علي البدل
معماري

حسن پورحسيني

اصلي
علي البدل

محمدحسينشركاء
محمدرضااسماعيلي
شراره معدنيان

رشته
مكانيك

شهرسازي
نقشه برداري

محمدرضامحسنين
جواد آفاق اسالميه
فريدون بهلول خيبري

ترافيك

اسامي
اصلي
علي البدل
اصلي
علي البدل
اصلي
علي البدل
اصلي
علي البدل

فريدون هاشم آبادي
اردشير فرشيديان فر

محمدحسين كاشاني حصار
سيد مهدي ميرفندرسكي
رحمان تفهمي
احمد اسدي
مجتبي اسدآبادي
رامين آهويي
عليرضامنصوريان
داريوش معظمي

عملكرد هيات مديره از مورخه 88/6/30لغايت 88/12/29
هيات مديره سازمان ،از  88/6/30تا  88/12/29تعداد  23جلسه برگزار نموده است كه خالصه و اهم مطالب مطرح شده در آن به شرح زير است:
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رديف

تاريخ جلسه خالصه مصوبـات

اولين جلسه سازمان و ارائه گزارشي از دوره چهارم توسط آقاي مهندس محمدرضا رئيسي و اشاره به اولين جلسه هيأت مديره دوره پنجم كه با
حضور استاندار محترم و ديگر مسئولين برگزار شد  ،ارائه گزارشي از مراسم ليالي ماه مبارك رمضان و پيشنهاد برگزاري آن در هر سال
دستور جلسه اصلي انتخاب هيأت رئيسه سازمان بود كه پس از بررسي و ارائه نقطه نظرات و قرائت مواد مربوط از قانون نظام مهندسي ساختمان ،
نتايج ذيل حاصل شد  :آقاي مهندس محمدرضا اخوان بعنوان رئيس  /آقاي مهندس محمدرضا اسماعيلي بعنوان نائب رئيس اول  /آقاي مهندس
حسن پورحسيني بعنوان نائب رئيس دوم /آقاي مهندس احمد اسدي بعنوان دبير
ضمن ًا قبل از انتخاب هر سمت كانديداهاي محترم به بيان ديدگاهها و اهداف خود پرداختند .

1

88/6/30

2

88/7/6

3

88/7/11

4

88/7/18

ادامه بررسي و ايجاد روند عملياتي نمودن وظايف هيأت مديره  /تصويب زمان برگزاري انتخابات گروه هاي تخصصي و اولين مجمع عمومي
فوق العاده  /تعيين آقاي مهندس رئيسي بعنوان مدير مسئول مجله طاق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  /پيشنهاد فرمتهايي به منظور
اولويت سازي اهداف هيأت مديره از سوي رياست محترم سازمان آقاي مهندس اخوان  ،آقاي مهندس ميرفندرسكي و آقاي مهندس اسدي دبير سازمان

5

88/7/25

بررسي نظام نامه و اختيارات دفاتر نمايندگي نظام مهندسي در شهرستانها و تفويض اختيارات جهت انجام كارشناسي به كميته اي متشكل از
اعضاي هيأت مديره  ،نماينده محترم سازمان مسكن و شهرسازي و نماينده دفاتر نمايندگي در شهرستانها  /بررسي امكان برگزاري اجالس
سيزدهم در مشهد كه بعلت برخي مسائل مورد موافقت قرار نگرفت

6

88/8/2

7

88/8/9

8

88/8/16

9

88/8/23

10

88/8/30

11

88/9/14

12

88/9/21

13

14

88/9/26

گزارش عملكرد كميته آموزش و بررسي شاخصهاي انتخاب اعضاي كميته مذكور  /بررسي نحوه و شرايط انتخاب اعضاي شوراي انتظامي و تعيين
شاخصهاي الزم  /دستور بررسي حقوق و دستمزد افراد موظف هيأت مديره در سازمان از جمله رياست سازمان كه بصورت تمام وقت موظف سازمان است

88/9/28

حضور معاونت محترم امور عمراني استانداري و رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي و تبادل نظر با اعضاي هيأت مديره .

16

 88/10/19بررسي مسائل كميته آموزش و تعيين اعضاي كميته مذكور  / .بررسي چارت سازمان و ارائه نقطه نظرات اعضاء .

15

17

بررسي برخي مسائل اجرائي سازمان در ابتداي دوره پنجم مانند انتخابات گروههاي تخصصي  ،مجمع فوق العاده و انتخابات بازرسين و  / ...بررسي
و اولويت بندي وظايف هيأت مديره موضوع ماده  73آئين نامه قانون نظام مهندسي

تعيين و معرفي نمايندگان هيأت مديره بعنوان اعضايي از هيأت رئيسه گروه هاي تخصصي براي هر رشته  3نفر (ماده  97آئين نامه)

ارائه فرمت تهيه شده به منظور اولويت بندي اهداف هيأت مديره  /به منظور دريافت نقطه نظرات اعضاي محترم در خصوص اولويت كاري سازمان
 ،مقرر شد موضوع در سايت درج و اين نقطه نظرات جمع آوري گردد  /بازديد از پروژه ارغوان .

حضور رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور جناب آقاي مهندس غرضي و رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان
غربي آقاي مهندس شاهكار و يكي از اعضاي محترم نظام مهندسي ساختمان استان فارس آقاي مهندس رهنما در جلسه .
ارائه راهكارهائي توسط رياست محترم نظام مهندسي ساختمان كشور همچون  :توجه ويژه هيات مديره به رفع كمبودها و بهبود ساخت و سازها
در كالن شهر مذهبي مشهد كه اخيراً بعنوان پايتخت معنوي برگزيده شد / .ارائه پيشنهادات اجرائي به منظور برون رفت از معضالت ترافيكي شهر
جهت طرح در صحن شوراي مركزي و اخذ تصميمات مناسب  / .توجه به پروژه مسكن مهر و ارائه نقطه نظرات فني و حرفه اي توسط سازمان
و  / ...تقدير از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره دوره چهارم توسط رياست نظام مهندسي كشور .

ارائه منشور اخالقي سازمان جهت بررسي و اظهارنظر  / .بررسي برون سپاري بخشي از فعاليتهاي نظام مهندسي استان در زمينه كنترل و نظارت
به انجمنهاي صنفي  /گزارش خانم مهندس معدنيان پيرامون دستاوردهاي سفر به كره جنوبي

استماع گزارش و عملكرد شوراي انتظامي استان  /معرفي خانم مهندس معدنيان به عنوان مديريت هماهنگي گروه ها و كميسيون هاي تخصصي
سازمان  /بررسي نظامنامه و اختيارات نمايندگي شهرستانها

معرفي آقايان مهندسين حسيني مهر  ،فرهاديان و شوكتيان بعنوان بازرسين دوره جديد سازمان بر اساس انتخابات مجمع عمومي
معرفي آقاي مهندس خاتمي مشهدي بعنوان مدير پژوهش و تحقيقات سازمان  /بررسي تفريغ بودجه شش ماهه اول سال  88و آئين نامه
مجوزهاي مالي سازمان  /حضور اعضاي شوراي انتظامي سازمان و ارائه گزارش فعاليتها
تعيين آقاي مهندس ميرفندرسكي بعنوان مديريت بررسي و تدوين استراتژيهاي راهبردي سازمان  /تعيين كميته اي براي بررسي آيين نامه
مجوزهاي مالي  /گزارشي از وضعيت اتوماسيون اداري سازمان

بررسيوتعيينكميتهتدويناستراتژيراهبرديسازمان/.انتخاباعضايشورايانتظامياستانو/....انتخابنمايندههيأتمديرهدرشورايانتظامياستان.

 88/10/12حضور آقاي مهندس پژمان شهردار محترم مشهد در جلسه و تبادل نظر پيرامون موضوعات شهري و ساير مسائل مشترك فيمابين .

 88/10/26بررسي برنامه و نحوه برگزاري جشنواره روز مهندس  /تعيين كميته بودجه سازمان .

گزارشي در خصوص دوره هاي مديريت پروژه  pmbokو پيشنهاداتي پيرامون برگزاري اين دوره  / .معرفي مدير اجرايي جشنواره روز مهندس .
 /تعيين حق جلسات گروه ها  ،كميسيونها  ،كميته آموزش  ،شوراي انتظامي  / .بررسي موضوع بودجه سال  ، 89تشكيل كميته بودجه.

18

88/11/3

19

 88/11/10گزارش برگزاري انتخابات دفاتر نمايندگي شهرستانها  / .گزارش و بررسي فعاليتهاي كميته تدوين استراتژي راهبردي سازمان .

20

بررسي طرح بيمه كلي ساختمانها و مسئوليت مهندسين  /بررسي و تعيين اعضاي شوراي حل اختالف  /پيگيري و بررسي ساير فعاليتهاي كميته
88/11/17
تدوين استراتژي راهبردي سازمان
معرفي نماينده دادگستري در شوراي انتظامي استان  /ادامه بررسي فعاليتهاي كميته بودجه و استراتژي  /گزارش توديع و معارفه هيأت رئيسه
دفاتر نمايندگي شهرستانها

21

88/12/8

22

گزارش همايش مقررات ملي در استان فارس و كسب رتبه سوم مقررات ملي دركشور به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي
88/12/17
بررسي زمان و موضوعات مربوط به مجمع عمومي

23

تصويب ايجاد پايگاه اطالع رساني و آمار در سازمان  /ارائه فعاليتهاي انجام شده در جشنواره بزرگ روز مهندسي  /گزارش برگزاري مجمع عمومي شركت
88/12/22
تعاوني نظام مهندسي و معرفي آقاي مهندس حسيني مهر بعنوان بازرس منتخب اين شركت به نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

33

نگاهي به فعاليت ها و جلسات هيات رئيسه از مورخه  88/7/5لغايت 88/12/29
هيات رئيسه از  88/7/5تا  88/12/29تعداد  22جلسه منعقد نموده است كه بيشترين حجم فعاليت جلسات مذكور مربوط به پيگيري و اجراي مصوبات هيات مديره ،مسائل اداري
اجرايي و جاري سازمان ،پيش نويس و طرح موضوعاتي جهت طرح در هيات مديره بوده است .در راستاي اين فعاليت ها از مسئولين و مديريت هاي سازمان و ساير ارگانهاي
مرتبط با موضوع به جلسات هيأت رئيسه دعوت شده و همچنين اعضاي هيأت رئيسه به ويژه رياست محترم سازمان به سازمانها و ارگانهاي مرتبط عزيمت و در جلساتي به
همين منظور شركت نموده اند .
همچنين تمامي موارد و مطالب مديريتي سازمان در مديريتهاي مختلف زيرنظر رياست سازمان و كامال هماهنگ با مصوبات هيات رئيسه و هيات مديره انجام مي گيرد و عالوه
بر آن رياست  ،اعضاي هيئت رئيسه و نمايندگان هيئت مديره در نشستها و جلسات مختلف به شرح زير شركت مي نمايند:
كميسيون ماده  5شهر مشهد  /كميته فني كميسيون ماده  5شهر مشهد  /كارگروه مسكن مهر استان  /كارگروه مسكن و شهرسازي  /شوراي مسكن استان  /شوراي فني
استان  /شوراي هماهنگي ترافيك  /كميته فني شوراي هماهنگي ترافيك /كميسيون عمران كارگروه امور زيربنايي  /كميته فني شوراي راهبردي  /كارگروه حوادث غيرمترقبه
استانداري  /كميسيون انرژي ،پست ،مخابرات  /كميته مناسب سازي سازمان بهزيستي  /كميته نظارت شوراي فني استان  /كميته آموزش شوراي فني استان  /كميته تخصصي
طرح و ساخت استان  /كميته كنترل ساختمان استان  /كميته فني طرح بناي برتر استان  /كميته ايمن سازي جايگاههاي عرضه سوخت شوراي مركزي نظام مهندسي  /كميته
برگزاري نمايشگاه جشنواره  ،نوآوري ،شكوفايي ،پژوهش و فناوري  /ستاد هماهنگي امور اجرايي سكونتگاههاي غيررسمي شهرستان مشهد  /كارگروه تخصصي امور زيربنايي
ش��وراي برنامه ريزي و توس��عه استان  /كميسيون فني ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان  /كارگروه زلزله و لغزش اليه هاي زمين و كميته تخصصي آن /
كميسيون GISمعاونت برنامه ريزي و راهبردي استانداري  /كميته كنترل كيفيت مصالح ساختماني شوراي فني استان  /كارگروه شناسايي و پيشگيري از وقوع گازگرفتگي
شوراي انتظامي و شوراي حل اختالف
عملكرد شوراي انتظامي در سال : 1388
تعداد جلسات
برگزارشده
41

تعدادآراء
صادره
138

راي
درجه 1
11

راي
درجه 2
30

راي
درجه 3
36

راي برائت
5

انصراف از
شكايت
36

رد شكايت

تجديد نظر

جاري

61

15

110

عملكرد شوراي حل اختالف در سال 1388

تعداد كل پرونده هاي تشكيل شده

25
7

تعداد جلسات برگزار شده

پرونده هايي كه عمدت ًا با تنظيم صورتجلسه حل و فصل دعاوي توسط شورا و با رضايت طرفين مختومه شده است.

پرونده هايي كه امكان حل اختالف در شورا عليرغم حسن نيت شورا در حل آن ميسر نگرديده و با توجه به اصرار متقاضي بر شكايت خود موضوع به
شوراي انتظامي ارجاع گرديده است .

پرونده هايي كه در صالحيت رسيدگي درشورا نبوده است .

17
6
2

تركيب اعضاي سازمان
گزارش عملكرد واحد پذيرش و تركيب اعضاي سازمان 1388اين واحد به شرح زير مي باشد :
معماري
كل اعضا
اعضا جديد

1208
163

شهرسازي
118
58

عمران
6277
557

مكانيك
2366
210

برق

نقشه برداري

2590

132

247

8

ترافيك
21
1

جمع

12712
1244

مديريت فني و خدمات مهندسي
با توجه به حجم باالی ساخت و ساز در مرکز استان و با عنايت به نیاز به کنترل فنی و نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی  ،پروانه های صادره  ،این مدیریت با بهره
گیری از تعداد  17نفر پرسنل قراردادی و  70نفر کارشناس بازدید و  15نفر بصورت پاره وقت و ساعتی از كارشناسان ارشد و دكتري  ،از مهندسین مجرب و عضو سازمان با
انجام بازدید از ساختمانها در حال احداث بصورت تصادفی اقدام مي نمايد .خالصه اي از فعاليتهاي انجام شده در اين مديريت به شرح ذيل مي باشد:
درصد پوشش ساختمانهاي بازديد شده توسط سازمان قب ً
ال حدود  50درصد بوده كه در حال حاضر افزايش قابل توجهي يافته است.
 -1پيگيري موارد تخلفات ساختماني تا مرحله رفع و اصالح تخلف از طريق مراجع قانوني با همكاري مسكن و شهرسازي و استانداري و شوراي شهر و كميسيون ماده صد .
 -2ايجاد سيستم ارزيابي مداوم كارشناسان بازديد و رتبه بندي آنها و در صورت اثبات تقصير عذرخواهي از ادامه همكاري .
 -3تشكيل گروه نظارت صرفه جويي انرژي براي ساختمان هاي گروه ج و د ( ساختمانها با بيش از  2000متر زير بنا پس از الزام قانوني با همكاري گروه تخصصي صرف جويي
انرژي ) و تاسيس نظارت عاليه نقشه برداري و شهرسازي ( براي ساختمان هاي با عرصه بيش از  3هزار متر مربع در خصوص نما و سيماي شهري )
تشكيل گروه فني ژئوتكنيك در بخش نظارت مضاعف و بازديدهاي تخصصي كارشناسان اين گروه از گودبرداري و موراد تخصصي مشابه .
 -4مکاتبه با شهرداری در مورد جلوگیری از ادامه کارهای ساختمانی دارای نقص فنی یا تخلف شهرسازی .
 -5اتصال به سيستم يكپارچه شهرسازي شهرداري مشهد كه مشكل ناخوانا بودن آدرس و نداشتن كروكي و كپي پروانه و عدم خالف و پايانكار حل شده و مكاتبات با شهرداري
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در اين خصوص كاهش يافته و بسرعت اطالعات پرونده استخراج مي شود.
 -6دریافت گزارشات مردمی پیرامون تخلفات ساختمانی و بازدید فوری از محل و انجام اقدامات الزم بعدی.
 -7ارجاع پرونده جهت کارشناسی ماده 27
مديريت آموزش
يكي از اهداف اساسي قانون نظام مهندسي و از وظايف اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان  ،ارتقاء دانش فني صاحبان حرفه هاي فني و مهندسي در بخش ساخت و ساز
است كه در مواد مختلفي از قانون مذكور از جمله ماده  2و  15بدان تصريح شده است  .جايگاه آموزشهاي تخصصي در چند ساله اخير با حذف آزمون براي ارتقاء پايه هاي
مهندسي و جايگزيني آموزشهاي فني  -تخصصي بجاي آن اهميت روز افزون يافته است .
در همين راستا ،سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با تشكيل كميته آموزش استان و انتصاب مديريت آموزش سازمان  ،سعي وافري در گسترش آموزشهاي
فني  -تخصصي داشته است .
دامنه اين آموزش��ها از س��طح مهندس��ين فراتر رفته و با تشكيل دفتر آموزش و مشاوره پيش از ساخت  ،مالكين و ساير دست اندركاران ساخت و ساز نيز به جرگه آموزش
گيرندگان پيوسته اند  .آنچه در زير مي¬آيد شرح بسيار خالصه اي از اهم فعاليتهاي مديريت آموزش سازمان استان در سال گذشته ميباشد
 -1دوره هاي آموزشي تمديد و ارتقاء پايه مهندسان:
تعداد كل دوره ها 2 :دوره
جمعا  2447نفر از مهندسين سازمان در سال  88از دوره هاي آموزشي مصوب به منظور تمديد و ارتقا پايه استفاده و نتيجه ارزيابي ها نيز بسيار مثبت اعالم شده است. -2دوره آموزشي فرايند جوشكاري و بازرسي جوش اسكلت فلزي ساختمان ها:
برگزاري  6دوره با شركت قريب به  128نفر از مهندسان عمران -3دوره هاي آموزشي آب و فاضالب و مبحث  17ويژه مهندسات تاسيسات مكانيكي:
برگزاري  8دوره و با شركت قريب به  400نفر -4سمينارها و كارگاه هاي آموزشي :
برگزاري  32سمينار و كارگاه آموزشي با شركت قريب به  2000نفر -5برگزاري آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان:
برگزاري آزمون ورود به حرفه در رشته معماري و با شركت قريب به  500نفر -6برگزاري دوره ها و سمينارهاي تخصصي حسب مورد جهت ارتقاء دانش فني مهندسان(بدون كسب امتياز) و همچنين مديريت و هماهنگي دوره هاي آموزشي براي غير
مهندسان نظير مجريان گازرساني و غيره.
 -7برگزاري جلسات مستمر كميته آموزش به تعداد  23جلسه
 -8برگزاري  4دوره آموزشي مبحث  19براي مسئولين دفاترمهندسي يا نمايندگان آن ها جمعا حدود  200دفتر مهندسي
مديريت تشكلهاي حرفه اي
جدول تشكلها در سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در سال 88
نام تشكلها

تعداد
تشكلها

دفاتر طراحي و نظارت قديم

222

تعداد
تشكلهاي
فعال

تعداد
انحالل
تشكلها

تعداد
اعضاء
تشكلها

دفاتراجرا

149
221

147

2

1591

16

16

0

16

2

دفاتر طراحي جديد
مجريان حقيقي

0

0

شركتهاي مجري حقوقي

147

8

جمع كل

773

187

شركتهاي ناظران حقوقي

18

21

2024

44

182

19

381

88

4490

16

296

35

خالصه اي از عملكرد مديريت تشكلهاي حرفه اي در سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در سال 1388
بررسي عملكرد مجريان در مورد آزادسازي پرونده هاي مجري دار در سال 88

 279مورد

خروجي هاي انجام شده از دفاتر مهندسي ،شركتهاي ناظران حقوقي ،شركتهاي مجريان حقوقي و دفاتر اجرا در سال 1388

 223مورد

دفاتر مهندسي قديم كه در سال  88به دفاتر مهندسي طراحي تغيير وضعيت داده اند

 111مورد

دفاترمهندسي  ،شركتهاي مجريان حقوقي و ناظران حقوقي و مجريان حقيقي كه در سال  88تاسيس شده

 34مورد

شركتهاي مجري حقوقي قديم كه در سال  88براساس دستورالعمل جديد وزارت محترم مسكن و شهرسازي تغيير وضعيت داده اند

 8مورد

خروجي هاي انجام شده از دفاتر مهندسي ،شركتهاي ناظران حقوقي ،شركتهاي مجريان حقوقي و دفاتر اجرا در سال 1388

 223مورد

دفاتر مهندسي قديم كه در سال  88به دفاتر مهندسي طراحي تغيير وضعيت داده اند

 111مورد

كل بررسي عملكرد مجريان در مورد آزادسازي پرونده هاي مجري دار در سال 88

 279مورد

دفاترمهندسي  ،شركتهاي مجريان حقوقي و ناظران حقوقي و مجريان حقيقي كه در سال  88تاسيس شده

 34مورد

شركتهاي مجري حقوقي قديم كه در سال  88براساس دستورالعمل جديد وزارت محترم مسكن و شهرسازي تغيير وضعيت داده اند

 8مورد

مديريت گاز
اين مديريت به منظور تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ،جهت نظارت بر امور مربوط به گاز خانگی و تجاري و فعاليتهاي عوامل اجرایی همچنین اطالع رسانی و
افزایش آگاهی شهروندان پیرامون نحوه صحیح استفاده از گاز و وسایل گاز سوز در سال  86تشكيل گرديد.
اهم فعاليت هاي اين مديريت:
ارشاد و ارائه مشاوره به متقاضيان انشعاب گاز ،ناظرين ،بازرسان ،مجريان سيستم لوله كشي گاز شهري.
پاسخگويي تلفني و حضوري به شهروندان درجهت رفع مشكالت فني درسيستم گازرساني.
برنامه ريزي مورد نياز جهت اجراي طرح بازديد از لوله كشي گاز ساختمانهاي با اهميت باال كه به عنوان مثال از حدود  135مدرسه راهنمايي و ابتدايي در نواحي مختلف آموزش
و پرورش مشهد بازديد به عمل آمد و نتايج آن به مراجع ذيصالح اعالم گرديد.
حضور و كارشناسي فني نماينده سازمان از حوادث گازگرفتگي منجر به قتل(.در سال  6 ،88مورد قتل بر اثر گازگرفتگي گزارش شده است).
مديريت هماهنگي گروه ها و كميسيونهاي تخصصي
از ابتداي دوره پنجم و در ادامه فعاليت دبير گروهها و كميسيون هاي تخصصي در دو دوره قبلي ،مديريت گروهها و كميسيونهاي تخصصي تشكيل شد .اهم فعاليتهاي اين
مديريت ايجاد تعامل مناسب بين گروهها و كميسيونها ،بررسي و انجام برخي امور اداري شامل مكاتبات ،مراسالت ،امور مالي و ، ...بررسي پيشنهادات و نقطه نظرات جهت طرح
در هيات رئيسه و هيات مديره ،تنظيم جلسات و اخذ خالصه فعاليتها و پيگيري هاي الزم در خصوص اين گروهها و كميسيونها مي باشد.
تعداد جلسات گروههاي تخصصي و مصوبات آنها:
تعداد جلسات

تعداد مصوبات

نام گروه تخصصي

گروه تخصصي ترافيك

10

25

گروه تخصصي شهرسازي

12

45

گروه تخصصي نقشه برداري

13

28

گروه تخصصي عمران
گروه تخصصي برق

گروه تخصصي مكانيك
گروه تخصصي معماري

9

8

8

13

63

48

30
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مصوبات و اقدامات ويژه گروههاي تخصصي در نیمه سال : 88
معماري
دعوت از صاحبنظران در خصوص بررسي و تدوين مبحث 19و تحليل جامع آن  /آسيب شناسي و بررسي ضريب چالشهاي آموزش معماري در حوزه ارتقا پايه  /تصميم بر آسيب
شناسي فرايند نظارت معماري  /همراهي و همكاري با انجمن صنفي مهندسان معمار
نقشه برداري
برگزاري جلسات عمومي به صورت ماهيانه  /هماهنگي با نظام مهندسي معدن و جامعه نقشه برداران  /تدوين پيش نويس مبحث نقشه برداري مقررات ملي ساختمان  /همكاري
با دفتر فني استانداري در خصوص نظارت پروژه هاي شهري  /انجام نظارت مضاعف بر فعاليتهاي مهندسين ناظر

36

مكانيك
دعوت از مبتكرين بهينه سازي در جلسات بحث و تبادل نظر بين اعضا  /انتقال اطالعات روز بصورت پخش كتابها و مقاالت در جلسات گروه
 /انتقال نظرات اعضا گروه به هيات مديره توسط نماينده هيات مديره در گروه
شهرسازي
بهره گيري از اليه هاي دوم و س��وم در جلس��ات كميته هاي فني در جهت افزايش سطح علمي شهرسازان و حضور در حوزه هاي تصميم
گيري  /برگزاري جلسه هم انديشي اعضاء گروه تخصصي با شهرسازان  /اتخاذ تصميم جهت ارائه گزارش نماينده شوراي مركزي و نمايندگان
كميسيون هاي خارجي در جلسات گروه  /تشكيل جلسات مشترك بين گروه ها با رشته هاي مرتبط  /اخذ اطالعات مربوط به شهرسازان
جهت برقراري ارتباط و بهره گيري از تخصص آنها
برق
ايجاد نظارت بر كميس��يون فني و نظارت عاليه برق جهت تعيين اس��تراتژي هاي همسو  /پي گيري يكسان سازي ضوابط و مقررات جهت
ارسال به دفاتر مهندسي  /نظر خواهي از اعضاء متخصص در زمينه اظهار نظر پيش نويس مباحث مقررات ملي ساختمان  /يكسان سازي
ضوابط ايمني و آتش نشاني در بخش برق
عمران
پيگيري جهت برگزاري آزمون مهندسي ارزش  /پيگيري جلسه و نشست با گروههاي تخصصي استان هاي ديگر  /پيگيري جهت ايجاد
كميسيون ژئوتكينك در سازمان و تبيين اهداف آن (ارتباط با اساتيد دانشگاه)  /ارائه پيشنهاداتي در خصوص سرمايه گذاري و ايجاد درآمد پايدار
در سازمان  /پيگيري جهت برگزاري سمينارهاي آموزشي(ارائه تقويم آموزشي)  /ارتباط و مكاتبه با سازمان هاي مرتبط
ترافيك
ارائه گزارش جلسات هيئت مديره ،كميته تخصصي شوراي مركزي ،ساير كميته و كميسيون هاي داخلي و خارجي سازمان توسط نماينده
گروه در جلسات فوق الذكر  /ارائه پيشنهادات و تدوين موضوعات قابل طرح در جلسات هيئت مديره  /ارتباط با مسئولين و مديران شهري و
ارائه نظرات كارشناسي به آنها از طريق دعوت اين گروه در جلسات  /بحث و گفتگوي كارشناسي در خصوص طرح ها و معضالت ترافيكي و
شهري مشهد و مشاركت در فعاليت هاي پژوهشي و نظارت ( به عنوان نمونه مكاتبه در خصوص پيشنهاد نظارت بر پروژه مطالعات ترافيكي در
محدوده مركزي شهر)  /ايجاد تشكلي نظام مند بعنوان بازوي كمكي گروه ترافيك  /ارائه پيشنهاداتي در خصوص مطالب و عناوين پيشنهادي
مقررات ملي ساختمان در مهندسي ترافيك و مكاتبه با سازمان ترافيك در اين خصوص  /ارتباط و مكاتبه با سازمان هاي مرتبط
روابط عمومي و امور بين الملل
همزمان با هيات مديره دوره پنجم اين واحد جهت انعكاس سياست هاي سازمان در بخش هاي مختلف تالش مضاعفي را آغاز نموده است.
از جمله فعاليتهاي مهم آن مي توان به موارد زير اشاره كرد :
تهیه گزارش و پوش��ش خبري از بازديدها و س��فرهاي اداري مس��ئولين س��ازمان / .هماهنگي و برگزاري مجامع عمومي،چاپ و انتش��ار
خبرنام��ه داخل��ي س��ازمان،هماهنگي هاي الزم ب��ه منظور مصاحب��ه ه��اي مطبوعاتي.هماهنگی در برگ��زاری همایش ه��ا ،کنفرانس
ه��ا ،س��مینارها ،جلس��ات و / ...برق��راري ارتباط با رس��انه هاي گروهي.هماهنگ��ي ،دعوت از مقامات اس��تان و برگزاري جلس��ات متعدد
با هيئت مديره محترم س��ازمان.همکاری و هماهنگی با واحدهای روابط عمومی س��ایر دس��تگاه ها / .تهيه كليپ مس��تند  12دقيقه اي از
فعاليت هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي.
صندوق تعاون و رفاه
اين صندوق از بهمن ماه س��ال  ،1377فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت  .س��رمايه دريافتي آن از  766نفر عضو در پايان س��ال  1388مبلغ
 3/492/156/000ريال بوده است و مبلغ كل وام هاي پرداختي آن تاكنون به  1559نفر 26/145/960/000 ،بوده و هم اكنون  262نفر در
حال پرداخت اقساط مي باشند.
حداكثر وام پرداختي توسط اين صندوق به هر نفر  50/000/000 :ريال و حداكثر سرمايه دريافتي از هر نفر  10/000/000ريال مي باشد.
كميته ورزش
اين كميته از تير ماه  1388به طور رسمي آغاز به كار نموده است و هدف آن ترويج فرهنگ ورزش بين اعضاي سازمان و خانواده هاي آنان
مي باشد .
اهم فعاليت هاي اين كميته :
تشكيل جلسات تمرين هفته اي فوتسال و تشكيل تيم هاي الف و ب فوتسال سازمان .برگزاري مسابقات فوتسال جام رمضان .تشكيل جلسات
تمرين هفته اي واليبال (آقايان) .عقد قرارداد با استخرها و مجموعه هاي آبي (خانم ها و آقايان) .عقد قرارداد با باشگاه ها و كلوپ هاي ورزشي
بدنسازي ،يوگا ،ايروبيك و ( ...خانم ها و آقايان) .برگزاري مسابقات شطرنج (آقايان) .تشكيل جلسات تمرين هفته اي واليبال (خانم ها) .از ديگر
مديريتهايي كه جهت پيشبرد اهداف سازمان اخيراً تشكيل شده است مي توان به مديريت پژوهش اشاره كرد.
نشريات و خبرنامه ها
-1دوره جديد فعاليت ماهنامه طاق بااخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در بهمن سال  1387آغاز مي شود و بدين ترتيب با انتصاب
مدير مسئول  ،سردبير ،مدیر اجرایی و دبیر سرویس های تخصصی براي اين ماهنامه در سال  88و  89شش شماره با مجموع تیراژ 100/000
نسخه منتشر و بین اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی توزیع شده است .همچنين سازمان اقدام به چاپ
خبرنامه هايي جهت اطالع رساني به اعضا و مراجعين محترم نموده است كه در اين مي توان به خبرنامه ژئوماتيك و خبرنامه داخلي سازمان اشاره كرد.
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حقـوقی

جايگاه هي��ات عمومي وش��وراي مرك��زي در
قانون نظا م مهندس��ي و آئين نام��ه اجرائي آن

اشاره
برگزاري چهاردهمين اجالس هيات عمومي وش��وراي مركزي سازمان نظام مهندسي
فرصت و مجال مغتنمي است تا يكبار ديگر با تورقي مجدد در مواد قانوني اين سازمان
جايگاه هيات عمومي و شوراي مركزي را مورد بررسي و مداقه قرار دهيم.
م��واد  19ت��ا  23و م��واد  110 ، 108 ، 107 ، 102و  114قانون نظام مهندس��ي كه به
چگونگي تشكيل جلسات هيات عمومي  ،وظايف و اختيارات اين هيات  ،ساختار شوراي
مركزي  ،اهداف و وظايف آن و ...مي پردازد با همين بهانه تقديم حضورتان مي گردد :

ماده 19
به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان كه از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده میشود از كلیه اعضای اصلی
هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل میشود .هیأت عمومی هر سال
یكبار یك جلس��ه عادی با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و
اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بكار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو
سوم استانهای كشور (كه باید در برگیرنده تمام سازمانهایی كه دارای  700نفر عضو
یا بیشتر هستند ،باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت
ش��ورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی
خوانده میشود ،تشكیل میشود .جلسات فوقالعاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین
جلسه عادی آن هیأت و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر
مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر
تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل) جهت معرفی به وزیر مسكن و
شهرسازی ،برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.
ج ـ تصویب خطمشیهای عمومی پیشنهادهای شورای مركزی
د ـ حصول اطالع از فعالیتها ،وضعیت و مشكالت سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده 20
ش��ورای مركزی متش��كل از  25نفر عضو اصلی و  7نفر عضو علیالبدل با تركیب
رشتههای یادشده در آئیننامه است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان
معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3
سال انتخاب میشوند .اعضای شورای مركزی باید عالوه بر عضویت در هیأت مدیره
س��ازمان استان ،خوش��نام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و
تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21
اهم وظایف و اختیارات شورای مركزی به این شرح است:
الف ـ برنامهریزی و فراهمآوردن زمینه اجرای اهداف و خطمش��یهای این قانون با
جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.
ب ـ بررس��ی مسائل مشترك سازمانهای اس��تان و سازمان نظام مهندسی و تعیین
خطمشیهای كوتاهمدت و درازمدت و ابالغ آنها.
ج ـ ایجاد زمینههای مناس��ب برای انجام وظایف اركان س��ازمان از طریق مذاكره و
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مشاوره با مراجع ملی و محلی ،در امور برنامهریزی ،مدیریت ،اجرا و كنترل طرحهای
ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور
قضایی و انتظامی مربوط میباشد.
د ـ حل و فصل اختالفات بین اركان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان
با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمانهای استان
و اصالح خطمشی آن سازمانها از طریق مذاكره و ابالغ دستورالعملها.
و ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای الزم در زمینة
تهیه مواد درس��ی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندس��ی در سطوح مختلف به
وزارتخانهها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین
مقررات ملی س��اختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة شناس��نامه فنی و ملكی
ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی.
ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای س��طح مهارت كارگران
ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط ـ تالش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایهگذاری اشخاص و مؤسسات
در طرحهای مس��كن و تأسیسات و مس��تحدثات عمرانی عامالمنفعه و همكاری با
دستگاههای اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.
ی ـ جمعآوری كمكهای داخلی و بینالمللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در
امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ك ـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین ،كاردانان فنی و كارگران
ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و
تدارك فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و
همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرفكنندگان محصوالت ،تولیدات
و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان ،عمران و شهرسازی.
م ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل كشور و در
سطحبینالمللی.
ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.
س ـ ارائه نظرات مش��ورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی
در زمینة برنامههای توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی ،عمران و شهرسازی حسب
درخواست دستگاههای مربوط.
انجام وظایف ش��ورای مركزی در سطح كشور ،مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای
استان در زمینة برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد ،نخواهد بود.
ماده 22
شورای مركزی دارای هیأت رئیسهای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی
و دو منشی كه دبیران و منشیها با اكثریت آراء از بین اعضا انتخاب میشوند .شورای
مركزی برای تعیین رئیس ش��ورا ،س��ه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد
میكند و وزیر یا دشده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان
نیز محس��وب میش��ود ،جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی مینماید .دورة
تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال
است و انتخاب مجدد آنان بالمانع میباشد.
ماده 23
مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مركزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان
در مراجع ملی و بینالمللی با رئیس سازمان است.
ماده 102
در اج��رای ماده (« )19قانون» به منظور ایجاد هماهنگی در امور «نظام مهندس��ی

اس��تان»ها« ،هیأت عموممی» ،متش��كل از اعضای هیأت مدیرهها در سطح كشور،
تشكیل میشود.
جلسات عادی «هیأت عمومی« با دعوت «رئیس سازمان» از اعضای هیأت مدیرههای
سالی یك بار با حضور نمایندة وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل میشود .در دعوتنامه
تاریخ ،محل و دستور جلسه باید قید شود.
تبصره ـ اولین جلس��ه عادی «هیأت عمومی» پس از انتخ��اب و آغاز به كار هیأت
مدیرهها در دو سوم استانهای كشور مشروط بر اینكه در برگیرندة تمام «نظام مهندسی
استان»هایی كه دارای  700نفر عضو یا بیشتر هستند باشد ،به دعوت وزارت مسكن
و شهرسازی تشكیل خواهد شد.
ماده 107
وظایف و اختیارات «هیأت عمومی» ،به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در «شورای مركزی» به میزان حداقل دو برابر
تعدادموردنیازدرهررشته«باقیداصلیوعلیالبدل»ومعرفیبهوزیرمسكنوشهرسازی،
به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علیالبدل «ش��ورای مركزی» از بین آنها.
ب ـ شنیدن گزارش ساالنه «شورای مركزی»
پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه «شورای مركزی»
ی عمومی و پیشنهادی «شورای مركزی».
ت ـ بررسی و تصویب خطمش 
ث ـ ش��نیدن گزارش عملكرد «نظام مهندسی اس��تان»های مختلف كه به وسیله
دبیرخان��ه «هی��أت عمومی» ارائه میش��ود و حصول اط�لاع از فعالیتها ،وضعیت و
مشكالت «نظام مهندسی استان»ها و ارائه طریق به آنها.
ج ـ ش��نیدن س��ایر گزارشها و پیش��نهادات مختلف كه به وسیله دبیرخانه «هیأت
عمومی» یا هر یك از «نظام مهندس��ی اس��تان»ها ارائه میشود و اتخاذ تصمیم یا
ارائه طریق مناسب.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین «نظام مهندسی استان»ها با یكدیگر از
لحاظ تبادل تجارب و اطالعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی
بنا به پیشنهاد دبیرخانه «هیأت عمومی» یا هر یك از «نظام مهندسی استان»ها ارائه
میشود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین «نظام مهندسی استان»ها با یكدیگر از
لحاظ تبادل تجارب و اطالعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عممی
بنا به پیشنهاد دبیرخانه «هیأت عمومی».
ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامههای پیشنهادی اداری ،استخدامی و
غیره مربوط به «شورای مركزی».
خ ـ بررسی و تصویب نظامنامههای داخلی و نحوه اداره «هیأت عمومی».
د ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضای «نظام مهندسی استان»ها
با توجه به موقعیت و امكانات هر استان.
ذ ـ بررس��ی و تصویب نظامنامه پیش��نهادی «ش��ورای مركزی» در خصوص نحوه
تشكیل و اداره امور صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها.
ر ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامهها و پیشنهادات ارائه شده از
سوی «شورای مركزی»یا دبیرخانه «هیأت عمومی».
ماده 108
«شورای مركزی» متشكل از  25عضو اصلی و  7عضو علیالبدل با تركیب «رشتههای
اصلی»طبقجدولزیرمیباشد،كهازبیندوبرابرافرادمعرفیشدهبهوسیله«هیأتعمومی»
در هر رشته با قید اصلی و علیالبدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب میشوند.
اعضای «ش��ورای مركزی» باید عالوه بر داش��تن عضویت در هیأت مدیره خوشنام
و دارای سابقه انجام كارهای طراحی ،اجرایی ،علمی ،تحقیقی یا آموزشی برجسته و
ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه  3به باال در  5سال گذشته باشند.
تبصره ـ اعضای هیأت مدیره كه به عضویت «ش��ورای مركزی» انتخاب میشوند،
میتوانند همچنان در عضویت «نظام مهندسی استان» خود نیز باقی بمانند.
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جدول تعداد اعضای اصلی و علیالبدل «شورای مركزی»
گروه

رشته

عمران

نقشهبرداری

1

تأسیسات برق

1

تأسیسات
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شهرسازی
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تعداد حداقل عضودرهر رشته

تعداد اعضای اصلی هر گروه

تعداد اعضای علیالبدل

12

1

ترافیك

تأسیساتمكانیك
معماری

شهرسازی

تعداد اعضای اصلی و علیالبدل «شورای مركزی»

1

1

1
1
1

6
7
25

1

1

1
1
1
1
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ماده 110
شورای مركزی دارای هیأت رئیسهای متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی میباشد كه دبیران و منشیها با اكثریت آراء از بین اعضای «شورای مركزی» انتخاب
میشوند و دوره مسئولیت آنها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است .رئیس «شورای مركزی» نیز به شرح مندرج در ماده  115این آئیننامه منصوب میشود.
ماده 114
وظایف و اختیارات«شورای مركزی» به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ برنامهریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خطمشیهای «قانون» با جلب مشاركت «نظام مهندسی استان»ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.
بـبررسیمسائلمشترك«نظاممهندسیاستان»هاو«سازمان»وتعیینخطمشیهایكوتاهمدت،میانمدتودرازمدتدرچارچوب«قانون»ومقرراتومصوباتهیأتعمومیوابالغآنها.
پ ـ ایجاد زمینههای مناس��ب برای انجام وظایف اركان «س��ازمان» از طریق مذاكره و مش��اوره با مراجع ملی و محلی ،در امور برنامهریزی ،مدیریت ،اجرا و كنترل طرحهای
ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد.
ت ـ حل و فصل اختالفات بین اركان داخلی «نظام مهندسی استان»ها یا بین «نظام مهندسی استان»ها با یكدیگر یا بین اعضای «نظام مهندسی استان»ها با «نظام مهندسی
استان» خود از طریق داوری.
ث ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد «نظام مهندسی استان»ها و اصالح خطمشی «نظام مهندسی استان»ها از طریق مذاكره و ابالغ دستورالعملها.
ج ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای الزم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانههای
آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
چ ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة «شناسنامه فنی و ملكی
ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی.
ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان» و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ ـ تالش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایهگذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عامالمنفعه و همكاری با دستگاههای
اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.
د ـ جمعآوری كمكهای داخلی و بینالمللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ذـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان ،كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك
فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ر ـحمایت اجتماعی از اعضای «نظام مهندسی استان»ها و دفاع از حیثیت و حقوق حق ة آنها و همچین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرفكنندگان محصوالت ،تولیدات
و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان ،عمران و شهرسازی.
زـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطالعات در داخل كشور و در سطح بینالمللی.
ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به «هیأت عمومی» و وزیر مسكن و شهرسازی.
س ـ تهیه مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات «نظام مهندسی استان»ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی
مستمر پیشنهادات «نظام مهندسی استان»ها در این زمینه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.
ش ـ تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی «سازمان».
ص ـ تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشكیل صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها و چگونگی اداره آن ،به «هیأت عمومی» جهت تصویب.
ط ـ تصویب برنامه و بودجه ساالنه «سازمان» به پیشنهاد رئیس سازمان.
ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.
ع ـ انتشار نشریه «سازمان» و سایر نشریات تخصصی.
غ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامههای توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی ،عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.
ف ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب «قانون» و آئیننامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرف ًا ضروری باشد.
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این مملکت عاشق می خواهد

تا قلبم می تپد برای اعتالی ایران و خدمت به مردم کشور تالش خواهد نمود .
با تالش سی ساله می توان کشور ایران را تا اینجا صنعتی کرد که بیشتر نیازمندی های مردم در ایران ساخته شود
و تنها ساخته هایی از کشورهای دیگر خریده شود که نشود در ایران آنها را ساخت یا ساختشان دشوار باشد .
چند سده باید بگذرد تا کشورهای صنعتی فرهنگشان به پایه فرهنگ مردم ایران زمین  ،هندوستان و چین برسد ،
تا از غارت کردن کشورهای غیر صنعتی  ...دست بردارند .
من یکی از هزاران هزار ستایشگران فرهنگ ایران زمین هستم  .ایران زمین و مردمش را دوست دارم .

اشاره:
108سال پيش وقتي اولين ارابه دودي تهراني ها در ميان هلهله مردم و دود غليظ اسپندهايشان از محله عودالجان  ،جلیل آباد  ،ناصریه  ،پامنار و چراغ برق گذشت تا چاكران شاه
مظفري بعدها راه ورود سواریهای فورد کروکی کالچی با الستیک توپر و ماشین الری را هموار كنند و دلیجان هاي هشت نفره  ،کجاوه ها  ،پالکی ها و هودج ها را روانه درودگري
ها و قاطرهاي نحيفشان را تا تپه هاي همجوار بدرقه كنند خيلي ها گمان نمي كردند اين چهارچرخ خوش قواره روزي خواب را بر ساكنان شهر حرام كند.آن روزها كمتر كسي تصور
رفت و آمد شش ميليون خودرو و  27هزار کشته در سال را در ذهن جاي مي داد.اما روزها گذشت و اين گونه شد و حتي چندي بعد ايجاد خيابان هاي يكطرفه  ،نصب اولین چراغ
هاي راهنمایی  ،تابلوهاي هندسي و حاال دوربين هاي پيشرفته و  ...هم تنها توانست بخشي از آالم ساكنان شهرها را تسكين دهد.
از  41سال پيش كه دكتر محمود حسابي در مقاله « مشكلي به نام مشكل رانندگي در تهران » به عدم رعايت آيين نامه توسط رانندگان و اين معضل اشاره نمود تا روزي كه مثلث
اصول سه گانه ترافیک مشتمل بر مهندسی ،آموزش ،اجرای قوانین ترافیکی دغدغه مهندسان ترافيك شود زمان زيادي سپري گشت و نتيجه آنكه امروزه بسياري از دلسوزان و
كارشناسان اين علم همچون دكتر آيتي بيش از هر زمان ديگر به تحقیقات و ایمنی ترافیک به عنوان راهي براي پايان دادن به چالشي كه ارابه هاي دودي ايجاد كرده اند مي انديشند.
دكتر آيتي كه دغدغه وي در اين خصوص را مي توان با تأسيس مرکز مطالعات فنی -واقتصادی ایمنی ترافیک و تالش ايشان براي تبديل آن به پژوهشکده ایمنی ترافیک دريافت،
از معدود افرادی است که دارای درجه استاد تمامی (پروفسوری) در مهندسی حمل و نقل است.
همه آنچه كه در اين اشاره گذشت را بهانه اي براي گفت و گو با ايشان قرار داديم كه تقديم حضورتان مي كنيم:

دكتر اسماعیل آيتي در گفت و گو با « طاق» :

مسووالن هنوزضرورت انجام برخی امور را احساس نکرده اند
محمد تقی خسروی | جواد صبوحی
رامین آهویی | علیرضا منصوریان
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آقاي دكتر  ،اگر ممکن است در ابتدا
مرحوم اس��تاد ش��هید مطهری اشاره ای به سوابق کاری و علمی تان
که از دوس��تان پ��درم بوده اند داشته باشید.
ایش��ان را به عنوان « کتابخانه م��ن در س��ال  1325در بیرجن��د متولد
متحرک » خود معرفی می کنند شدم  .پنج س��اله بودم که همراه مرحوم
و حتی ایش��ان را در تاریخ صد پدرم دکت��ر محمد ابراهیم آیتی اس��تاد
ساله اول اسالم بی نظیر می دانند .فقید دانشگاه تهران به پایتخت مهاجرت
کردیم .بنابراین دوره دبستان  ،دبیرستان
و تحصیالت دانشگاهی ام تا مقطع فوق لیسانس در تهران سپری شد و بعدها پس
از گذراندن تحصیالت خارج از کشور و چند سال کار در تهران در سال  59به مشهد
مهاجرت کردیم .پدرم با آنکه روحانی برجس��ته و دارای تحصیالت حوزوی بود وارد
دانش��گاه ش��د و دوره های دانش��گاهی را نیز در تهران طی کرد و موفق شد اولین
دکترای الهیات در ایران را دریافت کند .ایش��ان تألیفات بس��یار زیادی دارد که غالب
آنها توس��ط دانشگاه تهران منتشر و چند اثر از این آثار همچون تاریخ پیامبر اسالم ،
تاریخ یعقوبی  ،افکار جاوید محمد ( ص ) به عنوان کتاب س��ال برگزیده و معرفی
شده است .مرحوم استاد شهید مطهری که از دوستان پدرم بوده اند ایشان را به عنوان
« کتابخانه متحرک » خود معرفی می کنند و حتی ایشان را در تاریخ صد ساله اول
اسالم بی نظیر می دانند.
پرورش یافتن در چنین خانواده ای که ابعاد مذهبی و علمی برجس��ته ای داش��ت را
از الطاف خداوند متعال می دانم چرا که همین مس��أله زمینه گرایش و رغبت من به
فراگیری علم را دو چندان نمود.
در سال  43پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران که بهترین دانشکده
مهندس��ی کشور محس��وب می گردید ش��دم  .دانش��گاه در این دوره تحصیلی به
دانش��جویان فوق لیسانس پیوسته ارایه می کرد و عنوان مدرک آن نیز نه مهندسی
عمران که مهندس��ی راه و ساختمان بود .بنابر این فوق لیسانس راه و ساختمان را از
دانش��گاه تهران گرفتم و پس از چند سال کار برای ادامه تحصیالت در سال 1350
عازم آمریکا شدم .البته قبل از آن مدتی در بندرعباس با مهندس مشاور فیلکوفورد که
مهندس مش��اور آمریکایی بود و سایتهای رادار و پایگاه نیروی هوایی ایران زیر نظر
آن ایجاد می شد فعالیت داشتم  .با آنکه مسؤوالن مدرسه زبان در آمریکا گفته بودند
نیازی به گذراندن دوره زبان ندارم با این حال مدتی را در دانشکده St. Meachlse
Collegeدر ایالت  Vermontبه فراگیری زبان انگلیسی پرداختم .پس از دریافت
مدرک English Proficiencyاز آن دانشکده قرار بود در دانشگاه ایالتی کلرادو
ادامه تحصیل بدهم اما از آنجا که توانس��تم همزمان پذی��رش برای دوره M.Phil
دانشگاه لندن که مقطعی باالتر از فوق لیسانس بود را دریافت کنم  ،لذا پس از چند
ماه اقامت در آمریکا تغییر عقیده دادم و وارد دانشگاه لندن شده و در گرایش مهندسی
س��ازه مش��غول به تحصیل شدم و در س��ال  1353مدرک ( M.Philبرتر از فوق
لیسانس و کمتر از دکترا) را در این گرایش اخذ کردم  .بعدها پس از آنکه مدتی نیز در
ایران کار کردم و عهده دار مسؤولیت هایی در وزارت راه بودم به مباحث راه و ترابری
بیشتر عالقه مند شدم .آشنایی با مباحث ایمنی ترافیک فرصتی را فراهم ساخت تا در
سال  67دکترای تخصصی ( )Ph.Dرا در رشته راه و ترابری از دانشگاه  Astonدر
 Birminghamانگلستان دریافت کردم .در میان هر یک از دوره های تحصیلی
فرصتی نیز برای اش��تغال فراهم می آمد ؛ بگونه ای که بین دوره M.Scدانش��گاه
تهران و  Ph.Dدانش��گاه اس��تون حدود بیست سال فاصله بود .البته از سال 53
که از لندن به تهران برگشتم همکاری خود را با دانشگاه علم و صنعت شروع کردم و
در این دانشگاه دروس سازه ای را به صورت حق التدریسی تدریس می کردم.پس از
ورود به دانشگاه فردوسی و نیز اخذ دکترای تخصصی از سال  1354به عنوان عضو
هیأت علمی تمام وقت در این دانشگاه مشغول به کار شدم.
گویا شما از معدود افرادی هستید که دارای درجه استاد تمامی در مهندسی
حمل و نقل هستند؟
من در س��ال  79رتبه دانش��یاری را اخذ کردم و در سال  85نیز استاد تمام شدم .این
عنوان معادل پروفسور در انگلیسی است .ما در بخش مهندسی حمل و نقل افراد بسیار
کمی را س��راغ داریم که به درجه اس��تاد تمامی رسیده باشند  .من پس از آقای دکتر
بهبهانی و دکتر وزیری س��ومین نفری بودم که توانستم در کشور این رتبه را کسب

کنم .البته چند س��ال قبل نیز به دلیل فعالیتهای آموزش و پژوهشی به عنوان استاد
نمونه دانشگاه فردوسی انتخاب شدم.
کارهای اجرايی شما دقیق ًا از چه زمان شروع شد؟
در فواص��ل دوره های تحصیلی و نیز قبل و پس از آن در چند ش��رکت مهندس��ی
خصوصی و دولتی مشغول فعالیت بودم .مدتی در سالهای  62تا  64به عنوان معاون
پارلمانی و برنامه ریزی وزارت راه و ترابری مشغول کار بودم .البته قبل از آن به مدت
یکسال معاون اجرایی سازمان بنادر و کشتیرانی از سازمانهای تابعه وزارت راه بودم .
در آن زمان هنوز معاونت برنامه ریزی و پارلمانی از یکدیگر تفکیک نشده بود .در طی
دوره مسؤولیتم در وزارت راه از آنجا که هر از چندی امکان بازدید از مناطق مختلف
و راههای کش��ور فراهم می گردید فرصت مشاهده تمامی شبکه راه های کشور نیز
برای من میسر شد و عالوه بر آن ضرورت کار بر روی مباحث ایمنی ترافیک بیش
از گذشته برایم ملموس تر گردید و بدین وسیله کمبودها و صدمات ناشی از آن را به
وضوح دریافتم .برای همین بود که عنوان « تصادفات ترافیکی ایران » را برای رساله
دکترای خود انتخاب کردم که در واقع تجزیه و تحلیل تصادفات در ایران  ،مقایسه
آن با سایر کشورها و هزینه تصادفات را در برمی گرفت و تصور می کنم موضوعی
چ��ون هزینه تصادفات اولین باری بود که به این صورت مورد توجه قرار می گرفت.
البته آنچه در این رساله به آن پرداخته شد نسبت به تحقیقاتی که پس از آن در این
خصوص پرداختم بسیار ابتدایی بود اما از آنجا که به عنوان نخستین گام در این مسیر
به شمار می رفت اقدامی شایان توجه به حساب می آمد.
پیشتر اشاره کردید که کارتان در دانشگاه لندن در زمینه مهندسی سازه بود.
این گرایش آن زمان چرا برایتان اهمیت داشت؟
عناصر سازه ای که تحت تاثیر بارهای مختلف قرار می گیرند وقتی به نقطه انهدام
نزدیک می شوند اشکال مختلف انهدام های موضعی که زمینه را برای انهدام کلی
سیستم فراهم می کند پدید می آید .مثال وقتی قطعه ای را تحت فشار قرار می دهید
کمانشی که در آن ایجاد می شود می تواند « کمانشی محلی» و یا «کمانشی کلی
» و یا چروکیدگی در برخی از قطعات باش��د  .آنچه مطرح بود آن بود که چگونه
مودهای مختلف کمانشی می توانند با یکدیگر تعامل کنند .در آن زمان بحث بر سر
هر چه ظریف و نازک شدن تیرهای اصلی سازه های بزرگ مثل پل های بزرگ بود
که چند نمونه از آن در انگلستان و آمریکا سقوط کرده و صدمات بسیار زیادی را ببار
آورده بود .پس از تحقیقات دامنه دار بسیار زیاد مشخص شد که عامل آن آثارمتقابل
مودهای کمانشی بر روی یکدیگر است.کار من بر روی سازه کام ً
ال موفق بود بطوری
که  Dr. Crollاستاد راهنمای من معتقد بود که اگر یکسال دیگر در این زمینه کار
کن��م می توانم  Ph.Dخود را بگیرم .اما نمی دانم چرا آن زمان عجله زیادی برای
بازگشت به ایران داشتم !
کار تدوین و تألیف کتابهایتان را از چه زمان شروع کردید؟
من زمانی که در دانشگاه علم و صنعت در مباحث سازه ای تدریس می کردم کتاب
« س��اختمانهای فلزی » را و عالوه بر آن کتاب « طرح و محاسبه پل های فلزی و
بتون آرمه » را ترجمه و تدوین کردم .آن زمان کتاب من اولین باری بود که به ترجمه
مباحث آیین نامه  AASHTOمی پرداخت چون قبل از آن مباحث پل سازی که
در دانشکده های مهندسی مطرح می گردید در چارچوب این آیین نامه نبود.
از همان ابتدا در دانشگاه دروس سازه را تدریس می کردید؟
پس از اینکه دکترای تخصصی خود را در مباحث راه و ترابری گرفتم از آنجا که کمبود
این رشته در دانشگاه های کشور احساس می شد دانشگاه از من درخواست کرد که در
مباحث راه و ترابری متمرکز شوم و فرصت پیگیری دروس سازه ای فراهم نشد و بعد
از آن در مقطع لیسانس دروسی چون مهندسی ترافیک  ،مهندسی ترابری  ،پل سازی
 ،مدیریت و نگهداری راه ،راهس��ازی ،پروژه راهسازی و اقتصاد مهندسی و از پانزده
س��ال قبل که دوره راه و ترابری در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه تأسیس شد
دروس مهندسی ترافیک پیشرفته  ،مدیریت و نگهداری راه  ،مهندسی ترابری پیشرفته
و ایمنی ترافیک را تدریس می کردم .در سال  1387نیز که اولین دوره دکترای راه و
ترابری در دانشگاه فردوسی تأسیس شد دروس ایمنی ترافیک پیشرفته و نیز مهندسی
حمل و نقل پیشرفته را تدریس کردم.
مرکز مطالعات فنی واقتصادی ایمنی ترافیک را چه زمان ایجاد کردید؟
در طی پانزده سال گذشته از هر  6دانشجویی که برای مقطع کارشناسی ارشد برگزیده
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می شد ،بطور متوسط مسؤولیت راهنمایی پایان نامه  2دانشجو با من بود .به این دلیل
در این مدت موفق ش��دیم بزرگترین مجموعه تحقیقات در زمینه ایمنی ترافیک در
کش��ور را در دانشگاه فردوسی انجام دهیم .انجام تحقیقات گسترده در این خصوص
و متخصصانی که در این حوزه تربیت ش��دند باعث گردید که توانس��تیم س��ه سال
پیش مجوز تأس��یس نخستین مرکز مطالعات فنی و اقتصادی ایمنی ترافیک کشور
را از وزارت علوم دریافت کنیم .این مرکز تحقیقات بصورت مشترک توسط دانشگاه
فردوسی و وزارت راه تاسیس گردیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه
مصوب وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری است.
ریاست این مرکز نیز بر عهده شماست؟
بله  ،از همان ابتدا عهده دار ریاست این مرکز بوده ام و تالش می کنیم تا از طریق
این مرکز بر روی مباحث ایمنی ترافیک که مباحث بسیار مهمی است مطالعه و آن را
تبدیل به قطب علمی ایمنی ترافیک در کشور کنیم .در حال حاضر این مجموعه با
عنوان مرکز مطالعات با دو گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی ایمنی ترافیک و گروه
پژوهشی فنی ایمنی ترافیک فعالیت می کند .امروز که بیش از دو سال از فعالیت موفق
این مرکز می گذرد چنانچه یک گروه پژوهش��ی دیگر به این مجموعه افزوده ش��ود
می توانیم تقاضای تبدیل این مرکز به پژوهش��کده ایمنی ترافیک را از وزارت علوم
مطرح کنیم در چنین شرایطی می توان دانشجوی فوق لیسانس و دکترای پژوهشی
در ایمنی ترافیک جذب کرد.
آق��ای دکتر اص ً
ال چ��را موضوعی
اگر ق��دری در تصادفات جاده چ��ون ایمن��ی ترافیک برای ش��ما
ای و صدم��ات و آس��یب های اهمیت داشت ؟
ناشی از آن بیندیشیم به آثار عظیم بحث ایمنی ترافیک دارای ابعاد گسترده
اجتماع��ی و فرهنگی آن نیز پی ای است و عالوه بر آنکه ابعاد فرهنگی ،
خواهیم برد .بویژه در خصوص اجتماعی و انسانی گسترده ای دارد از ابعاد
کشوری که تا چند سال قبل آمار اقتصادی مهمی نیز برخوردار اس��ت .اگر
تلفات ناشی از تصادفات آن بالغ قدری در تصادفات جاده ای و صدمات و
بر  30هزار کشته و امروزه بیش آسیب های ناشی از آن بیندیشیم به آثار
از  20هزار نفر است این موضوع عظیم اجتماع��ی و فرهنگی آن نیز پی
ازاهمیتبیشتریبرخورداراست .خواهیم برد .بویژه در خصوص کش��وری
این آمار با تلفات ناشی از سقوط که تا چند س��ال قبل آمار تلفات ناش��ی
 2هواپیمایمسافربریدرهرهفته از تصادف��ات آن بالغ بر  30هزار کش��ته
و امروزه بیش از  20هزار نفر اس��ت این
برابری میکند.
موض��وع از اهمیت بیش��تری برخوردار
اس��ت .این آمار با تلفات ناشی از سقوط
 2هواپیمای مسافربری در هر هفته برابری می کند .همان گونه که قب ً
ال اشاره کردم
یکی از تحقیقات من در دوره دکترا تحقیق در خصوص هزینه های ناشی از تصادفات
بود .پس از آن توانستم این کار را با فعالیت علمی بر روی سه طرح بزرگ تحقیقاتی
تکمیل کنم .یکی از آنها پروژه ای بود که در س��ال  75در خصوص هزینه تصادفات
برای معاونت راهداری وزارت راه انجام دادم .پروژه بزرگ دیگری را در سال  85برای
پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و اخیرا نیز پروژه ای را در سال  88انجام دادم  .دو
پروژه نخست مربوط به هزینه تصادفات برون شهری و پروژه اخیر هزینه تصادفات
درون ش��هری و برون ش��هری هردو را در بر می گرفت.البته من در سال تحصیلی
 80 – 79به عنوان فرصت مطالعاتی در دانشگاه موناش استرالیا به سر بردم که آنجا
نیز بخش گسترده ای از تحقیقات من بر روی مقوله هزینه تصادفات متمرکز گردید.
بدون اغراق مي توان گفت كه در پروژه س��ال  85نه تنها در ايران بلکه در س��طح
بي��ن المللي يكي از بزرگترين تحقيقات علمي در خصوص مباحث مربوط به هزينه
هاي تصادفات انجام گرفت و نتايج آن در س��ال گذش��ته توسط پژوهشكده حمل و
نق��ل در كتابي با عنوان « هزينه تصادفات ؛ تئ��وري و كاربرد » در  730صفحه به
چاپ رسيد .البته قبل از آن در سال  1380كتابي از تألیفات اینجانب با عنوان «هزينه
هاي تصادفات ترافیکی ايران » توس��ط دانش��گاه فردوسي منتشر شده بود كه بعداً
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چاپ دوم و سوم آن نیز به چاپ رسید .استاد دکتر بهبهانی در پاسخ دانشگاه فردوسی
مشهد راجع به این کتاب چاپ آن را افتخاری برای دانشگاه فردوسی مشهد دانسته
بود و پیش -بینی کرده بود که این کتاب بزودی مرجع خواهد ش��د .این پیش بینی
در زمان کوتاهی به حقیقت پیوس��ت .اما کتاب «هزینه تصادفات  :تئوری و کاربرد»
بسیار مفصل تر و کامل تر تدوین شد .براي كتاب مزبور حدود  5هزار صفحه از منابع
مختلف در خصوص تئوري تصادفات مطلب استخراج و تجزيه و تحليل گرديد .در اين
كتاب نظرات »Miller» ، « Elvik » ،»Ogden » ، « TRL» ، « TRB
 »، « ARRBو « »TRBو بس��یاری استادان و مراکز تحقیقاتی دنیا مورد بررسي
جامع قرار گرفته بود.
در فرآين��د اي��ن تحقيق��ات مفص��ل در
خصوص هزينه تصادفات به آماري باور درفرآينداينتحقيقاتمفصلدر
نكردني دس��ت يافتيم .ده سال قبل یک خصوصهزينهتصادفاتبهآماري
دانشمند انگلیس��ی به نام  ، Jacobsاز باور نكردني دست يافتيم .ده سال
محققان ارشد  TRLوقتی قصد داشت قبل یک دانشمند انگلیسی به نام
از هزينه سرسام آور تصادفات صحبت به  ، Jacobsاز محققان ارشد TRL
مي��ان آورد مي گفت من تصور مي كنم وقتی قصد داشت از هزينه سرسام
بين يك تا دو درصد توليد ناخالص ملي آورتصادفاتصحبتبهميانآورد
كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه از مي گفت من تصور مي كنم بين
بين مي رود و امروز چه كس��ي مي تواند يك ت��ا دو درصد توليد ناخالص
باور كن��د كه ما در نتیجه تحقيقات اخير ملي كشورهاي در حال توسعه در
خود به رقم  7درصد رسيده ايم ! .چگونه اينزمينهازبينميرودوامروزچه
مي توان در برابر صدمات عظيمي كه بر كسي مي تواند باور كند كه ما در
كش��ور وارد مي ش��ود بي تفاوت ماند و نتیجهتحقيقاتاخيرخودبهرقم7
اقدامي نكرد .اقدامي سريع در برابر چنين درصدرسيدهايم!
فاجعه اي با ش��عار دادن ممكن نيس��ت
.همين مباح��ث در س��ال  71كه اولين
كنفرانس ايمني ترافيك در دانشگاه فردوسي برگزار گرديد مطرح شد اما از آن زمان
همچنان هيچ گوش شنوايي براي شنيدن آثار و تبعات ناشي از هزينه هاي ترافيك
وجود نداشته و ندارد .در صورتی که اگر مسؤوالن و بويژه قوه مقننه بخواهند به اين
مسأله بپردازند بايد آن را در حد اولويت ملي مطمح نظر قرار دهند.چگونه مي توان در
برابر چنين مساله اي بي تفاوت بود حال آنكه قرآن كريم در سوره مائده مي فرمايد « :
اگر كسي فردي را عمداً از بين ببرد مثل آن است كه ملت و يا جامعه اي را از بين برده
باشد و چنانچه كسي يك نفر را نجات دهد مثل آن است كه جامعه اي را نجات داده
است» .ما سالهاست بر ضرورت تشكيل سازمان ايمني ترافيك كشور تأكيد كرده ايم.
ما نه تنها نسبت به دنيای توسعه یافته كه حتی نسبت به كشورهاي همجوار خود جزو
فقيرترين كشورها در زمينه حمل و نقل ريلي هستيم در حالي كه يكي از ايمن ترين
راههاي بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك راه آهن است .اصوال در زير ساختهاي
حمل و نقل درون و برون ش��هري بس��يار ضعيف عمل كرده و با كمبودهاي جدي
مواجهيم .آيا دس��ت يابي به اهداف سند چشم انداز توسعه و دست يابي به پيشرفت
هاي اقتصادي در  20ساله آتي با چنين وضعيتي قابل تصور است؟
دول��ت و يا مجلس چگونه مي توانند به اين موضوع اهميت دهند .آيا بايد
اين مهم به يك قانون تبديل شود يا بیشتر باید فقر فرهنگي موجود را در
اين زمين��ه از ميان برد و يا بر روي افزايش بودجه ه��اي بازدارنده در اين
خصوص تاكيد كرد؟
در اصط�لاح علمي تصادف را « پدي��ده اي چند علتي » مي دانند  ،دقيقا ً به همين
دليل است كه مي گويم بايد سازمان ايمني ترافيك در كشور ايجاد شود تا به عنوان
یک سازمان مسؤول و پاسخگو در همه زمینه ها به صورت متناسب برنامه ریزی و
کار کند .من ضرورت اين موضوع را در همان زمان با ارسال نامه اي به رئيس وقت
مجلس شوراي اسالمي مورد تأكيد قرار دادم .شما امروز به ندرت مي توانيد تصادفي
را بيابيد كه تنها يك علت داش��ته باشد بلكه تركيبي از علل گسترده و پيچيده است

كه اثرات بسيار متقابلي را بر روي يكديگر
من در يكي از تحقيقات خود به دارد .مي گويند براي كوچك كردن دولت
اين نتيجه رسيده ام كه چنانچه هيچگونه نهاد دولتي ديگري نبايد ايجاد
تنه��ا ده درص��د هزين��ه هاي شود اما آیا در مباحث سرنوشت ساز براي
تصادفات صرف جلوگيري از كش��ور نمي توان اين موض��وع را مورد
وقوع اينگونه حوادث ش��ود با استثناء قرار داد؟ من در يكي از تحقيقات
اين مقدار مي توان از وقوع  70خود به اين نتيجه رس��يده ام كه چنانچه
درصد از تصادفات پيش��گيري تنه��ا ده درص��د هزينه ه��اي تصادفات
كرد .طب��ق برآوردهاي س��ال صرف جلوگيري از وقوع اينگونه حوادث
 1386هزين��ه تصادفات درون ش��ود با اين مقدار مي ت��وان از وقوع 70
و برون شهري با در نظر داشتن درصد از تصادفات پيشگيري كرد .طبق
هزينه هاي مستقيم  ،نيمه مستقيم برآوردهاي س��ال  1386هزينه تصادفات
و غير مس��تقيم حدود  18هزار درون و برون ش��هري با در نظر داش��تن
هزينه هاي مستقيم  ،نيمه مستقيم و غير
ميليارد تومان بوده است
مستقيم حدود  18هزار ميليارد تومان بوده
است و حدود  46درصد آن مربوط به تصادفات درون شهری و  54درصد برون شهری
اس��ت ! يكي از عناصري كه در تحقيقات اخير مورد توجه قرار گرفته و شاخصي به
نام  « FCIظرفيت عملكردي »نيز براي آن در نظر گرفته شده است اين است كه
آیا فردي كه در نتيجه تصادفي مجروح گردیده واقع ًا پس از ترخيص از بيمارستان نیز
فرد س��المي اس��ت يا خير .در تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته مشخص شده
است كه شاخص ظرفيت عملكردي اين افراد كه در استانداردهاي بهداشت جهاني ده
معيار براي آن تعريف مي شود بلحاظ ابعاد جسمي و نيز روحي پس از وقوع تصادف
كاهش محسوسي داشته است.
در برخورد با ح��وادث جاده ای و ترافیکی نقش عوامل فرهنگی در میان
دیگر عوامل چقدر است ؟
تحقيقات علمي مؤيد آن است كه ما بايد در تمامي ابعاد سرمايه گذاري كنيم و نمي
توان هيچ بعدي را فراموش كرد ولي دانش��مندان و کارشناس��ان اکثراً معتقدند ابعاد
آموزش��ي و فرهنگي ديربازده هستند و اين انتظار كه بتوانند به سرعت مسأله را حل
كنند غير ممكن است.
س��رمايه گذاري بر روي زيرس��اختهاي حمل و نقلي زود بازده اس��ت ؛ مث ً
ال آزاد راه
مش��هد – باغچه قبل از س��اخت يكي از محورهاي پر تصادف كشور محسوب مي
ش��د اما پس از س��اخت اين آزاد راه  40كيلومتري رقم اين تصادفات نزديك به صفر
رسيده است .عوامل ايجاد كننده تصادفات همچون زنجيره اي به يكديگر متصل اند
و نمي توان نقش يك مورد مثال عامل انساني را بيش از ساير عوامل در نظر گرفت
س��اده ترين راه در تجزيه و تحليل تصادفات آن اس��ت كه مقصر اصلي را حلقه آخر
اين زنجيره بدانيم چنانچه مث ً
ال در تجزيه
در تصادف��ي كه مرح��وم رضا و تحليل پلي��س از تصادفات ،انحراف به
صادقي و تني چن��د از نخبگان چپ راننده و يا س��رعت زياد راننده يعني
علمي كشور كشته شدند گرچه آخرين حلقه اعالم مي شود در حالي كه
وضعي��ت هوا و يخبن��دان نقش به قول پروفسور  Ogdenاگر موضوع
مهمی در وق��وع حادثه ایفا می را اين گونه ببینیم پس نقش مسؤوالن
کرد ام��ا اگر مانعي در اين محل و مديران در اين ميان چه مي ش��ود ؟ در
وج��ود داش��ت امكان س��قوط این صورت كساني كه با مديريت و برنامه
اتوبوس به پايين دره بسيار كاهش ريزي هاي غلط خود فضا را نا امن كرده
مي يافت و يا از بين مي رفت .بنابر اند از ديد ديگران مغفول مي مانند .فردي
اين اگر بتوانيم در زير ساخت ها كه كوچكترين اشكالي در نوع رانندگي و
سرمايه گذاري الزم را انجام دهيم يا وضعيت روحي و جسمي او وجود داشته
براحتي مي توانيم از بروز چنين باش��د چنانچه در اين فضاي نامس��اعد
رانندگي كند براحت��ي دچار تصادف مي
حوادثيجلوگيريكنيم.
شود .در تصادفي كه مرحوم رضا صادقي

و تني چند از نخبگان علمي كشور كشته شدند گرچه وضعيت هوا و يخبندان نقش
مهم��ی در وقوع حادثه ایفا می کرد اما اگر مانعي در اين محل وجود داش��ت امكان
سقوط اتوبوس به پايين دره بسيار كاهش مي يافت و يا از بين مي رفت .بنابر اين اگر
بتوانيم در زير ساخت ها سرمايه گذاري الزم را انجام دهيم براحتي مي توانيم از بروز
چنين حوادثي جلوگيري كنيم .نقش عوامل فرهنگي نيز در اين ميان مهم است و قابل
انکار نیست  .البته گاه گفته مي شود جريمه تأثير زيادي در كاهش تصادفات ندارد و
بايد فرهنگ جامعه ارتقاء يابد ،حال آنكه اين نگرش نيز صحيح نيست .زیرا تشويق و
تنبيه صحيح منجر به فرهنگ سازي در ميان جامعه مي شود يعني اگر فرهنگ باال
را نیز به منطقه اي كه دوغ و دوش��اب يكي است ببريد بتدريج فرهنگ غلط فراگير
خواهد شد.كشورهايي كه از فرهنگ ترافيكي بااليي برخوردارند در برخورد با متخلفان
به شدت و با قاطعيت عمل مي كنند.
چرا تأكيد داريد كه س��ازماني به صورت مس��تقل براي پرداختن به ايمني
ترافيك ايجاد شود؟
براي اينكه بايد نهادي در اين زمينه پاسخگو باشد .البته خوشبختانه در حال حاضر تا
حدودي اين مسأله البته بصورت ناقص مورد پيگيري قرار گرفته و دو سه سال است
كه كميسيون ایمنی ترافيك كشور فعال شده است .اما اين كميسيون زير نظر وزارت
راه و ترابري فعاليت مي كند و اين وزارتخانه تنها بر روي يكي از عوامل ؛ يعني راه و
معبر اشراف دارد .بنابر اين براي آنكه سازماني بتواند اعمال قدرت كند باید همچون
س��ازمان محيط زيست و يا تربيت بدني كشور زير نظر يكي از معاونت هاي رياست
جمهوري قرار داشته باشد.چند سال قبل پژوهشكده حمل و نقل طرح بزرگ مطالعات
جامع ایمنی ترافیک کشور را اجرا کرد و ضرورت تشكيل چنين سازماني را زير نظر
نهاد رياست جمهوري مورد تأكيد قرار داد اما از آنجا كه وزارت راه خود مجري چنين
طرحي بود و میل داش��ت موضوع تحت اشراف آن وزارت باشد ،در برابر آن مقاومت
كرد .امروزه با اينكه پليس مجهز تر از قبل شده و تا حدودی از سيستم هاي پيشرفته
و فناوري هاي روز براي كنترل ترافيك استفاده مي كند اما در عين حال هنوز يكي از
مناطق بحرانی جهان در خصوص حوادث ترافيكي هستيم.
چه كسي بايد اين مساله را كنترل كند؟
اين فرد بايد كسي باشد كه به حداقل توانايي و قدرت و جايگاه قانوني رسيده باشد تا
بتواند راحت تر اين مسايل را پيگيري كند.البته اگر فردي پيدا شود که بتواند راه حل
بهتري براي حل این موضوع بدون تأس��يس سازمان و يا نهاد ديگري ارايه كند مي
توان آن را اجرا كرد اما نکته مهم اینجاس��ت که تاکنون پیشنهادی در این خصوص
ارایه نشده و مشکل همچنان باقی است.
آقای دکتر جایگاه کش��ورمان را در میان س��ایر کش��ورها از حیث ایمنی
ترافیکی چگونه ارزیابی می کنید؟
برای رسیدن به هر هدف باید با برنامه ریزی صحیح به آن رسید .برای دست یابی به
اهداف فرهنگی از آنجا که مردم ما از با استعدادترین مردم کشورهای دنیا هستند قطع ًا
برنامه ریزی بر روی این وجه می تواند نتیجه خوبی در پی داشته باشد .امروزه راه حل
های رسیدن به ایمنی ترافیک را دسته بندی می کنند ؛ بخشی از این راه حل ها ارزان
قیمت است و خیلی زود به نتیجه می رسد  .بخشی از این راه حل ها نیز دیرتر به نتیجه
مورد نظر نایل می شود.کشورهایی که وضع ایمنی بدتری در ترافیک دارند زودتر می
توانند وضع خود را بهبود بدهند چون هنوز راه حل های ارزان  ،آسان و روشن را مورد
استفاده قرار نداده اند .مثال اگر کشوری چون انگلیس و یا سوئد بخواهد وضعیت ایمنی
ترافیکی خود را ارتقاء بدهد کار دش��وارتری از ما در پیش دارد .زیرا باید راه حل های
گران و پیچیده ای را که هنوز عمل نکرده است ،به اجرا درآورد .اما در کشوری مانند
ایران که هنوز راه حل های بدیهی و کالسیک ارتقاء ایمنی ترافیک بطور کامل عمل
نشده است ،ارتقاء ایمنی ترافیک آسان تر و ارزان تر است.
با توجه به پیش��رفتی که در وضعیت فعلی داشته ایم وضعیت موجود را از
حیث حمل و نقل در بخش برون شهری و درون شهری چگونه ارزیابی می
کنید؟
در هر دو بخش درون و برون ش��هری اقدامات خوبی آغاز ش��ده اس��ت؛ اما نسبت
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ب��ه اهمیت حم��ل و نقل در توس��عه و
مس��ؤوالن م��ا هنوز ض��رورت اهداف کش��ور اولویت الزم ب��ه آن داده
انجام برخی از امور را احس��اس نشده اس��ت.در زمان جنگ تحمیلی که
نکرده اند .در فاصله سالهای  80بس��یاری از پروژه ه��ای عمرانی تعطیل
ت��ا  83درصد تصادفات جرحی ش��ده بود  ،دو پروژه بسیار مهم راه آهن
درون شهری از  14درصد به  730 27کیلومت��ری و دو خطه بافق – بندر
درصد افزایش یافت .من بیش از عباس و دیگری پروژه بندر شهید رجایی
یکسال است که به مسؤوالن استان همسان با اهمیت جنگ تلقی گردید و با
پیش��نهاد داده ام بازرسی ایمنی موفقیت به پایان رسید و ما پس از ساخت
ترافیک ش��هری چون مشهد را این بندر توانس��تیم کشتی های  80هزار
مرکزیدانشگاهیبرعهدهگرفته تنی را بپذیریم در صورتی که پیشتر تنها
و آن را انجام دهد اما به دلیل آنکه امکان پذیرش کشتی های  30هزار تنی
اولویته��ای آنها ن��کات دیگری فراه��م بود که قیمت حم��ل آن دو برابر
است آن را انجام نداده اند .من از کش��تی های  80هزر تنی است .ضمن
مسؤوالن شهر و استان خودمان در آنکه حدود یکصد فروند کشتی به مدت
خصوص اولین مرکز تحقیقات  3ماه در انتظار بارگیری باقی می ماندند
ایمنی ترافیک کشورکه با تالش و بابت همین تأخیر بطور متوسط روزی
زیادی در دانشگاه فردوسی مشهد  10هزار دالر از م��ا غرامت می گرفتند.
در زندگی فردی و اجتماعی نیز وضع به
تأسیس شده است گله مندم.
همین منوال است و اگر به کاری اولویت
ندهید قطع ًا نمی توانید آن را به س��رانجام برسانید .مسؤوالن ما هنوز ضرورت انجام
برخی از امور را احساس نکرده اند .در فاصله سالهای  80تا  83درصد تصادفات جرحی
درون ش��هری از  14درصد به  27درصد افزایش یافت .من بیش از یکسال است که
به مس��ؤوالن استان پیشنهاد داده ام بازرس��ی ایمنی ترافیک شهری چون مشهد را
مرکزی دانشگاهی بر عهده گرفته و آن را انجام دهد اما به دلیل آنکه اولویتهای آنها
نکات دیگری اس��ت آن را انجام نداده اند .من از مسؤوالن شهر و استان خودمان در
خصوص اولین مرکز تحقیقات ایمنی ترافیک کش��ورکه با تالش زیادی در دانشگاه
فردوسی مشهد تأسیس ش��ده است گله مندم .با وجود رقابت سختی میان تهران و
بعضی استانهای دیگر این مرکز با موافقت وزارت علوم و وزارت راه وترابری در مشهد
ایجاد شد .در حالی که وجود چنین مرکزی باعث افتخار استان است اما در این دو سال
حتی یک پروژه از س��وی شهرداری یا سازمان ترافیک و سازمان حمل ونقل و نه از
سوی اداره کل راه وترابری استان و نه استانداری به این مرکز ارایه نشده است  .خدا
خیر دهد تهرانی ها را که اگر نبودند این مرکز تعطیل شده بود.
بحث قانون گری��زی در ترافیک را
چگونه می توان سامان داد؟
پیداس��ت ک��ه اگر ض��رورت
بهتر اس��ت ابتدا ببینیم چه وقتی قانون
اجرای قانون برای مردم مشخص
بخوبی اجرا می شود .نخست آنکه قانون
شد آنها نیز خود در اجرای آن باید خود منطقی باش��د.مث ً
ال در راهی که
هم��کاری خواهند کرد در غیر هیچگونه مشکلی وجود ندارد و دید راننده
اینصورت اعم��ال زور و اجبار نیز کافی است تعیین سرعت حداکثر 30
مقاومت آنه��ا را در پی خواهد کیلومتر غیرمنطقی است و طبیعی است
داشت.
که کسی آن را اجرا نمی کند .دیگر آنکه
این قان��ون منطقی با تبلیغات مناس��ب
در میان مردم نهادینه ش��ود .به خاطر دارم حدود  40س��ال قبل که من در انگلیس
بودم وقتی قرار بود بستن کمربند ایمنی اجباری شود مسؤوالن هر شب در تلویزیون
ضرورت بستن کمربند ایمنی را برای مردم تشریح می کردند .پیداست که اگر ضرورت
اجرای قانون برای مردم مشخص شد آنها نیز خود در اجرای آن همکاری خواهند کرد
در غیر اینصورت اعمال زور و اجبار مقاومت آنها را در پی خواهد داشت .شرط سوم این
است که مجریان قانون باید با عده اندکی که ممکن است قانون را اجرا نکنند برخورد
قاطعی داشته باشند .متخلف قانون باید بداند در صورت تخلف بزودی شناسایی شده و
برخورد قاطعی با وی صورت خواهد گرفت .شرط چهارم این است که قوه قضاییه نیز
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برای برخورد با متخلفان با جدیت وارد میدان شود ضمن آنکه سیاست های تشویقی
نیز برای کسانی که به قوانین احترام می گذارند وضع شود.
سازمان نظام مهندسی خراسان  103نفر متخصص ترافیک شامل مهندسی
راه و ترابری  ،حمل و نقل و ترافیک در حوزه خراس��ان شناس��ایی کرده
اس��ت.مایلیم نظر جنابعالی را در خصوص جایگاه نظام مهندسی در بهبود
وضعیت ترافیک و حمل و نقل بدانیم.
حمل و نقل دو ویژگی مهم دارد که این دو ضرورت فعالیت بیش از پیش س��ازمان
نظام مهندسی را می طلبد ؛ یکی آنکه حمل و نقل یکی از پایه های اساسی توسعه در
هر کشور است .از سوی دیگر کمبود متخصص در مقوله حمل و نقل نه تنها در ایران
که در بسیاری از مناطق دنیا وجود دارد .بخشی از متخصصان زیر ساختهای حمل و
نقلی را می س��ازند .این عده مهندسان راه ساز  ،فرودگاه ساز و یا بندرساز هستند که
زمینه را برای ایجاد حمل و نقل کارآ  ،علمی و بهینه مهیا می س��ازند ولی در بخش
مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل متخصصان اندکی وجود دارند .برنامه ریزی حمل
و نق��ل به ما می گوید چگونه می ت��وان از امکانات موجود برای نیل به حمل و نقل
صحیح و بهینه استفاده نمود .باعث خرسندی است که استان خراسان رضوی از حیث
تربیت این متخصصان جزو موفق ترین استانهای کشور است.این عده باید زیر نظر
سازمانهای زیربط بویژه نظام مهندسی به فعالیت بپردازند  .سازمان نظام مهندسی باید
زمینه استفاده از این متخصصان را فراهم کند.
آقای دکتر اولین واژه ای که بعد از شنیدن این کلمات به ذهنتان خطور می
کند را برایمان بگویید.
مشهد مقدس :
س��رزمین نورانی اس��ت که یکی از بزرگترین اولیای الهی در آن است و امیدواریم با
عنایات آن حضرت نعمات و برکات الهی نیز شامل حال ما باشد.
سازمان ایمنی ترافیک کشور:
یکی از ضروری ترین سازمان هایی که باید ایجاد شود تا نسبت به یکی از موضوعات
مهم پاسخگو باشد.
قطار شهری مشهد:
یکی از زیرس��اختهای مهم حمل و نقلی که باید مورد توجه بس��یار قرار بگیرد اما از
آنجا که به تمامی ابعاد آن از ابتدا توجه نشده و برخی از مسایل سیاسی نیز به مبحث
اقتصادی وارد شده است اجرای آن دچار مشکل شده و به عنوان یکی از مظاهر عقب
ماندگی فعالیت های عمرانی مشهد مطرح بوده است .
بیرجند:
بدون اغراق باید گفت یکی از زیباترین شهرهای کشور و مهد فرهنگ و علم است.
جالب آنکه «ش��وکتیه» بیرجند همزمان با دارالفنون تهران تأسیس شده است ،یعنی
زمانی که در هیچ نقطه کش��ور تحصیالت جدید پایه گذاری نشده بود .امروز نیز به
نسبت جمعیت بیرجند کمترین بیسواد را در سطح کشور دارد.
مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی:
ع ّ
المه ای که از بزرگترین استادان علوم اسالمی و سیستم های دانشگاهی و شاخص
الفت حوزه و دانشگاه بود .کسی که اولین دکترای الهیات کشور بود و سالها در دانشگاه
تهران تدریس نمود .کس��ی که در مدت عمر کوتاه خود بیش از بیس��ت جلد کتاب
ارزنده بیادگار گذاشت که بعضی مانند تاریخ پیامبر اسالم ،تاریخ یعقوبی ،بررسی تاریخ
عاش��ورا ،اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا هم اکنون در حوزه و در دانشگاه
به عنوان مرجع مورد استفاده می باشد .کسی که استاد شهید مطهری او را کتابخانه
متحرک خود می دانست.
ماهنامه طاق :
از نشریات ارزشمند فنی کشور است  .ما در عین آنکه به نشریات علمی – پژوهشی
که در دانشگاههای بزرگ کشور منتشر می شود نیازمندیم ولی به دلیل ضوابط حاکم
بر آن ،این گونه نشریات فاقد محتوای اطالع رسانی اند .نشریاتی چون طاق که عالوه
بر مباحث علمی و فنی ،موضوعات اطالع رس��انی  ،آموزش و هماهنگ سازی بین
اجزای مهندسی استان و کشور را نیز مد نظر قرار می دهند ،جایگاه ارزشمندی دارند
که امیدواریم توسعه یابد .متشکریم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
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اتصاالت قاب های خمشی فوالدی
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با توجه به ضرورت آگاهی مهندس��ین با سیستم های نوین اتصاالت صلب قابهای
خمش��ی فوالدی ازاین ش��ماره سلس��له مقاالت مرتبط با اتصاالت نوین سازه های
فوالدی تش��ریح می گردد .در این قس��مت ،بخش اول این سلسله مقاالت ارائه می
گردد.
چکیده:
گستردگی آس��یب دیدگیهای اتصاالت س��اختمانهای فوالدی ،پس از زلزله 1994
نورتریج ،بوضوح وجود نقایص اساس��ی را در طراحی و ش��یوه های س��اخت قابهای
خمش��ی فوالدی ویژه ،به اثبات رس��انيد .بمنظور كاهش خسارت اتصاالت خمشي،
اس��تراتژيهاي متفاوت��ي جهت معرفي اتص��االت بهبود يافته جدی��د ،مطرح گرديد.
عمده ترين استراتژي «تقويت اتصال» يا «تضعيف موضعي» تير در مجاورت اتصال
مي باشد .برپایه این استراتژی ها انواع اتصاالت پس از زلزله نورتریج ارائه گردید .این
اتصاالت پیشنهادی شامل اتصال خمشی با ورق کناری ،اتصال با مقطع تیرکاهش
یافته ،اتصال ماهیچه ای ،اتصال تقویت شده با پشت بند ،اتصال صلب پیچی با سپری
انتهایی ،اتصال صلب پیچی با صفحه انتهایی و اتصال خمشی پس کشیده می باشد.
دراین مقاله به معرفی و بررسی رفتار این اتصاالت پرداخته می شود .نتایج تحقیقات
انجام ش��ده برروی انواع مختلف این اتصاالت نشان دهنده مؤثر بودن آنها در انتقال
مفصل پالس��تیک تیر به بیرون از ناحیه چشمه اتصال ،ظرفيت دوراني باال و شکل
پذیری و جذب انرژی باالی آنهاست.
مقدمه:
در سال1994میالدی زلزله كامال ماليمی در حومه لس آنجلس اتفاق افتاد و به يكباره
باعث شهرت یافتن ش��هر نورتريج در میان مهندسين سازه اياالت متحده و سراسر
جهان گردید .گزارش هاي اوليه از زلزله نورتريج ،حاكي از عدم وقوع خسارت و آسيب
ديدگي در سازه هاي فوالدي و عملكرد بسيار خوب آنها بود ،ولي بررسي هاي نزديكتر
و دقيق تر پس از زلزله ،خسارت اتصاالت تير به ستون ،در بيش از  100ساختمان با
قاب فوالدي را در منطقه آش��كار نمود (عمده ترین سيس��تم سازه ای به کار رفته در
ساختمان های نورتريج ،قاب خمشي ويژه ()SMRFبوده است)(1و.) 2
ب��ه دنبال این حادثه تحقیقات مختلفی با هدف تفس��یر چگونگی وقوع خرابی های
پدید آمده وتعیین چگونگی تعمیر س��اختمان های آس��یب دیده بعمل آمد و بررسی
طرح های گوناگون جدید به منظور دس��تیابی به عملکرد رضایت بخش دراتصاالت
ش��روع ش��د .به طور کلی دراین تحقیقات مشخص گردید که یک عامل به تنهایی
باعث عملکرد ضعیف اتصال نمی شود ،بلکه رفتار اتصال صلب حاصل اندرکنش چند
پارامتر می باشد .بعد از زلزله نورتريج چند زلزله دیگر نیز شرایط مشابهی ایجاد کرد،
لذا برای تعیین عملکرد ضعیف اتصاالت قاب خمشی فوالدی و ارائه راهکار مناسب،

کمیته( SACمتشکل از انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا ،شورای تکنولوژی کاربردی
ومرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه های کالیفرنیا) توسط آژانس مديريت بحران
فدرال( )FEMAتأمين مالي شد .درفاز تحقیقات این کمیته مشخص شد که علت
اصلی این گسیختگی ها ،ظرفیت دورانی کم در اتصاالت جوشی تیر به ستون است.
درفاز ارائه راهکار ،نکاتی درجهت اصالح ش��یوه های جوشکاری بیان شد ،اما درکنار
این تمهیدات ،انواع اتصاالت خمش��ی پس از زلزله نورتریج مورد بررسی قرار گرفت
( .) 2درادامه ،مهمترين اتصاالت معرفي شده پس از زلزله نورتريج به صورت اجمالي
مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اتصاالت خمشی تقویت شده با ورق کناری* :
اتصال مس��تقیم بال تیر به بال ستون ،باعث تمركز شدید تنش سه محوره در ناحیه
اتصال شده و عم ً
ال ،محل تشكیل مفصل پالستیك را از تیر به درون اتصال منتقل
م��ی كند ،و این موضوع ،موجب كاهش بس��یار زیاد ظرفیت ش��كل پذیری اتصال
می شود.
اتصاالت خمش��ی با ورق كناری ،یكی از انواع اتصاالتی هستند كه به منظور غالب
آمدن بر این مش��كل ،پیش��نهاد گردیده اند .در سیستم پیشنهاد ش��ده كه به روش
س��تون درختی نیز معروف است ،بر خالف روشهای متعارف ،انتهای بال های تیر
اصو ًال با س��تون در تماس نبوده و به طور كامل از آن جدا می باشد .به عبارت دیگر،
مكانیزم انتقال لنگر ،در اتصال پیشنهادی ،كام ً
ال متفاوت و متمایز از روشهای متداول
اتصال خمشی تير به ستون است .دراین سیستم ،انتقال لنگر خمشی از تیر به ستون،
به جای استفاده از مسیر اتصال مستقیم بال تیر به بال ستون ،از طریق صفحات كناری
انجام می شود .منظور از صفحات كناری در این اتصال ،صفحاتی است كه به صورت
موازی با جان تیر در دو طرف بال های تیر قرار گرفته اند و از یك طرف به بال تیر
و از طرف دیگر به بال ستون جوش می شوند .لنگر انتهای تیر ،به صورت یك زوج
نیرو ،در بال فوقانی و تحتانی تیر اثر می کند .این زوج نیرو ،بسته به نوع تنظیم فاصله
بین تیر و س��تون ،از طریق جوش های شیاری یا گوشه به ورق های تنظیم فوقانی
و تحتانی بین بال تیر و ستون ،منتقل شده و سپس از طریق این دو صفحه و توسط
جوش های گوش��ه ،به صفحات كناری انتقال می یابد ودر نهایت نیز ،توسط جوش
های گوشه از این صفحات كناری به ستون منتقل می شود(.) ٣
اگر چه در این سیس��تم ،انتقال برش از تیر به س��تون نیز می تواند مانند روش های
متعارف از طریق جان تیر صورت پذیرد ،ولی حالت دیگری كه در این سیستم پیشنهاد
شده است ،استفاده از دو صفحه برشی مستطیل شكل تعبیه شده در دو طرف جان،
میان جان و ورق كناری می باشد( .) ٣درشكل ١نمونه اي از اين نوع اتصاالت نشان
داده شده است.

* Side Plate Moment Connections
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استفاده شده باشد ،به علت استفاده انحصاری از جوش های گوشه ،ملزومات بازرسی
ویژه برای جوش ها می تواند به میزان قابل توجهی كاهش یابد(.) 3

شكل -١نمونه اي از اتصال خمشي با ورق كناري() 11

از آنجای��ی ك��ه درای��ن سیس��تم ،ب��ال تیر به ب��ال س��تون متصل نیس��ت ،تمام
آسیب پذیری ها و عدم قطعیت های رفتار ترد اتصاالت متداول ،كه در رفتار جوش
نفوذی بال تیر به بال س��تون نهفته اس��ت ،از بین می رود .عالوه بر این ،استفاده از
صفحات كناری ،عیوب قلوه كن ش��دن بال ستون ،كرنش های پیچیده سه محوره
در وجه اتصال بال تیر به بال ستون و ضعف رفتار چشمه اتصال در جان ستون و به
عالوه تغییر ش��كل زیاد یا كمانش ورق پوششی دوبل را كه نگرانی های متداول در
مورد اتصاالت خمشی رایج هستند ،مرتفع می کند(.) 4
دشواری موجود دراین روش اتصال ،مساوی كردن عرض تیر با عرض ستون است كه
این كار به دو صورت قابل انجام است .یكی استفاده از تسمه و هم عرض كردن تیر
با ستون از طریق جوش شیاری تسمه ها به بال تیر و دیگری ،استفاده از ورق های
پوششی به اندازه عرض ستون و قرار دادن آنها روی بال فوقانی و زیر بال تحتانی و
اتصال آنها به بال های تیر با استفاده از جوش گوشه است(.) ٣اين دو حالت در شكل٢
نشان داده شده است.

شكل -٣نمايش دو سيستم تركيب بندي از اتصاالت خمشي با ورق كناري

به طور کلی ،از بررس��ی مطالعات تحلیلی و آزمایش��گاهی انجام ش��ده بر روی انواع
اتصاالت خمشی تقویت شده با ورق کناری ،می توان به این نتایج دست یافت:
سیستم اتصال تیر به ستون ،با استفاده از صفحات كناری ،قادر است تمام ظرفیت
خمش��ی پالستیك تیر را به ستون انتقال داده و باعث تشكیل مفصل پالستیك در
درون تیر شود .لذا ،این سیستم اتصال در طبقه اتصاالت كام ً
ال مقاوم قرار می گیرد(.) ٣
با توجه به تشكیل مفصل پالستیك در درون تیر ،اتصال تیر به ستون با استفاده از
صفحات كناری ،ظرفیت چرخش مناسبی از خود نشان می دهد ،به طوری كه ،قادر
است بدون كاهش شدید مقاومت ،به زاویه های چرخش  0/04رادیان و باالتر برسد
و بنابراین ،یك اتصال كام ً
ال شكل پذیر بوده و قابلیت استفاده در قاب های خمشی
ویژه را داراست(.) 4
در این نوع اتصال ،تنش زیادی در چشمه اتصال و ستون مشاهده نشده است ،كه
این امر ،یكی از نقاط قوت این سیستم است ،كه با اضافه شدن دو صفحه كناری تمام
عمق ،چشمه اتصال به راحتی ظرفیت خمشی تیر را انتقال می دهد(.) 4
با توجه به مسیر انتقال نیرو ،نیروی كششی تیر ،عم ً
ال به ورق پوششی ستون دوبل
وارد نشده و از طریق صفحات كناری به ستون منتقل می شود ،و لذا ،تغییر شكل زیاد
ورق پوششی ستون دوبل ،بر اثر كشش مستقیم ،خود به خود از بین می رود(.) ٣

•
•

شكل -٢دو روش مساوي كردن عرض تير با عرض ستون

حداقل دو تركیب بندی از این سیستم اتصال مورد آزمایش واقع شده است:
اتصال بالهای فوقانی و تحتانی تیر به بال س��تون توس��ط ورق های مجزا در باال
و پایین
اتصال بالهای فوقانی و تحتانی تیر به بال س��تون با اس��تفاده از یك صفحه تمام
عمق
اين دو تركيب بندي در شكل ٣ارائه شده است(.) 11
عالوه بر حذف بارگذاری ،در امتداد ضخامت بال ستون ،كه منجر به سطوح باالتری
از قابلیت اطمینان اتصال می شود ،از دیگر مزایای این اتصال می توان به امکان انجام
بیشتر ساخت اضافه در كارخانه اشاره نمود .به عالوه ،در صورتی كه برای هم عرض
كردن تیر و س��تون از ورق های پوشش��ی در باال و پایین بال های فوقانی و تحتانی

•
•

•
•

اتصاالت خمشي با مقطع تیرکاهش یافته* :
دراتصاالت با مقطع کاهش یافته تیر ،استراتژی تضعیف موضعی مقطع تیر اتخاذ شده
اس��ت .در این اتصاالت ،به منظور ایجاد یک ناحیه مفصل پالستیک مورد انتظار در
دهانه تیر ،س��طح مقطع تیر ،در بخشی از طول ،و در محلی دور از بر ستون ،کاهش
داده می شود تا در یک ناحیه از پیش تعیین شده ،ظرفیت خمشی تیر با لنگر مورد نیاز
برابر شود .در شكل ٤نمونه اي از اين اتصال نشان داده شده است(5و.) 21
)* Reduced Beam Section Moment Connections(RBS

شكل -٤نمونه اي از اتصال با مقطع تير كاهش يافته() 6( )RBS

چندین روش برای انجام این کاهش س��طح مقطع ،پیشنهاد شده است .یکی از این
روش ها ،بریدن قس��متی از بالهای تیر به شکل متقارن حول محور تیر و به صورت
پروفیلی مشهور به پروفیل استخوان سگی است .در این روش ،به منظور ممانعت از
ایجاد تمرکز تنش ،که می تواند آغازگر شکست باشد ،می بایست مراقبت های الزم
جهت عمل آوری و پرداخت مناسب خطوط کناری برای ایجاد امکان انتقال یکنواخت
نیرو ،به عمل آید .ایجاد پروفیل اس��تخوان س��گی که در ایران به اتصال استخوانی
شهرت یافته است ،به سه صورت قابل انجام است ،که عبارتند از :استخوان مستقیم،
استخوان خطی و استخوان شعاعی(شکل(.))٥
روش دیگری که برای کاهش مقطع تیر پیشنهاد شده است ،ایجاد یک سری سوراخ
در بالهای تیر می باشد.
همان گونه که در ش��کل( )٥نش��ان داده شده است ،این سوراخ ها می توانند همگی
دارای قطر یکسان باشند و یا اینکه با توجه به نیاز خمشی ،قطر آنها به سمت اتصال
کاهش یابد(.) 6
درهمه روش های پیش��نهاد شده ،کاهش ظرفیت پالستیک مقطع از طریق کاهش
س��طح مقطع بال ،صورت می پذیرد .می ت��وان از کاهش مقطع جان نیز ،به منظور
کاهش ظرفیت پالس��تیک مقطع تیر ،اس��تفاد کرد ،که روش اخی��ر ،چندان متداول
نمی باشد(5و.) 21

کاهش مقطع تیردر اتصال  ،RBSموفقیت آمیزترین نتایج مربوط به اتصال  RBSبا
برش شعاعی بوده است .همچنین ،ترکیب بندی هایی که در آن ها به منظور متعادل
نمودن سطح مقطع و نیاز خمشی از برش های نا متقارن ،یا سوراخ هایی با اندازه متغیر
استفاده شده است نیز ،به صورت موفقیت آمیزی مورد آزمایش واقع شده اند(.) 6
مطالعات آزمایش��گاهی برروی اتصاالت استخوانی ،نشان می دهد که این اتصاالت،
دارای ش��کل پذیری فوق العاده ای هستند .ناحیه  ،RBSبا عملکرد پالستیک خود،
انرژی به مراتب بیش��تری نسبت به مفصل با طول محدود بر ستون ،جذب کرده ،و
یک مفصل نامحدود کنترل شده ،با شکل پذیری فوق العاده را به وجود می آورد که
به افزایش پریود و ضریب رفتار سازه منجر می شود .به عالوه ،مطالعات آزمایشگاهی
انجام شده بر روی این اتصاالت ،تحت بارهای چرخه ای ،نشان می دهد که مقاومت
نهایی این اتصاالت ،نس��بت به اتصاالت خمش��ی معمولی ،تقریب ًا بدون تغییر باقی
می ماند ،سختی فقط اندکی تغییر می کند و ظرفیت چرخش پالستیک ،می تواند تا
چند برابر ،افزایش یابد .به عالوه ،در این اتصاالت ،استعداد شکست ناشی از حساسیت
جوشکاری و تمرکز تنش ناشی از تغییر ناگهانی هندسه ،می تواند به حداقل برسد و
نیز ،ظرفیت اتالف انرژی بهبود می یابد .اجرای اتصاالت استخوانی ،با واداشتن تسلیم
به وقوع در تير ،باعث کاهش حساسیت جوشکاری و ممانعت از تمرکز تنش بر روی
جوش ها شده ،و سبب قابل اطمینان تر شدن اتالف انرژی می شود( 5و6و.) 21
اتص��االت  RBSبه صورت بالقوه ،اقتصادی ترین نوع در میان انواع اتصاالت جدید
پیش��نهادی هستند .استفاده از اتصاالت  RBSدر س��ازه ،باعث کاهش هزینه های
اجرای��ی اتصاالت و س��ازه ،از طریق کاهش حجم فلز جوش ،دس��تمزد جوش��کار،
هزینه های بازرس��ی جوش ،مصالح به کار رفته در اتصال ،زمان اجرا و ...می ش��ود.
مطالعات گوناگون انجام شده حاکی از آن است که ،استفاده از اتصاالت  ،RBSباعث
یک صرفه جویی  16تا  30درصدی در هزینه کل پروژه می شود(.) 11
با توجه به مطالعات گوناگون انجام شده بر روي تركيب بندي هاي مختلف اتصاالت
 ،RBSنتايج كلي زير قابل بيان است:
مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه مقاومت نهايي اتصاالت  ،RBSنسبت
به اتصاالت خمشي معمولي ،تقريب ًا بدون تغيير باقي مي ماند ،سختي فقط اندكي تغيير
می کند و ظرفيت چرخش پالستيك اتصال مي تواند تا چند برابر افزايش يابد(.) ٥
نحوه اتصال جان تير به بال س��تون ،تأثير زي��ادي در رفتار اتصاالت  RBSدارد.
نمونه هاي داراي اتصال جان جوش��ي ،سطوح رضايت بخشي از شكل پذيري مورد
نياز قاب هاي خمشي ويژه از خود نشان داده اند ،در حالي كه نمونه هاي داراي اتصال
پيچي جان ،به دليل شكست ترد پيش رس بال تير ،در محل حفره دسترسي جوش،
عملكرد ضعيفي داشته اند(.) ٦
مطالعات انجام شده توسط چن و همكاران ،نشان مي دهد كه كاهش سختي ناشي
از استفاده از اتصاالت  ،RBSبه جاي اتصاالت خمشي معمولي ،در قاب هاي خمشي،
تنها  3درصد است(.) ٥
در ص��ورت جايگزيني جوش هاي ش��ياري با چقرمگي پايي��ن ،با جوش هاي با
چقرمگي باال ،مي توان به نحو مؤثري از  RBSبه منظور بهسازي لرزه اي اتصاالت
ساختمان هاي موجود استفاده نمود(.) ٥

•
"•
•
•

شكل -٥انواع اتصاالت با مقطع تير كاهش يافته

ابتدا ،اتصال RBSمس��تقیم ،درس��ال  1996ابداع شد و سپس ،شکل آن با توجه به
نمودار لنگر خمش��ی تحت اثر بارهای جانبی ،اصالح شده و اتصال  RBSخطی به
وج��ود آم��د .پس از آن ،به دلیل تمرکز تنش در لب��ه های  RBSخطی ،و به منظور
ایجاد نواحی انتقالی صاف و هموار ،اتصال  RBSخطی شعاعی در اواخر سال 1998
مطرح گردید .در نهایت ،به دلیل مشکالت اجرایی ،و سخت بودن فرم برش بال ها
در اتصاالت  RBSخطی ش��عاعی ،اتصال  RBSبا برش شعاعی ،معرفی و پیشنهاد
گردید(.) 6
با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده ،از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده برای

اتصاالت خمشي تقویت شده با ماهیچه* :
یکی از انواع اتصاالتی که در آنها استراتژی تقویت موضعی اتصال ،اتخاذ شده است،
اتصاالت خمشی تقویت شده با ماهیچه هستند .دراین نوع اتصاالت ،هدف جابه جا
کردن مفصل پالس��تیک به نقطه ای دور از برس��تون و کاهش نیاز کرنش بر روی
جوش های با نفوذ کامل اتصال از طریق افزایش عمق مقطع است(.) 7
ترکی��ب بندی ه��ای مختلفی برای این نوع اتصال پیش��نهاد گردی��ده ،و رفتار آنها
مورد آزمایش واقع ش��ده اس��ت ،که عبارتند از :ماهیچه های مثلثی در پایین اتصال،
ماهیچه های مثلثی در باال و پایین اتصال و ماهیچه مس��تقیم در پایین اتصال(.) 7
درشکل( )٦انواع مختلف اتصاالت تقویت شده با ماهیچه نشان داده شده است.

* Haunch Reinforced Moment Connections
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الف)ماهيچه مثلثي در پايين اتصال

در این گونه از اتصاالت ،عمق افزایش یافته تیر ،در اثر اجرای ماهیچه ،ممکن است از
نظر معماری ،تأثیرات نامطلوبی داشته باشد ،که این موضوع ،بویژه در مورد اتصاالت
با ماهیچه باال و پایین ،حائز اهمیت اس��ت .هزینه این اتصاالت نیز ،نس��بت به سایر
اتصاالت ،بسیار باالست .از میان ترکیب بندی های مختلف این اتصاالت ،اتصاالت
با ماهیچه فوقانی و تحتانی ،با وجود داشتن ظرفیت پالستیک بسیار خوب و گیرداری
بسیار باال ،باالترین هزینه را نسبت به دو ترکیب بندی دیگر دارند .مقداری از هزینه
ها ،با حذف جوش های بین بال های تیر و س��تون ها ،قابل کاهش اس��ت ،ولیکن،
عملکرد اتصال در این حالت ،مورد آزمایش واقع نشده است .عالوه بر این ،می توان
با جوش دادن ماهیچه به شاه تیر ،در کارخانه ،قسمتی از هزینه های نصب کارگاهی
را کاهش داد(.) 8
به علت هزینه باالی این نوع اتصاالت ،عمدت ًا ،تمایل به استفاده از آنها ،در عملیات
بهسازی و یا تعمیر ساختمان های آسیب دیده وجود دارد ،لذا در عمده آزمایشات انجام
شده تاکنون ،تمایل بر این بوده است که شرایط یک اتصال موجود ،که مورد بهسازی
واقع گردیده و بروز رسانی شده است ،همانندسازی گردد(.) 8
عملکرد این نوع اتصاالت ،به صحت اجرای جوش های نفوذی در برستون بستگی
دارد .در اتص��االت با ماهیچه پایین ،در صورتی که از کمانش بال فوقانی ممانعت به
عمل نیاید ،ممکن اس��ت عملکرد اتصال رضایت بخش نباش��د .به طور کلی ،نتایج
آزمایشات انجام شده بر روی این نوع اتصاالت نشان می دهد که این اتصاالت عموم ًا
به چرخش های پالستیک بزرگی دست یافته و ظرفیت دورانی باالیی دارند.
از مطالعات گوناگون انجام شده برروی انواع اتصاالت خمشی ماهیچه ای ،نتایج کلی
زیر قابل حصول است:
نمونه هاي با ماهيچه مستقيم ،مفصل پالستيك تير را ،به نحو مؤثري ،به محلي
دور از نوك پش��ت بند انتقال داده و سطوح رضايت بخشي از شكل پذيري اتصال را
بدون شكست از خود نشان داده اند(.) ٧
يك لبه ش��يب دار ،در تركيب با سوراخ ایجاد شده در نزديكي نوك ماهيچه ،و یا
یک جفت سخت كننده ،كه به صورت كامل و يا جزئي ،در جان تير امتداد يافته اند ،به
صورت موفقيت آميزي ،از شكست در نوك ماهيچه ،ممانعت به عمل آورده اند(.) ٧
نتايج آزمايشات نشان می دهد كه در تراز بال تحتاني تير ،به دليل تنش خمشي
پايين موجود در اين ناحيه ،نیازی به استفاده از ورق هاي پيوستگي نیست(.) ٧
حضور ماهیچه در بال تحتانی تیر ،متناسب با درجه گيرداري نوك ماهيچه ،در مقيد
نمودن بال تحتاني تير در خمش منفي ،و بنابراين ،كاهش دامنه هاي کمانش جانبی
پیچشی و کمانش موضعی بال مؤثر بوده است .ولي ،حضور ماهيچه در زير تير ،هيچ
گونه اثر مهاري ،در خمش مثبت ،فراهم نمي کند(.) ٨
در بهسازی اتصاالت موجود ،جوش دادن يك ماهيچه مثلثي به بال تحتاني تير،
می تواند به ميزان قابل توجهي عملكرد چرخه اي را اصالح نموده و بهبود بخشد(.) ٨

•
•
•
•

ب)ماهيچه مثلثي درباال وپايين

•

ج)ماهيچه مستقيم در پايين اتصال
شكل -٦انواع اتصاالت تقويت شده با ماهيچه

دراتصاالت ماهیچه ای ،جوش دادن ماهیچه پایین نیازمند جوشکاری باالسری است
و در صورت استفاده از ماهیچه های مثلثی و هنگامی که از ماهیچه های نسبت ًا کم
عمق استفاده شده باشد ،ممکن است اجرای جوش های شیاری بال های ماهیچه به
تیر و ستون مشکل باشد.

اتصاالت خمشي تقویت شده با پشت بند* :
يكي از انواع اتصاالتي كه پس از زلزله نورتريج به منظور بهبود عملكرد اتصال و عدم
ايجاد شكست ترد در محل اتصال پيشنهاد شده است ،اتصاالت تقويت شده با پشت
بند هستند .اتصاالت تقويت شده با پشت بند ،با اتخاذ استراتژي تقويت ،به دنبال ايجاد
امكان تس��ليم پايدار تير و تش��كيل مفصل پالستيك در محلي دور از بر ستون و در
نتيجه كاهش احتمال شكس��ت ترد در محل اتصال تير و ستون مي باشند .هدف از
ورقهاي پشت بند ،كاهش نياز جوش در بال ستون و جا به جا كردن مفصل پالستيك
از بر ستون مي باشد(9و.) 20
تركيب بنديهاي عمده پيشنهاد شده براي اتصاالت خمشي تقويت شده با ورق پشت
بند به صورت زير است:
اتصاالت تقويت شده با پشت بندهاي مثلثي تك و دوگانه ،که در شكل( )٧يك
نمونه از اين اتصاالت نشان داده شده است.
اتصاالت تقويت شده با پشت بندهای امتداد یافته
اتصاالت با پش��ت بند مثلثي و مقطع كاهش يافته كه دو نمونه اخيردر شكل()٨
نشان داده شده است.

•
•
•

* Rib Reinforced Moment Connections

اس��تفاده از پشت بند مثلثي و مقطع كاهش يافته به منظور تكميل كردن مقطع تير
كاه��ش يافته با ب��رش متغير ،يعني به منظور محدود كردن هرچه بيش��تر تنش در
جوشهاي بال تير ،و همچنين فراهم آوردن قيد و گيرداري بيشتر براي اتصال ،مورد
استفاده واقع شده است .عالوه بر این ،تقويت با پشت بند ،ممكن است در مواردي كه
طرح قاب به دليل دهانه كوتاه و يا عمق زياد تير ،نيازمند كاهش زياده از حد و افراطي
(بزرگتر از 50درصد بال تير) مقطع تير است ،به كاررود(11و.) 20
تاكنون ،حجم محدودي از آزمايش��ات مربوط به اتصاالت پش��ت بنددار ،انجام شده
اس��ت ،ولي ،در همه آزمایشات انجام ش��ده ،این اتصاالت ،توانايي رسيدن به سطوح
قابل قبول چرخش پالستيك را ،مشروط بر اجرای درست جوش بال شاهتير ،به اثبات
رسانده اند(9و.) 20
مهمترين نتايج تحلیل هاي المان محدود و آزمايش هاي انجام شده بر روی اتصاالت
خمشی تقویت شده با ورقهای پشت بند مثلثی قائم ،به شرح زير است:
تحلیل المان محدود نش��ان داده است که اتصاالت تقويت شده با پشت بندهای
مثلثی ،مي توانند تمركز تنش موضعی مشاهده شده در ناحيه حفره دسترسي جوش
اتصاالت تقویت نشده و همچنين نياز تنش در جوش شياري با نفوذ كامل را كاهش
دهند .اس��تفاده از پش��ت بند تك ،در كاهش تمركز تنش موضعي در نزديكي حفره
دسترسي جوش ،مؤثرتر از پشت بند دو گانه با فاصله مي باشد(.) ٩
مکانیزم انتقال نیرو در اتصاالت پش��ت بند دار ،کام ً
ال متفاوت از آنچه به وس��یله
تئوری کالسیک تیر پیش بینی می شود ،می باشد .پیش بینی تنش خمشی از تئوری
تیر ،که با تیر و پش��ت بندها به عنوان یک مقطع یکپارچه رفتار می کند ،به صورت
قابل توجهی ،تنش جوش ش��یاری بال تیر را دس��ت پایین تخمین می زند .یک نوار
قطری در پش��ت بند به صورت دستک عمل می کند وکنش دستک تمایل به تولید
برش معکوس در جان تیر دارد(.) ٩
به صورت آزمایشگاهی نشان داده شده است که یک استراتژی تلفیقی تقویت با
پشت بند بعالوه برش بال تیر به صورت شعاعی ،با انتقال مفصل پالستیک و کمانش
موضعی (به ویژه کمانش بال) به محلی دور از نوک پش��ت بند ،در کاهش تمایل به
ترک خوردگی بسیار مؤثر است(.) ١١
مهمترين نتايج تحلیل هاي المان محدود و آزمايش هاي انجام شده بر روی اتصاالت
خمشی تقویت شده با ورقهای پشت بند امتداد یافته ،به شرح زير است:
نتايج آزمايشات ثابت مي كند كه اتصال تقویت شده با پشت بند امتداد یافته ،يك
شكل پذيري قابل توجه و قابل اطمينان ،به منظور تحمل تغيير شكل غير االستيك
مطلوب ،از خود نش��ان مي دهد و هيچ نش��انه اي از شكس��ت ترد نشان نمي دهد.
نمونه ها چرخش پالس��تيك مورد نياز  0/03راديان از خود نش��ان داده اند .ستون و
ناحيه پانلي ،االستيك باقي مانده و ظرفيت چرخش پالستيك اتصال ،عمدت ًا ناشي از
تير بوده است(.) ١٠

•
•

•

شكل -٧اتصاالت تقويت شده با پشت بند تك و دوگانه(.) 9

الف)اتصال تقويت شده باپشت بند امتداد يافته() 10

•

اتصاالت صلب پیچی با سپری انتهایی* :
اتصاالت پيچي درزلزلههاي دهه اخير عملكرد مناس��بي داش��تهاند .مزيت اتصاالت
پيچي حذف دش��واري هاي ناشي از عمليات جوشكاري ميباشد .توصيه بر استفاده
از ش��يوهاي در طرح اتصال مركبي ميباش��د كه جهت دوري از خرابيهاي جوش از
پيچ بهره گرفته شود در حاليكه از ساده بودن كار با جوش در اتصال نيز بهره گرفته
شود .براين اساس اتصال صلب پيچي با سپري انتهايي ارائه گرديد .در اين اتصاالت
دو سپری در محل اتصال بال تير به ستون بگونه ای قرارگرفته اند که بالهای سپری
توسط پيچ به بال ستون متصل شده و ساق سپری نيز توسط جوش گوشه و پيچ به
بال تير متصل شده است .جهت تحمل برش در اتصال ،از ورقهای پيچ شده به جان
تير که به بال ستون جوش شده اند استفاده مي شود( .) 12نمونه اي از اين اتصال در
شكل( )٩نشان داده شده است.

ب)اتصال با پشت بندمثلثي ومقطع كاهش يافته() 11
شكل -٨انواع اتصاالت تقويت شده با پشت بند

* Bolted Tee Stub Beam to Column Connections
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شكل -9نمایش اتصال صلب پیچی با سپری انتهایی(.) 12

تحقيقات انجام ش��ده درخصوص مقايس��ه تحليلي اتصال پيچي با سپري انتهايي و
اتصاالت جوش��ي نش��ان مي دهد كه در مرحله االستيك كمترين سختي مربوط به
اتصال با جوش مس��تقيم تير به ستون و بيشترين سختي متعلق به اتصال جوشي با
ورق اتصال است .همچنين دو اتصال جوشي با ورق اتصال و اتصال پيچي با سپري
انتهايي داراي رفتار نسبتا مشابهي بوده ولي نتيجه آزمايشگاهي حاكي از رفتار بهتر
اتصال پيچي با سپري انتهايي در دورانهاي بيش از 0/015راديان است(.) 13
پارامترهاي موثر در بررس��ي رفتار اين اتصاالت عبارتند از :تاثير وجود پيچ در س��اق
س��پري ،تغيير قطر پيچ هاي روي بال س��پري ،تغيير ضخامت بال س��پري ،فاصله
پيچ ها در بال س��پري نسبت به محور تقارن .نتايج تحليل هاي انجام شده حاكي از
آن است كه استفاده از پيچ روي ساق سپري تاثير بسزايي در رفتار اتصال نداشته بلكه
حذف اين پيچها بعلت جلوگيري از پيدايش س��طح مقط��ع ضعيف و ايجاد ترك در
سپري اتصال ،مفيد نيز مي باشد .افزايش اندازه پيچهاي پرمقاومت قرار گرفته روي
بال س��پري اتصال و نيز افزايش ضخامت بال سپري سبب افزايش سختي سيستم
بال پيچ و كاهش تغييرش��كل در بال سپري شده كه افزايش تغييرشكل پالستيك
در س��اق سپري را بدنبال خواهد داشت .نزديك كردن پيچهاي قرار گرفته روي بال
س��پري اتصال به محور تقارن آن ،س��بب افزايش نيرو در پيچ كناري نسبت به پيچ
مياني خواهد شد(.) 13
مهمترين نتايج بدست آمده در مورد اين اتصاالت حاكي از آن است كه:
رفتار اتصاالت پيچي تير به ستون با سپری اتصال در دورانهای باالی 0/015راديان
نسبت به اتصاالت جوشي متناظر آن در بارهاي تناوبی بهتر مي باشد(.) ١٣
اتصاالت پيچي ياد شده داراي جوشكاري كمي بوده كه اين ميزان نيز در كارگاه
تحت شرايط پايين دست جوشكاري با حداقل هزينه صورت مي پذيرد.
اتصال تير به ستون صرفا توسط پيچ بوده كه به آساني ،نصب و در صورت خرابي
به سهولت با بازكردن پيچها و بدون نياز به دستگاه برش صورت مي پذيرد.

•
•
•

اتصاالت صلب پیچی با صفحه انتهایی* :
از آنجاييكه عملكرد لرزه اي اتصاالت جان پيچي -بال جوشي ،پس از وقوع زلزله
نورتريج ضعيف ارزيابي شد ،اتصاالت پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي جوش شده
به تير پيشنهاد گرديد .جوشكاري اين نوع اتصاالت در كارخانه و تحت نظارت كافي و
شرايط مطلوب انجام مي شود لذا دستيابي به جوش با كيفيت باال در اين نوع اتصاالت
نسبت به اتصاالت جوشي دركارگاه ،ساده تر خواهد بود .در اين اتصاالت تير به صفحه
انتهايي جوش شده وسپس اين صفحه به ستون پيچ مي شود( .) 12نمونه اي از اين
اتصال در شكل( )١٠نشان داده شده است.

شكل -10نمایش اتصال صلب پیچی با صفحه انتهایی(.) 12

پارامترهاي موثر در بررس��ي عملكرد لرزه اي اتصاالت صلب پيچي تير به س��تون با
صفحه انتهايي ش��امل اندازه تير ،ضخامت صفحه انتهايي اتصال ،استفاده از سخت
كننده و نوع بكارگيري پيچ ها (اصطكاكي -اتكايي)مي باش��د .بر اساس تحقيقات
انجام ش��ده ،اتصال داراي تیر با اندازه متوسط نسبت به اتصاالت با تيرهاي بزرگ و
كوچك با پيچهاي اصطكاكي بهترین نرمی دورانی را با حداکثر دوران صفحه انتهایی
اتصال معادل 0/035 ،رادیان داشته است ،همچنين بیشترین تعداد سیکل پالستیک
و استهالک تجمعی انرژی را در بين اين سه اتصال دارا بوده است .اتصال با پیچهای
اتکایی در مقایسه با اتصال پیچهای اصطکاکی با ضخامت صفحه انتهایی یکسان،
استهالک انرژی لرزه ای بیشتر و مقاومت خمشی نهایی کمتری راخواهد داشت ،که
این کمبود مقاومت خمش��ی در اتصاالت با پیچهای اتکایی در مقایس��ه با اتصاالت
با پیچهای اصطکاکی در ضخامت یکس��ان صفحه انتهای��ی را می توان با افزایش
ضخامت صفحه انتهايي یا بکارگیری سخت کننده صفحه انتهایی جبران کرد که در
این میان استفاده از سخت کننده نتیجه مطلوب تری را در استهالک انرژی لرزه ای
بدنبال خواهد داشت(.) 13
اتصاالت خمشی پس کشیده** :
اتصال خمش��ی پس کشیده فوالدی ،ش��امل ابزارهاي اتالف انرژي و کابل های با
مقاومت باالس��ت .این کابل ها ،موازی با تیر گذرانده ش��ده و در خارج از اتصال مهار
می ش��وند .کابل ها ،بالهای تیر را به بال س��تون فش��رده می سازند تا در برابر ممان
مقاومت نمایند ،درحالی که ابزارهاي اتالف انرژي و اصطکاک در فصل مشترک تیر
و س��تون در مقابل برش مقاومت می کنند .بالهای تیر با استفاده از ورقهای تقویتی
به منظور کنترل تسلیم تیر تقویت شده اند .همچنین ورق های الیی بین بالهای تیر
و بال ستون به نحوی قرار داده می شوند که فقط بالهای تیر و ورق های تقویتی با
ستون در تماس باشند(14و15و.) 19
اين اتصاالت بسته به نوع ابزار اتالف انرژي به اتصاالت پس كشيده با نبشي فوقاني
وتحتاني ،اتصاالت پس كشيده با ميلگردهاي تلف كننده انرژي ،اتصاالت پس كشيده
با ابزارهاي اصطكاكي واتصاالت پس كشيده با ورقهاي با مقطع كاهش يافته تقسيم
مي شوند .درشكل( )11انواع اين اتصاالت نشان داده شده است.
مهمترين مزاياي اين اتصاالت عبارتند از:
به جوش کارگاهی نیاز ندارند.
ساخت اتصال براساس مصالح و مهارت های متداول است.
اتصال ،سختی اولیه مشابه با اتصاالت خمشی جوشی دارد.
اتصال،خود شاقول*** و فاقد تغییر شکل های ماندگار است.

•
•
•
•

* Bolted End Plate Beam to Column Connections
** Post tensioned Moment Connections
*** Self Center

"•

تیرها وس��تون ها اساس��ا در حالت االس��تیک باقی می مانند در حالی که تغییر
ش��کل های غیراالس��تیک و اتالف ان��رژی در ابزاره��اي فوقان��ي وتحتاني ایجاد
می گردد.
اتصال دارای چندین کابل پس کشیده است که در صورت گسیختگی یک یا چند
کابل ،کارکرد آن ادامه می یابد(14و.)18
اگرچه استفاده از نبش��ی های باال وپایین به عنوان ابزار اتالف انرژي اتصال ممکن
اس��ت دارای نصب آسان باشد ،اما ارزیابی و مدل سازی این اتصاالت تحت بارهای
چرخه ای غیراالس��تیک پیچیده اس��ت ومقدار زیادی وابسته به مالحظات هندسی
وشرایط مرزی است .به همین علت ،به جاي نبشی های فوقانی وتحتانی ،میلگردهای
فوقانی وتحتانی که به وجه داخلی بالهای باال و پایین تیر جوش می شوند ،پيشنهاد
گرديد .این میلگردهای تلف کننده انرژی در لوله های محصور کننده قرار می گیرند
تا از کمانش آنها در فشار جلوگیری شود .بررسی ها نشان می دهد که این اتصاالت
قادر به رس��یدن به س��ختی ومقاومت قابل قیاس با اتصاالت مقاوم جوشی هستند
(15و.) 18

•

الف)اتصال پس كشيده با نبشي فوقاني وتحتاني() 14

ب)اتصال پس كشيده با ميلگردهاي اتالف انرژي() 15

ج)اتصال پس كشيده با ابزارهاي اصطكاكي() 16

د)اتصال پس كشيده باورقهاي بامقطع كاهش يافته دربال تير() 17
شكل -11انواع اتصاالت خمشي پس كشيده

عملكرد اتصاالت پس كش��يده با نبش��ي فوقاني وتحتاني و اتصال پس كش��يده با
ميلگردهاي اتالف انرژي به گونه اي است كه پس از زلزله دچار خسارت شده وبايد
تعويض گردند .به منظور رفع این نقص ،اتصاالت پس کشیده با ابزارهای اصطکاکی
پیشنهاد شد .این ابزارهای اصطکاکی در بال فوقانی وتحتانی تیر قرار گرفته وعالوه
بر اتالف انرژی ،عملکرد لرزه ای سازه را بهبود می بخشند.حسن این اتصال در سالم
ماندن تجهیزات اصطکاکی در انتهای زلزله است(16و.) 18
اتصال پس كشيده با مقطع كاهش يافته در بال تير مشابه انواع ديگر اتصاالت پس
كشيده است ،با اين تفاوت كه در اين اتصال از ورق های با مقطع کاهش یافته در بال
تیر ،استفاده مي شود .ورق ها با مقطع کاهش یافته به ستون جوش و به بالهای تیر
پیچ می شوند تا اتالف انرژی اتصال را افزایش دهند(.)17
نتيجه گيري:
از مجموع بررس��ی های انجام شده در رابطه با اتصاالت پس از زلزله نورتریج نتیجه
گردی��د که در ای��ن اتصاالت ظرفیت چرخ��ش دورانی ،افزای��ش وموقعیت مفصل
پالستیک از محل اتصال تیر به ستون دور می گردد .همچنین شکل پذیری وجذب
انرژی قابهای خمشی فوالدی با این اتصاالت نسبت به قاب خمشی با اتصاالت قبل
از نورتریج افزایش می یابد.
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چکیده :
با توجه به بروز حوادث غیر مترقبه ( زلزله ) در سالهای اخیر و خسارات و تلفات زیاد
مالی و جانی  ،و نیاز به اعمال کنترل و بازرسی جوش
در اسکلت هنوز دقت و اجبار کافی در این امور نشده است .در این مقاله سعی بر این
می رود تا با شناخت دقیق عیوب جوش در ساختمان
و با ارائه راهکارهای صحیح از بروز آن جلوگیری شود.
مقدمه :
با توجه به لرزه خیزی اغلب ش��هرهای کش��ور و ضعف در س��ازه ها در برابر زلزله
هنوزعیوب متداول و شایعی به علل نبود کنترل کافی  ،عدم اطالع و تسلط مهندس
ناظر به اصول و مبانی فنی  ،عدم کنترل و بازرس��ی مضاعف ناظر س��اختمان بر کار
بازرس جوش و جوشکار در ساختمان دیده می شود.
عملیات کنترل و بازرسی قبل از برقراری اولین قوس شروع و در حین جوشکاری ادامه
می یابد و پس از اتمام نیزجوشها با آزمونهای غیر مخرب مورد آزمایش قرارگرفته تا
عملکرد مناسب آن تضمین شود.
توصی��ه های کلی زیر را می توان برای دس��تیابی به ی��ک جوش خوب و به حداقل
رساندن عیوب پیشنهاد نمود :
 ) 1انتخاب دستورالعمل مناسب برای جوشکاری
 ) 2استفاده از استادکاران و کارگران ماهر جوشکار و ارزیابی شده
 )3استفاده از بازرس جوش دارای صالحیت و لیاقت و اشتهار در امر بازرسی
 ) 4اس��تفاده از روشهای مختلف آزمونهای غیر مخرب  ،برخی با این تصور غلط که
ه��ر ی��ک از آزمونها می تواند تمامی عیوب را تعیین نمای��د ،در صورتیکه باید توجه
داشت که هر روش دارای محدودیتهای است که قادر به شناسایی تعداد محدودی از
عیب ها است.
عیوب متداول در جوشکاری :
الف ) بریدگی کناره ( : ) under cut
بریدگی در امتداد لبه  ،در فلز پایه و یا ریشه جوش که با فلز مذاب پر نشده است  ،و
در صورتی که در محدوده پذیرش آیین نامه جوش��کاری ایران ( نشریه  ) 228نباشد
باید آنرا عیب محسوب کرد.
دالیل بریدگی کناره به شرح زیر است :
 ) 1شدت جریان زیاد که اغلب جوشکار جهت تسریع در کار آنرا افزایش می دهد.
 ) 2طول قوس بلند و عدم دقت در تنظیم فاصله سر الکترود.
 ) 3سرعت حرکت زیاد جوشکاری
و نهایتا منجر به کاهش س��طح مقطع فلز پایه  ،ایجاد تمرکز تنش  ،ومنطقه تمرکز
تنش می شود.
روش تعمیر به شرح زیر است :

 ) 1باید با جوشکاری تکمیلی  ،و انتخاب الکترود و آمپر مناسب نسبت به جبران کمبود
ضخامت اقدام نمود.
 ) 2در برخی موارد تداخل سرباره ( پر شدن حفرات با گل جوشکاری ) با بریدگی کناره
همراه می شود که در این موارد بوسیله سنگ زنی
سرباره اضافی برداشته و سپس آن مناطق با فلز جوش پر شود.

شکل  -1بریدگی در امتداد جوش در تسمه نردبانی

شکل  -2تداخل سرباره به همراه بریدگی شدید

ب ) امتزاج ناقص ( : ) L O F
ای��ن پدیده  ،نفص در امتزاج الیه های مختلف یا الیه های فلز جوش و فلز پایه در
حین جوش��کاری می باشد.وجود یک گسس��تگی ( یک درز ) که معموال در بازرسی
چشمی قابل مشاهده است از نشانه های این عیب می باشد.
دالیل امتزاج ناقص به شرح زیر است :
 ) 1آلودگی سطح فلز پایه ( روغن و یا پوسته نورد )  ) 2عدم انتخاب صحیح سایز الکترود
 )3تنظیم نا درست جریان جوشکاری ( آمپر نا کافی )  ) 4عدم مهارت جوشکار و یا
نبود فضای کافی برای زاویه دادن به الکترود  ) 5سرعت زیاد جوشکاری
عدم اتصال مناسب بین الیه های جوش و فلز پایه که اتصال جوش را ضعیف کرده
و همچنین یک منطقه مستعد برای ترک خستگی ایجاد می کند.
روش تعمیر به شرح زیر است :جوش در مناطق مشکوک برداشته ( سنگ زنی ) و
مجدد جوشکاری شود.
شکل  5نوار جوش ضعیف و غیر یکنواخت در مقطع عرضی به همراه پاشش و چاله انتهایی

شکل 3

ت ) چاله انتهایی (: ) crater
حوضچه های که در انتهای جوش بعلت قطع ناگهانی قوس و برداش��تن سریع سر
الکترود اتفاق می افتد که در اغلب موارد با ترکهایی ( طولی  ،عرضی  ،س��تاره ای )
همراه است .ترک چاله جوش  ،ترک انقباضی بوده و معموال در انتهای خطوط منقطع
دیده می شود ( شکل ) 5
چاله انتهایی را از دو نقطه نظر می توان بررسی نمود :
 ) 1ضخامت گلوی جوش کمتر از سایر قسمتهای جوش است.
 ) 2باتوجه به اینکه سطح مقعری دارد  ،امکان وقوع ترک ستاره ای در آنها در هنگام
سرد شدن وجود دارد .در جوشهای گوشه ممتد  ،خطر چاله انتهایی وجود ندارد  ،زیرا
جوشکار در هنگام تعویض الکترود  ،چاله انتهای جوش قبلی را با جوش پر می کند.
جهت جلوگیری از ایجاد چاله مکث جوشکار در انتها و کمی برگشت به عقب مشکل
را می نماید( شکل .) 6
نکته  : 1در صورتی که چاله انتهایی خارج از طول موثر جوش باش��د و همچنین با
اطمینان از عدم وجود ترک ستاره ای ( با انجام تست  MTیا  ) PTچاله جوش عیب
محسوب نخواهد شد.
نکته  : 2در جوشهای با طول محدود  ،الزم است انتهای جوش در محلی واقع گردد
که میزان تنش کمتر است.
روش تعمیر به شرح زیر است  :برداشتن نقاط مشکوک به داشتن ترک و جوشکاری
مجدد و یا در صورت کمبود ضخامت جوش با جوشکاری تکمیلی جبران شود.

شکل 4

پ ) پاشش (: ) spatter
قطرات مذاب که از منطقه قوس جوش��کاری به اطراف پراکنده می ش��ود را پاشش
گویند.
وجود پاش��یدگی در اطراف نوار جوش مانعی ندارد مگر پس از برس کشیدن محکم
همچنان پاش��ش در س��ر جای خود باقی بماند و اگر برای آزمایش��های غیر مخرب
مزاحمتی ایجاد کند باید به روش مناسبی تمیزکاری شود.
دالیل پاشش به شرح زیر است :
 ) 1آمپر زیاد  ) 2آلودگی قطعه کار و یا استفاده از الکترود مرطوب  ) 3جوشکاری در
معرض باد  ) 4طول قوس بلند

شکل  6برگشت صحیح جوش جهت جلوگیری از بروز چاله انتهایی

ث ) حبس سرباره (: ) slag inclusion
گل جوشکاری در حین عملیات جوشکاری در نتیجه عکس العمل شیمیایی حاصل از
ذوب روکش الکترود تشکیل می گردد .به دلیل وزن مخصوص کمتر  ،گل جوشکاری
اغلب به سطح حوضچه مذاب می آید و زمانی که سرد شد به راحتی کنده می شود.
س��رد شدن سریع جوش ممکن اس��ت گل جوش را قبل از رسیدن به سطح به دام
بیندازد.جوش��های سقفی و سرباال بیشتر در معرض تداخل سرباره قرار دارند و باید با
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دقت بیشتری بازرسی شوند.
تمیزکاری س��رباره در جوش��کاری نفوذی بسیار حائز اهمیت می باشد و باید در پاک
کردن گل جوش هر پاس قبل از پاس بعدی اقدام نمود تا موجب شکل گیری عیب
تداخل سرباره نشود.حبس سرباره استحکام سطح مقطع جوش را کاهش داده و یک
منطقه مستعد ترک ایجاد می کند.
دالیل ایجاد تداخل سرباره یه شرح زیر است :
 ) 1عدم تمیزکاری س��رباره از پاس قبلی  ) 2تنظیم نا درس��ت جریان جوش��کاری
( آمپر ناکافی )  ) 3عدم انتخاب صحیح سایز الکترود
 ) 4آماده سازی نادرست
روش تعمیر به شرح زیر است  :برداشتن نقاط مشکوک به روش مناسب و جوشکاری
مجدد

که موجب خوردگی فلز جوش شود.
دالیل تخلخل به شرح زیر است :
 ) 1مرطوب بودن قطعه کار یا آلودگی سطح به روغن و ) 2 ..رطوبت بیش از حد و
یا شکستگی روکش الکترود
 ) 3استفاده از شدت جریان های خیلی زیاد یا طول قوس بلند
روش تعمیر به شرح زیر است :
تخلخل بیش از حد باید برداشته و مجدد جوشکاری شود.

شکل  9تخلخل

شکل  - 7تداخل سرباره در جوش کام بعلت برشکاری نا مناسب

شکل  10تخلخل

شکل  - 8تداخل سرباره

ج ) تخلخل (: ) porosity
تخلخل در صورت ایجاد حفرهای خالی یا محبوس شدن گازها در فلز جوش هنگام
سرد شدن آن  ،اتفاق می افتد .تخلخل ممکن است به طور یکنواخت در طول جوش
پراکنده گردد یا ممکن است به صورت یک حفره بزرگ در ریشه جوش گوشه یا ریشه
جوش ش��یاری در مجاورت تسمه پشت بند متمرکز گردد .و نهایتا منجر به کاهش
استحکام جوشی شود و همچنین تخلخل سطحی به اتمسفر خورنده اجازه می دهد

چ ) روی هم افتادگی (: ) over lap
نقصی در کنار یا ریشه جوش که بعلت جاری شدن فلزجوش بر روی سطح فلز پایه
و یا پاس جوش قبلی ایجاد می ش��ود بدون اینکه ذوب و اتصال مناسب با آن ایجاد
شودعمل شره به سهولت در حین جوشکاری قابل مشاهده بوده و روش اصالح آن
افزایش سرعت جوشکاری است.
این عیب می تواند یک منطقه تمرکز تنش در جوش ایجاد کند.
دالیل روی هم افتادگی به شرح زیر است :
 ) 1س��رعت نامناس��ب و کم جوشکاری  ) 2زاویه نادرس��ت الکترود  ) 3استفاده از
الکنرود با قطر باال و آمپر کم
روش تعمیر به ش��رح زیر اس��ت  :مصالح اضافی باید به روش مناسبی برداشته شود
( سنگ زنی ).

شکل  11روی هم افتادگی

ح ) ترک در جوش(: )crack
ترک ها شکستگی های می باشند که در اثر تنش های داخلی در امتداد یا عمود بر
خط جوش  ،از فلز جوش به فلز مبنا  ،و یا کامال در فلز مبنا و در مخاذات خط جوش
بوجود می آید.ترکها از زیان بار ترین معایب جوش میباش��ند ،تا آنجا که آیین نامه،
جوشی را مورد پذیرش قرار می دهد که فاقد هر گونه ترک باشد .ترکها از نظر زمان
ایجاد به دو نوع ترک گرم و ترک سرد تقسیم بندی می شوند .ترکهای گرم  ،ترکهای
هستند که در دماهای باال رخ می دهند و ترک های سرد ترکهای هستند که بعد از
اینکه جوش به دمای محیط رسید  ،رخ می دهد.
دالیل ترک در جوش به شرح زیر است :
 ) 1تنشهای کششی ناشی از انقباض جوش  ) 2وجود ناخالصی هایی نظیر گوگرد ،
فسفر  ،روی در فلز جوش یا فلز پایه
 ) 3ترک ناشی از عدم رعایت نسبت عرض به عمق  ) 4ترک ناشی از شرایط سطحی
جوش
روش تعمیر به ش��رح زیر اس��ت  :در ای��ن حالت عمق نفوذ ت��رک را باید به کمک
آزمایشهای مناسب (  )UTتعیین نمود و تا  5 cmاز دو طرف ترک با سنگ برداشته
و مجدد جوشکاری شود.

شکل 13ترک خوردگی سرد

خ ) عدم نفوذ ( : ) LoP
عدم نفوذ کامل فلز جوش ( امتزاج ناقص فلز جوش با فلز پایه ) در ریشه اتصال که
موجب ضعف اتصال جوشی و ایجاد یک منطقه مستعد ترک خستگی می شود.
دالیل عدم نفوذ به شرح زیر است :
 ) 1آمپر نا کافی  ) 2فاصله ریشه کوچک  ) 3انتخاب الکترود با اندازه خیلی بزرگ
 ) 4شدت جریان خیلی پایین
روش تعمیر به شرح زیر است :
جوش در مناطق مشکوک برداشته ( سنگ زنی ) و مجدد جوشکاری شود.

شکل  14عدم نفوذ در ریشه

شکل  12روی هم افتادگی در جوشکاری سر باال

د ) لکه قوس (: ) Arc Strick
برخورد تصادفی و یا عمدی ( گرم کردن سر الکترود توسط جوشکار ) الکترود به فلز
پایه  ،که ممکن است نهایتا منجر به بروزترک در فلز پایه شود را لکه قوس گویند.
از ایجاد لکه قوس در خارج از ناحیه جوشهای دائمی باید اجتناب کرد.
روش تعمیر به شرح زیر است :ترکها یا لکه های ناشی از لکه قوس باید سنگ زده
شده و سالمت فلز پایه کنترل گردد.
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شکل  15لکه قوس

نکات تکمیلی در بحث تعمیر عیوب جوش :
 ) 1تمامی جوش��ها باید مورد بازرسی چشمی قرار گیرند و در صورتیکه شرایط آیین
نامه جوش��کاری ایران نش��ریه  ( 228فصل  8و  9قسمت پذیرش ) اقناع گردد ،می
توانند مورد پذیرش قرار گیرند.
 ) 2ب��رای برداش��تن مصالح اضافی جوش یا قس��متی از مصالح پای��ه  ،می توان از
تراشکاری  ،سنگ زنی و یا شیار زنی استفاده نمود .اعمال مذکور نباید باعث کاهش
ضخامت در فلز یا جوش مجاور شود.
 ) 3به استثنای عیوب مربوط به بریدگی پای جوش و ترک وجود سایر عیوب در دو
انتهای جوشهای منقطع  ،خارج از طول موثرجوش  ،مهم نمی باشد.
 ) 4بسیاری از عیوب جوش نظیر روی هم افتادگی  ،ذوب ناقص و بریدگی کناره به
دلیل ایجاد تمرکز تنش ( نقطه شکست زودرس ) در اتصال غیر قابل قبول شناخته
می ش��وند که می توانند تحت بار بهره برداری عملکردی ش��بیه به شکاف در نمونه
آزمایشگاهی داشته باشند.
منابع :
 ) 1طراحی سازه های فوالدی تالیف شاپور طاحونی
 ) 2آیین نامه جوشکاری ایران نشریه 228
 ) 3آشنای با فرآیند جوشکاری و بازرسی در ساختمان
 ) 4راهنمای جوش و اتصاالت جوش��ی در س��اختمانهای فوالدی ( دفت��ر تدوین وترویج مقررات ملی
ساختمان )

راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمانهای فوالدی
تهیه کننده  :دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحه514 :
نشر :توسعه ایران
شابک6-54-7588-964-978 :
قطع کتاب :رحلی

سازه های فوالدی مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق
و یا نیمرخ های فوالدی می باشد که به کمک اتصاالت به یکدیگر
متصل شده و اسکلت ساختمان را به وجود می آورد .
وسایل اتصالی که برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر به کار
می رود شامل پیچ  ،پرچ و جوش است .
در این میان استفاده از جوش در ساختمان سازی در ایران بسیار رایج
است  .اما هنوزبد گمانی در خصوص رفتار جوش به علت صدمات به
وجود آمده در اتصاالت جوشی در ساختمانهای بلند مرتبه وجود دارد.
اما عقیده متخصصین براین اس��ت که اگر استانداردهای مربوطه در
طراحی و اجرای اتصاالت جوش��ی به کار گرفته ش��ود نباید اشکال
خاصی در رفتار اتصال جوشی به وجود بیاید .
با توجه به این مطلب  ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان از
چند سال قبل اقداماتی به منظور افزایش آگاهی های مهندسین ناظر
در این زمینه برنامه ریزی نمود که یکی از موارد چاپ کتاب راهنمای
جوش و اتصاالت جوشی در ساختمانهای فوالدی می باشد این کتاب
 ،که شامل  15فصل است که در بر گیرنده اصول طراحی اتصاالت
جوشی  ،مسائل اجرایی  ،نظارت و کنترل کیفیت جوش می باشد .
با توجه به اینکه بیش��تر مسئولیتهای ساختمان در قبال کیفیت و ...
ساختمان به عهده مهندس ناظر می باشد خواندن این کتاب به تمامی
دوستان توصیه می شود .
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ترجمه و تدوین  :مهندس وحید امام جمعه | کارشناس ارشد معماری

جایــزهیمعماریپریتزکر ،اسکارمعماریجهان

جاي��زه معم��اري پريتزكر كه عنوان نوبل معماري نيز بدان اطالق مي گردد ،معتبر ترين جايزه معماري در جهان اس��ت.این جایزه در س��ال  1979توس��ط خانواده
پريتزك��ر ك��ه مال��ك هتل هاي زنجي��ره اي هیات ( )HYATTو مؤسس��ات وابس��ته در سراس��ر جهان مي باش��د ،بنيان گذاش��ته ش��د.آنها از دیر ب��از به دلیل
حمایت هایشان از فعالیت های آموزشی ،اجتماعی ،علمی ،پزشکی و فرهنگی شناخته شده بودند .جی.ای پریتزکر که این جایزه را با همسرش سیندی بنیان نهاده بود،
بیست و سوم ژانویه  1999از دنیا رفت پس از او بزرگ ترین پسرش توماس .جی پریتزکر رئیس موسسه هیات شد.
در س��ال  ،2004ش��یکاگو افتتاح پارک هزاره را جش��ن گرفت .در این پارک یک غرفه موس��یقی توس��ط فرنک گری از برندگان این جایزه طراحی ش��ده بود که
به افتخار موس��س این جایزه به اس��م او نامگذاری ش��د و مراس��م پریتزکر س��ال  2005در همین غرفه که به نام جی پریتزکر نام گذاری ش��ده بود برگزار گردید.
برن��دگان جای��زه معم��اری پریتزک��ر مبلغ اهدایی  100ه��زار دالر و یک م��درک دریافت می کنند .از س��ال  1987یک م��دال برنز نیز به این جوایز اضافه ش��ده
و قب��ل از ای��ن س��ال مجس��مه مخصوص هنری م��ور که مجس��مه ای با تولید مح��دود بود به ه��ر برنده اهدا می ش��د.هدف ای��ن جایزه که اغل��ب به عنوان
« نوبل معماری » « ،معتبر ترین جایزه معماری » و یا « بزرگترین افتخار رشته معماری » توصیف می شود ،بزرگداشت یک معمار زنده است که کارهای ساخته شده
او نشان دهنده مجموعه ای از ویژگی هایی همچون استعداد ،بینش وتعهد بوده واز طریق هنر معماری کمک های قابل توجه و ماندگاری به بشریت ومحیط ساخته
شده عرضه کرده است.
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نامزدهای دریافت جایزه از تمامی کشورها پذیرفته می شوند؛ از صاحب منصبان دولتی ،نویسندگان ،منتقدین ،دانشگاهیان ،معماران همکار و شریک ،مجامع معماری یا صاحبان صنایع ،در واقع هر
کسی که شاید در پیشرفت معماری مطلوب سهیم بوده است .پذیرش نامزدها در سال های مختلف طی یک روند پیوسته صورت می گیرد و در ژانویه هر سال پایان می یابد .نامزدهای پذیرفته
شده بعد از پایان این مدت ،بطور خودکار برای جایزه سال تقویمی بعد در نظر گرفته می شوند .انتخاب نهایی برنده از میان نامزدها ،بدون در نظر گرفتن ملیت ،نژاد ،عقیده یا ایدئولوژی آن ها ،توسط
هیئت داوران بین المللی ،با شور و رأی گیری مخفی انجام می شود .تا به امروز بالغ بر  500نفر از بیش از  47کشور جهان نامزد دریافت این جایزه بوده اند.مراسم اهدای جایزه ،بخاطر تجلیل از

معماری سایر دوره های تاریخی و یا کارهای برندگان پیشین جایزه ،هر سال در یکی از نقاط مختلف جهان که از نظر تاریخی و یا معماری دارای اهمیت و ارزش باشند ،برگزار می گردد.
رئی��س کنون��ی بنی��اد های��ت ،در خص��وص تاریخچه جای��زه پریتزکر چنی��ن توضیح م��ی دهد« :خان��واده ما به عن��وان س��اکنان بومی و اصیل ش��یکاگو ،بخاط��ر زندگی در خاس��تگاه
آسمانخراش ها ،شهری مملو از ساختمانهای طراحی شده توسط طالیه داران معماری همچون لوئیس سالیوان ،فرانک لویدرایت ،میس وندررو و بسیاری از افراد دیگر ،اطالعات و آگاهی زیادی
درباره معماری داشتند.
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ما در سال  1967یک ساختمان نیمه تمام خریداری کردیم تا آن را به دفتر هایت در آتالنتا
تبدیل کنیم .آتریوم باالآمده آن در همان حالت اصلی اش به خوبی قابل اس��تفاده بود
و از این رو به بخش نمادین هتل های هایت در سراس��ر جهان تبدیل ش��د .خیلی
زود تأثی��ر مس��لم این طرح بر حال وهوای مهمانان و ط��رز برخورد کارمندان مان
مشخص گشت .با اینکه معماری شیکاگو توجه ما را نسبت به هنر معماری جلب
نموده بود ،لیکن کار ما برای طراحی و ساخت هتل ها ،ما را از تأثیری که معماری
می تواند بر رفتار انسان داشته باشد ،آگاه نمود .از این رو در سال  ،1978زمانی که ما
به فکر بزرگداشت معماران زنده افتادیم ،کام ً
ال متأثر از هنر معماری بودیم .پدرومادرم
بر این باور بودند که یک جایزه هدفمند ،گذشته از اینکه باعث افزایش و تقویت آگاهی
و توجه عمومی نس��بت به س��اختمان ها خواهد شد ،خالقیت بسیار زیادی نیز در حرفه
معماری ایجاد خواهد نمود.

مدال برنزي كه هر ساله به برندگان جايزه معماري پريتزكر اهدا مي گردد  ،بر مبناي طرح هايي از لويي سوليوان است ،
معمار مطرح اهل شيكاگو كه عموم ًا به عنوان پدر آسمان خراش ها شناخته مي شود  .در يك طرف اين مدال اسم جايزه
قرار گرفته و در طرف ديگر سه كلمه حك شده است  :كارايي  ،پايداري  ،زيبايي  .اينها سه شرطي است كه هنري
واتن در كتابش  ،عناصر معماري  ،به س��ال  1624به آن اش��اره كرده است  .اين كتاب ترجمه اي است از تفكرات
ماركوس ويتروويوس كه نزديك به  2000س��ال پيش در  10كتاب او در مورد معماري به نگارش درآمده و به
آگوستوس امپراطور روم اهدا شده است  .واتن كه اولين سفير انگلستان در ونيز بود جمله را بطور كامل اينگونه
ترجمه كرده اس��ت  « :نهايت آن اس��ت كه ساختمان خوب ساخته شود  ،خوب ساختن سه شرط دارد  :كارايي ،
پايداري  ،زيبايي » .

برندگان جایــزهی معماری پریتزکر2010
كازيو سجيما و ريونشيزاوا  ،شركاي شركت معماري سنا ( )SANAAبعنوان برندگان
جايزه معماري پریتزکر برگزيده شدند .مراسم رسمي این معتبرترين افتخار معماري
جهان در هفده ماه مي امسال در اليس آيلند نيويورك برگزار شد .جايزه ای شامل مبلغ
 100.000دالر آمريكا و دو مدال برنز است كه به اين دو معمار اهدا گردید و صد البته
افتخار که آنرا اسکار معماری جهان می نامند.
در بيانه ي هيئت داوران در مورد انتخاب شركت سنا  ،توماس جي پریتزکر  ،رئيس
بنياد هیات ( ، )Hyattعنوان كرد « :در تاريخ اين جايزه  ،س��ومين بار اس��ت كه دو
معمار در يك سال برگزيده مي شوند .اولين بار در سال  1988اسكارنيماير برزيلي و
گوردن بانشفت به اين افتخار نائل شدند و دومين بار زماني بود كه دو شريك از يك
دفتر معماري سوئيسي ژاك هرتزوگ و پيردومورون منتخب شدند».
او ادامه داد « :معماران ژاپني در تاريخ سي ساله جايزه معماري پریتزکر سه بار انتخاب
شدند اولين بار كنزوتانگه در سال ، 1987سپس فومي هيكوماكي در سال  1993و در
سال  1995نيز تادوآندو».
هدف جايزه پریتزکر انتخاب ساليانه يك معمار در قيد حيات است كه آثار او نشانگر
تركيب كيفيت هايي همچون ذوق  ،بينش و تعهد باشد كه با استفاده از هنر معماري
توانسته است  ،ويژگيهاي ماندگار و ارزشمندي را براي بشريت و محيط مصنوع خلق
کند.
ب��ا وج��ود اين كه اغل��ب آثار آنها در ژاپن اس��ت  ،اين دو معمار پ��روژه هايي نيز در
كشورهاي آلمان  ،انگلستان  ،اسپانيا  ،فرانسه  ،هلند  ،و آمريكا بطور مشترك تحت نام
«سنا» طراحي كرده اند اولين پروژه شركت سنا در سال  2004در اوهايو امريكا آغاز

گرديد( .پاوييون شيشه اي براي موزه هنر توليدو) پس از اتمام پروژه در سال 2006
اين بنا موزه اي از مجموعه گس��ترده ي آثار هنري شيشه اي را درخود جاي داد كه
نشان از تاريخچه شهري داشت كه زماني مركز عمده توليدات شيشه اي بود.
زماني كه كه ساختمان هنوز در حال اجرا بود ،در سال  2005موزه جديد شهر نيويورك
در شماره « 235باوري» با ابتكاري جديد خلق شد .ساختمان در سال  2007تكميل و
اينگونه تعريف گرديد  « :انبوهي از مجسمه واره های مكعب مستطيلی كه به شكل
پويا از محور اصلي خود حول هسته مركزي فوالدي جابجا شده اند» .
هيئت داوران در تقديرنامه خود عالوه بر اين پروژه ها به دو پروژه در ژاپن نيز اشاره
كرده اس��ت  :موزه «او» در ناگانو و موزه هنر معاصر در كانازاوا كه اولي از نخس��تين
كارهاي مشترك آنها به شمار مي آيد.
آمفي تئاتر و مركز فرهنگي « دوكانس��يلين» در آلمر هلند و مركز آموزشي رولكس
در لوزان سوئيس از پروژه هاي مهم شركت سنا به شمار مي آيد .ترمينال قايق هاي
مسافربر در نوآشيما و ساختمان كريستين ديور در توكيو از ديگر كارهاي آنها در ژاپن
هستند.
در س��ال 2006در اسن آلمان مدرس��ه مديريت و طراحي «زولورين»  ،در ساختمان
جديد افتتاح شد كه شركت سنا اين پروژه را در سايت يك معدن زغال سنگ قديمي
طراحي نمود .س��اختمان اين گونه تعريف ش��ده اس��ت  « :يك مكعب بسيار بزرگ
(هر ضلع  114فوت) با پنجره ها و گشايش هايي در چهار سايز مختلف كه به شكلي
غير عادي سازماندهي شده اند» .
غرفه «سرپنتين» در لندن  ،اولين پروژه ساخته شده در انگلستان توسط این شرکت
است ،كه براي مدت سه ماه در محوطه چمن نمايشگاه پابرجا بود و شعبه موزه لور در
لنز فرانسه که به مساحت  300.000مترمربع اجرا خواهد شد.
در والنس��ياي اسپانيا شركت سنا راه حل منحصر به فردي را براي توسعه انستيتوي
هنر مدرن ارائه داد كه در آن ساختمان موجود هشت گالري را در خود جاي داده است

كه توسط صفحه اي نيمه شفاف به طور كامل پوشانده مي شود ودر نتيجه فضاهاي
عمومي داخلي و خارجي جديدي بين بنا و پوسته خلق مي گردد .صفحه پيشنهادي
فلز سبك وزن متخلخلي است كه نور خورشيد و باد و باران را از خود عبور مي دهد
که البته اجراي این بنا هنوز آغاز نشده است.
هردو معمار به تنهايي فهرستي طوالني از كارهاي تكميل شده دارند.
كازيوسجيما پس از اطالع از نتيجه مسابقه گفت  « :من از نائل شدن به اين چنين
افتخار بزرگي بسيار هيجان زده هستم .در اينجا مي خواهم از بنياد پریتزکر  ،اعضاي
هيئت داوران ،كارفرماياني كه با ما كار كرده اند و تمامي همكارانم تشكر نمايم .من
پيوسته در جستجوي پاسخ به اين سوال بودم كه چگونه مي توان معماري خلق كرد
كه احساس گشايش ايجاد كند كه تصور مي كنم براي نسل جديد معماران از اهميت
بسياري برخوردار است و با اين جايزه من تالش خود براي خلق معماري فوق العاده
ادامه خواهم داد» .
ريونيش��ي زاوا در واكنشي مش��ابه اظهار كرد  « :من اين جايزه ارزشمند را با تواضع
بسيار مي پذيرم  ،من بسيار مفتخر و در عين حال شگفت زده هستم .من اين جايزه
را دريافت و آن را به عنوان مش��وقي براي تالش هايمان بش��مار مي آورم .هرزمان
پروژه اي را به اتمام مي رسانم از آنچه اتفاق افتاده خوشحال و به آن مي انديشم .هر
پروژه براي من بعنوان انگيزه اي براي پروژه هاي بعدي است و همچنان اين جايزه
ارزش��مند انرژي پويا به من بخشيده اس��ت كه تا به حال حس نكرده بودم  ،از شما
بسيار ممنونم».
انتخاب رشته معماري از طرف خانواده پریتزکر به دليل عالقه آنان به ساختمان سازي و با
توجه به درگيري آنان در ساخت هتل هاي زنجيره اي حيات ()Hyattدر سراسر جهان
است و نيز بدين علت كه معماري تالشي خالقانه است كه در جايزه نوبل در نظرگرفته
نشده است .اين رسم از جايزه نوبل الگو برداري شده است و انتخاب نهايي توسط يك
هيئت داوران بين المللي انجام مي شود كه تمامي رأي ها و نظرات مخفي هستند..

بيوگرافي برنده امسال جایزه پریتزکر :
در س��ال  ، 1995كازيوس��جيما (متولد  )1956و ريونيشي زاوا ( )1966شركت سنا را
تأس��يس كردند يك دفتر معماري در توكيو كه تابحال س��اختمان هاي نوآورانه ي
بس��ياري را از ژاپن در سراس��ر جهان طراحي كرده است از ميان كارهاي متعدد آنان
مي توان به آثار زير اشاره كرد:
 مركز آموزشي رولكس  ،لوزان  ،سوئيس پاويليون شيشه ي موزه هنر توليدو  ،اوهايو ،آمريكا موزه هنر جديد معاصر ،نيويورك  ،آمريكا غرفه ي سرپنتين  ،لندن  ،انگليس ساختمان كريستين ديور  ،توكيو  ،ژاپنكه اثر آخر برنده شير طالئي در سال  2004بعنوان ارزشمندترين كار نهمين نمايشگاه
بين المللي ونيز برگزيده شد.
كازيوسجيما اهل ايالت ايباراكي (جنوب شرقي توكيو) ژاپن است او مدرك خود را از
دانشگاه زنان ژاپن دريافت كرده است .در ضمن تكميل تحصيالتش  ،او كار در دفتر
معمار ژاپني تويوايتو را آغاز نمود .در سال  1987دفتر شخصي خود را افتتاح و در سال
 1992با عنوان معمار سال از طرف انستيتو معماران جوان ژاپن برگزيده شد .او در دانشگاه
پريستون  ،دانشگاه فني لوزان  ،دانشگاه هنر تاما و دانشگاه كيو تدريس كرده است.
ري��و ايش��ي زاوا اهل كان��اگاوا (جن��وب توكيو) اس��ت او در س��ال  1990با مدرك
فوق ليس��انس معماري از دانشگاه ملي يوكوهاما فارغ التحصيل شد .دفتر خود را در
سال  1996تأسيس كرد او استاد دانشگاه ملي يوكوهاما نيز مي باشد.
اين دو در سال  2002مدال يادبود آرنولد گونر از آكادمي هنر و ادبيات آمريكا  ،در سال
 2006جايزه طراحي از انستيتوي معماري ژاپن و جايزه كانست پريز را از آكادمي هنر
برلين در سال  2007دريافت كردند .بعالوه آنها آثار خود را در آمريكا و اروپا به نمايش
گذاشته و بعنوان استاد مدعو در دانشگاه هاي معتبر متعددي حضور يافتند.
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موزه او
ناگانو  .ژاپن 1999 .

ساختمان كريستين ديور
توكي��و  .ژاپن 2003 .

مركز فرهنگي و تئاتر دوكانستليني
آلمر  .هلند 2007 .
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موزه قرن  21هنر معاصر
ايشيكاوا  .ژاپن 2004 .

مدرسه مديريت و طراحي زولورين
اسن  .آلمان 2006 .
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پالن همکف مـوزه

مـوزه هنـر تولیـدو
اوهایو  .آمريكا 2006 .

موزه جديد هنر معاصر
نيويورك  .آمريكا 2007 .

مركزآموزشيرولكس -مدرسهفنيمهندسيفدرال
لوزان  .سوئيس 2009 .
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مركز آموزشي رولكس
پالن همكف

ترمينال قايقهاي مسافر بر
كاگاوا  .ژاپن 2006 .

مقاله ها

معماری

کاربردسلولهایفتوولتائیکدرمعماریساختمان
تهیه و تنظیم :مهندس وحید باغیشنی | مدیر مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی | vbaghshani@yahoo.com

شاید با نام بردن از سلولهای فتوولتائیک بی اختیار نیروگاه های خورشیدی بزرگ در
دل صحراها را به یاد می آوریم،اما در واقع امروزه این فن آوری می تواند در پوشش
ب��ام و معماری نمای بیرونی به عنوان مول��د انرژی نقش موثری در افزایش بازدهی
ساختمان ایفا کند.

و رنگ می پردازند.
مدول های اس��تاندارد فتوولتائیک می توانند به دیوار موجود س��اختمان برای تامین
نمایی موفق به لحاظ زیبا ش��ناختی متصل گردند.این س��لولها بدون نیاز به عایق به
اس��تراکچر متصل می شوند که این عمل توسط زیرسازی شبکه ای در مدول های
فتوولتائیک صورت میگیرد،بنابراین سیستمهای فتوولتائیک می توانند به عنوان بخش
مهمی از عناصر نمای ساختمان مطرح شوند این سلولها به عنوان مصالح نما شبیه
شیش��ه های رنگی می باش��ند که ضمن داشتن اندکی خاصیت انعکاسی می توانند
قسمتی از نور روز را نیز به داخل ساختمان هدایت کنند همچنین الیه های فتوولتائیک
حفاظ��ت این ماده را در برابر فرس��ایش ناش��ی از عوامل ج��وی در درازمدت تامین
می نمایند.این س��لولها را می توان در هر اندازه ،ش��کل ،طرح و رنگی تهیه نمود این
سلولها را می توان به عنوان مصالح پوششی صفحات ساده نما ،عناصر چند عملکردی
برای نماهای سرد و گرم ،به عنوان سیستم سایه انداز و یا بازشو عمل نمایند.

امروزه با افزایش آگاهیهای عمومی و لزوم حفظ محیط زیس��ت و توجه به اس��تفاده
از انرژی های تجدید پذیر نیازمند تغییر در خصوصیات و الزامات طراحی س��اختمان
هستیم.اس��تفاده از سلولهای فتوولتائیک نیمه ش��فاف در پوشش و نمای ساختمان
می تواند افق های جدیدی در طراحی و معماری س��اختمانها بروی عالقمندان این
حرفه بگشاید.

سلولهای یکپارچه خورشیدی ()bipv
س��لولهای فتوولتائیک یکپارچه امروزه می تواند در س��اختمان های موجود و جدید
استفاده شود .کاربرد آن در پوشش ساختمان بسیار متنوع بوده وافق های جدیدی به
سوی طراحان خالق می گشاید.
صفحات نمای ساختمان
نماها بیش��ترین سطح پوسته یک س��اختمان را اشغال می کنند .در حقیقت یک نما
نخستین احساس بصری از ساختمان را به بینندگان خود انتقال می دهد و معماران نیز
با استفاده از نما به بیان ایده ها و ترجمه خواسته های کار فرما با زبانی ویژه از شکل

نماهای نیمه شفاف
ورقهای فتوولتائیک همانند پنجره ها می توانند کارکرد شفافیت و پشت نمایی خود را
از دو طریق انجام دهند .سلول فتوولتائیک به تنهایی می تواند بسیار ظریف و یا لیزری
بوده و از این طریق امکان  20تا  50درصد امکان دید کنترل شده ای را فراهم کند.
مدولهای سیلیکون غیر بلوری نیمه شفاف ،ویژه این کارکرد ،تهیه می شوند.
از س��وی دیگر ،سلول های بلورین نیز در روشی مشابه می تواند در عین ایجاد دید،
فضای داخلی را روشن سازند .حتی با اضافه نمودن الیه هایی از شیشه به واحد اصلی
از فتوولتائیک نیمه ش��فاف ،عایق حرارتی و صوتی نیز برای نیازهای ویژه ساختمان
تامین می شود
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سیستم های سایبان
در معماری امروز نیاز ش��دیدی برای سیستم های سایه انداز در بازار ساختمان وجود
دارد که منجر به استفاده وسیع از بازشوهای بزرگ و پرده ها و یا سایبان های دیگر
می گردد .در این میان فتوولتائیک ها با اشکال مختلفی می توانند به عنوان سایبان در
باالی پنجره ها و یا بخشی از سازه بام استفاده شوند ،البته به شرطی که استفاده از این
سایبانها منجر به تحمیل بار اضافی به سازه ساختمان نگردد .سیستم های سایه انداز
فتوولتائیک می توانند به گونه ای و در جهتی آرایش یابند که در آن واحد ،هم برای
تولید بیشترین انرژی و هم برای تامین درجات متغیری از سایه بکار روند..

مصالح بام
بامها برای فتوولتائیک ها بسیار ایده آل می باشند .چرا که معمو ًال عوامل سایه ساز در
پشت بام بسیار کمتر از سطح زمین است و معمو ًال بام ،سطح بدون استفاده وسیعی را
بدین منظور در اختیار می گذارد.
یک بام ش��یبدار ایده آل برای فتوولتائیک ها بامی است به سمت جنوب (در نیمکره
شمالی) که زاویه ای معادل عرض جغرافیایی  15 ±برای بهترین تولید انرژی داشته
باش��د .در این خصوص بامهای روبه جنوب ش��رقی و جنوب غربی نیز قابل قبولند.
صفحات فتوولتائیک می توانند بر پشت بام بناهای موجود نیز براحتی نصب گردند.
یک روش زیبا برای اس��تفاده از فتوولتائیک ها در بام س��اختمان ،استفاده از تایلها یا
توفاله��ای  PVاس��ت که امکان نصب راحت آنها را توس��ط یک پیمانکار بام نظیر
تایلهای یا پوش��الهای دیگر پشت بام میسر می س��ازد .بامهای مسطح نیز مزایایی
همچون دسترس��ی مناسب و نصب آس��ان دارند .روش کالسیک در این خصوص،
چیدمان و آرایش واحد های فتوولتائیک بر روی زیر ساختهای شبکه ای آن و سپس
نصب آنها بر روی بام می باشد .در این روش عالوه بر توجه ویژه در خصوص آرایش
مدول ها و نصب آنها که در بام شیبدار نیز صورت می گیرد ،می بایست در مورد نیروی
باد نیز تدابیر الزم اندیشیده شود .تجربیات و پیشرفت های اخیر در این زمینه سبب
سبکی ،سهولت و سرعت استعمال این سیستم ها گشته است.

ساختمانی با  6کیلووات پانل خورشیدی سقفی نصب شده.

نورگیرها
ساختار نورگیرها معمو ًال مزایای انتشار نور در ساختمان را با تامین سطحی باز برای
نصب مدولهای فتوولتائیک نوام می س��ازد .در ای��ن صورت عناصر فتوولتائیک می
بایست نور و الکتریسیته را همزمان تامین کنند .بطوریکه قطعات فتوولتائیک و سازه
پشتیبان مورد استفاده برای این نوع کارکرد ،مشابه نماهای نیمه شفاف هستند .این
ساختار که میتواند از بیرون نیز نمایان گردد ،طبقات و راهروهایی زیبا و جذاب از نور
پدید آورده و امکان طرح معماری مهیجی از نور و سایه فراهم می سازد..
لنزهای متمرکز کننده نور در نما و یا پنجره ها
از این لنزهای شفاف هرمی شکل به منظور متمرکز کننده اشعه های تابیده شده به
نما و یا پنجره ها استفاده می شود و اشعه های کانونی شده در این عدسی های مثلثی
ش��کل به سلولهای فتوولتائیک پربازده در داخل ساختمان تابیده می شود.اشعه های
تابیده شده اضافی نیز گرمای ساختمان و آب گرم مصرفی را تامین می کند.همچنین
به دلیل شفاف بودن این لنزها با تابیده شدن نور خورشید به داخل ساختمان روشنایی
عمومی در روز به ش��کل مستقیم و در شبها از باطریهای شارژ شده توسط سلولهای
فتوولتائیک تامین می گردد.

بزرگترین پروژه های معماری مدرن با استفاده از آرایه های خورشیدی
کش��ور ایتالیا به زودی با تکمیل 2/9میلیون فوت مربع آرایه خورشیدی بروی سقف
مرکز نمایش��گاهی تجاری ش��هر زیبای میالن رکورد کارخانه جن��رال موتورز را در
زاراگوزای اسپانیا پشت سر خواهد گذاشت.این مجموعه آرایه خورشیدی که بزرگترین
در دنیاس��ت 18000کیلووات توان الکتریکی تولید خواهد داشت.کش��ور ایتالیا بیش
از 37000مورد مولد برق خورش��یدی با توان کمتر از 20کیلووات و هش��ت مورد با
توان بی��ش از 1000کیلووات مجموعا بیش از 500مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه
خورشیدی دارد.

پانل فتوولتائیک سقفی در نور عادی روز تا8844 میلیون دالری تایوان با152 استادیوم
.لوکس تامین می کند3300 درصد مصرف روشنایی عمومی استادیوم را تا75
:مراجع
 تكنولوژي در معماري- جديدترين ها
http://david662.blogfa.com.
Concentrated solar power isn't just for deserts» Megan Treacy http://ecogeek.
org/solar- power»
http://www.interiordesign.net
http://www.engadget.com/2009/05/21/taiwans- national- stadium- gets- solar- panel- roof
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مقاله ها

بــرق

آشناییباحفاظتساختمانازصاعقه

گردآورنده :مهندس حسین پوراصغرخمامی | عضوهئیت مدیره انجمن کارشناسان رسمی
مهندس محمد علی سهرابی | عضو کمیسیون فنی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان

مقدمه:
صاعقه و یا همان آذرخش از تخلیه الكتروستاتیكی میان ابر و زمین به وجود می آید به طوریكه همین تخلیه
الكتریكی نور و صدا تولید می كند .پیش از ایجاد رعد و برق ابر ها طی فرایند هائی به شدت باردار می شوند.
از میان ابرهای موجود در آس��مان كه هر كدام با توجه به مش��خصات ویژه ای نام گذاری ش��ده اند به ابرهای
كومولونیمبوس كه موثر در پدید آمدن صاعقه هستند اشاره می كنیم .ابرهای كومولونیمبوس گاهی با ارتفاع 18
كیلومتر و عرض چندین كیلومتر هم ظاهر می گردند .براساس فعل وانفعاالت موجود در آسمان و وزش بادها كه
موجب حركت این ابرها می شود،طی مراحلی ،ذرات آب موجود بار منفی یافته و ذرات یخ دارای بار مثبت شده
به این ترتیب الیه های زیرین ابر شامل بارهای منفی شده و در بخش های فوقانی ابر بارهای مثبت متمركز
می شوند.می توان یك خازن بزرگ را متصور شد كه یك جوشن آن ابر و جوشن دیگر زمین و عایق آن هوا
می باش��د .القای الكترومغناطیسی موجب تجمع بارهای مثبت بر روی سطح زمین در زیر سایه ابر مذكور می
گردد .در چنین حالتی پتانسیل الكتریكی ابر نسبت به زمین افزایش یافته كه این اختالف پتانسیل بین ابر و زمین
به  10تا  100میلیون ولت می رسد .میدان الكتریكی حاصل از چنین اختالف پتانسیلی می تواند هوا را با آنكه در
حالت عادی نارسانا ست در یك مسیر خاص یونیزه و آن را به رسانا تبدیل كند .به محض آنكه چنین مسیری از
مولكول های یونیزه رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود .بار های الكتریكی به طرف هم حركت می كنند و در عرض
یك ده هزارم ثانیه جریان و حشتناكی در حدود  30هزار آمپر از هوای یونیزه می گذرد اما هر جریان ضمن عبور
از یك ماده با مقاومت اتم های آن روبرو میش��ود و این مقاومت بخش��ی از انرژی الكتریكی را به گرما تبدیل
می كند با اس��تفاده از اصول ابتدایی الكترومغناطیس می توان حرارتی را كه در اثر آن ایجاد می ش��ود تخمین
زد .یك جریان پیش��رو از الكترونها با حركتی (اصطالحا )نردبانی ش��كل از ابر به سوی زمین سرازیر می گردد
(،)leader downwardبه این ترتیب كانال اولیه صاعقه شكل می گیرد .این جریان با ولتاژ 10میلیون ولت
توان گرمایی در حدود 100میلیارد وات دارد.چنین توانی حتی در مدت زمان ناچیز یك ده هزارم ثانیه می تواند
گرمایی حدود  10میلیون ژول ایجاد كند .این گرما با عث می شود دمای هوا در مسیر صاعقه به 30هزار درجه
سانتیگراد برسد.تغییر ناگهانی دما از  300درجه كلوین به  30هزار درجه كلوین حجم هوا را  100برابر می كند
و این یعنی یك انفجار واقعی  ،انبساط سریع و شدید هوا كه این پدیده یك موج ضربتی در هوای اطراف ایجاد
می كند .این موج با سرعت صوت و به شكل تندر یا رعد به گوش شما می رسد .این از بخش صوتی ماجرا ،
اما گرمای ایجاد شده غیر از انبساط بالهای دیگری هم سر ملكول های هوا می آورد .از طرف دیگر در صاعقه
جریان ش��دیدی از هوا می گذرد آن را گرم می كند و به تابش وا می دارد .تابش��ی كه یك مس��یر نورانی بین
ابر و زمین ایجاد می كند .مالحظه خواهید كرد كه اگر هوا نبود رعد و برق هم اتفاق نمی افتد .هوای اطراف
كانال كامال یونیزه گشته و این پلكان كه طول شاخه های آن گاهی به  50متر هم می رسد ،بار زیادی را در
نوك پیكان با خود حمل كرده و موجب افزایش شدت میدان الكتریكی جو و شكست مقاومت عایقی هوا می
شود.سرعت حركت كانال نزدیك شونده به زمین بیش از 300km/sاست .با افزایش شدت میدان الكتریكی
در س��طح زمین ،یك جریان الكتریكی باالرونده ( )leader pwardاز زمین به سوی ابر پیش می رود،پس
از برخورد این دو پیكان به یكدیگر ،كانال جریان بس��ته شده وضربه اصلی صاعقه ()return strokeاتفاق
می افتد ،به این ترتیب برای خنثی شدن بار های ابر و زمین ،جریان بسیار زیادی در مدت كوتاهی در این كانال
برقرار می شود .صاعقه در انواع گوناگونی اتفاق می افتد،متداولترین آنها (90درصد ) از نوع صاعقه منفی نزولی و
خطرناكترین آنها نوع مثبت صعودی است .حداكثر جریان صاعقه منفی چیزی حدود  KA 35می باشد.

صاعقه ازس��ه طریق می تواند موجب بروز اضافه ولتاژ در
سیستم های الکتریکی شود.
 .1کوپالژ مقاومتی :وقتی که صاعقه به س��اختمان ضربه
می زند جریانی که به زمین تخلیه می شود پتانسیل زمین
را در س��یم های برق و دیتا تا چند صد کیلو ولت افزایش
می دهد.این امر موجب می شود بخشی از جریان صاعقه از
طریق هادیهای ورودی و خروجی به ساختمان های دیگر
منتقل شود.
 .2کوپالژ س��لفی :عبور صاعقه از یک ه��ادی و یا کانال
تخلیه خود ایجاد یک میدان مغناطیسی می نماید.وقتی که
خطوط میدان هادی ها را که تش��کیل لوپ داده اند قطع
کنند در آن ها ولتاژی معادل چند کیلو ولت القا می شود.
 .3کوپالژ خازنی :کانال صاعقه در نزدیکی نقطه تخلیه یک
میدان شدید الکتریکی ایجاد می کند که کابل ها و هادی
ها مانند خازن و هوا نیز عایق دی الکتریک آن هاست.بدین
صورت علیرغم عدم برخورد صاعقه به ساختمان کابل ها
تحت یک ولتاژ باال قرار می گیرند.
برای طراحی سيس��تم حفاظ��ت ازتاسیس��ات الکتریکی
ساختمان در مقابل صاعقه مولفه های فراوانی وجود دارد.در
حالت كلي برای حفاظت از تاسیسات الکتریکی ساختمان
در نظر گرفتن دو نوع حفاظ��ت خارجی و حفاظت داخلی
الزامی می باشد.
حفاظت خارجی  :حفاظت خارجی تاسیسات ساختمان را در
مقابل اصابت مستقيم صاعقه محافظت می نمايد و از سه
قسمت ذیل تشکیل گردیده است.
termination air
۱ـ برقگیر
conductor
۲ـ هادی ميانی
۳ـ سيستم زمين earth termination
برقگير :
برقگير وس��يله ای اس��ت که در باالترين نقطه ساختمان
نصب گشته و اولين نقطه اصابت صاعقه می باشد به دليل
اينکه رعد و برق ازکوتاه ترين فاصله بین ابر و زمین تخليه
می گردد .البته از نوک برقگير نصب شده به زاويه  ۴۵درجه
تا س��طح افق را مخروط ايمنی می گويند و هر جس��می

که در درون مخ��روط ايمنی قرار گيرد ديگر
در معرض اصابت مس��تقيم صاعقه نخواهد
بود و به همين دلیل است که در بعضی موارد
برای پوشش کل ساختمان از چندين برقگير
بصورت قفس فاراده استفاده می گردد و حتی
در اس��تاندارد  NFC ١٧ -١٠٠فرانسه برای
حفاظ��ت از کاخانجات پتروش��يمی و نفت و
 ...پيش��نهاد گرديده که در اطراف س��اختمان
چه��ار دکل نصب و هر کدام از آنها بوس��يله
سيم از سر به هم وصل شوند تا بدين صورت
مخروط ايمنی با ضريب اطمينان باال حاصل
گردد.در حالت كلي مي توان نصب برقگير ها
را با توپولوژي ساده يا مش نصب نمود
برقگي��ر ب��ر دو ن��وع اس��ت ۱ :ـ برقگي��ر
(غیر فعاپسيو) ۲ـ برقگير فعال( اکتيو)
برقگير غیرفعال شامل يک ميله ی ساده ی
نوک تيز است که دقيقا مخروط ايمنی از نوک
آن به فاصله ۴۵درجه می باشد و در محاسبات
عملی برای باال رفتن اطمينان اين زاويه را۳۵
يا حتی پايينتر در نظر می گيرند .برقگير فعال
با فناوری مختلف (خازنی  ،اتمی و ) ...هوای
اطراف خويش را يونيزه می نمايد و بدينوسيله
و مطابق با ش��کل ايمنی بيش��تری را ايجاد
می نمايد .اين نوع برقگير ها با توجه به توان
ايمنی ايجادی به کالس��های ۲ ،۱و ۳تقسيم
می گردند.
از نظ��ر قيم��ت برقگير ه��اي فعال بس��يار
گرانقيمت��ر اس��ت ول��ي اي��ن برقگي��ر ه��ا
هميش��ه بهترين گزينه نمي باشندچون اين
برقگير ها در ش��رايط مساوي محيط اطراف
رعدو برق را بس��مت خود م��ي خوانند واگر
سيستم هادي مياني مناسب نداشته و بصورت
كامال حساس آنرا تست بازرسي و نگهداري
ننماييم به استقبال خطر رفته ايم.
)2هادی ميانی :

ارتباط بين برقگير و سيس��تم زمين توسط هادی ميانی انجام می گيرد.
با توجه به اس��تاندارد  NFCاگر ارتفاع س��اختمان از  ۲۸متر باالتر باشد
يا اينکه طول س��اختمان از۲برابر ارتفاع بزرگتر باشد بايستی برای اتصال
برقگير به سيستم زمين از هادی میانی استفاده نمود .در مورد قطر هادی
نيز اس��تاندارد مصارف خانگی برای هادی ميانی س��يم  ۵۰مسی و برای
مصارف صنعتی س��يم های ۱۲۰، ۹۰، ۷۵و ...بس��ته به مولفه محتويات
ساختمان می توان استفاده نمود.
يک نکته ضروری در مورد هادی ميانی تخليه جانبی
اگر هنگام نصب اتصاالت هادی ميانی به اندازه کافی دقت نگردد  ،امکان
ايجاد اتصال کوتاه و تخليه انرژی از مس��يرهای نامناسب وجود دارد که
خطر اين مسئله می تواند بيشتر از خطر اصابت صاعقه باشد.
باتوجه به اس��تاندارد فرانس��ه و با دقت در شکل باال شرايط خمش های
استاندارد هادی ميانی ارائه گرديده است که بايستی در طول مسير رعايت
گردد.
سيستم حفاظت داخلي :
حفاظت داخلي سايت ارتباطي را در مقابل عوامل مختلفي از قبيل نوسانات
ولتاژ ( ) over voltageو القائات ناشي از اصابت غير مستقيم صاعقه
(ك��ه به ش��عاع يك كيلومتر از مح��ل اصابت اين القائات وج��ود دارند )
محافظت مي نمايد.
ارستر ها تجهیزاتی هستند که كار حفاظت ازسیستمهای وتجهیزات داخلی
ساختمان را در برابر نوسانات ناشي از صاعقه را بر عهده دارند.
سيستم حفاظت خارجي مخصوصا درقسمت انتهاي توانایی الزم جهت
تخليه انرژي زياد ايجاد شده از اصابت مستقیم را ندارد و گفته ميشود در
لحظه اول تنها  ۵۰درصد انرژي تخليه مي گردد و با توجه به هم پتانسيل
بودن ساختمان امكان برگشت انرژي به داخل سايت وجوددارد.
ارستر هاي مختلفي براي محافظت از خطوط تلفن و خطوط آنتن و شبكه
هاي رایانه ای و ش��بكه هاي راديويي فركانس باال موجود است كه مي
توان بسته به پورتهاي ورودي وخروجي و تعيین اهميت حفاظت نسبت به
تهيه آنها در رنجها و كالسهاي مختلف اقدام نمود.
منابع و ماخذ :

 استاندارد IEC- 61643,IEC- 61024 -استانداردفرانسهNFC17- 100

 اينترنت و ساير سايتهاي موجودنظیرپاسارگاردوwww.iran_ieee.comوالکترونیکوالکتروتکنیک

ش��كل باال شرايط استفاده از ۲هادي مياني براي اتصال
برقگير به سيس��تم زمين را نمايش مي دهد و در شكل
مقابل نحوه پايين آوردن هادي مياني و چگونگي خمش
هاي مجاز آن نمايش داده ش��ده است .دقت نماييد كه
طول خم  Iو قطر خمش  dدر نظر گرفته شده است و در
حالت كلي كاربر ملزم به رعايت رابطه  d>I/٢٠مي باشد

ارستره ها در كالسهاي حفاظتي مختلف يك و دو و سه
و بصورت يك پل ودوپل تا چهار پل موجود است كه در
محاسبه نصب آنها جريان گذرنده در محل نصب و مكان
نصب مهم ميباشد بطور مثال اگر مي خواهيم ضربه گير
را در ورودي اصلي برق ساختمان قرار دهيم بهتر است از
ضربه گير هاي كالس يك استفاده نمود
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مهندسين گرامي ،
اس��تفاده از خ��رد جمع��ي در تصميم گيري ها  ،يك��ي از كارآمدترين ش��يوه هاي به��ره وري در يك جامعه
مي باش��د  .مديريت يك ش��هر با تمامي پيچيدگي و گس��تردگي فعاليتها  ،در صورت بهره گيري از ايده ها و
پيشنهادات شهروندان  ،كاراتر و ثمربخش تر خواهد بود .
مهندسين بعنوان مجموعه اي از متخصصين و كارشناسان يك جامعه  ،طبع ًا داراي نقطه نظرات و ايده هاي
مفيدي براي مديريت و اداره آن جامعه مي باشند .
تعريف درآمدهاي پايدار براي مديريت و اداره شهر  ،آنهم در دومين كالنشهر مذهبي دنيا با تمامي پتانسيل ها
و ظرفيت هاي موجود  ،مي تواند در آينده نزديك شهري ايده آل و در شأن مجاورين و زائرين بارگاه ملكوتي
حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (ع) ايجاد نمايد .
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در سال  ، 1389سال همت مضاعف و كار مضاعف به منظور
استفاده حداكثري از ذهن هاي خالق و پوياي مهندسين اقدام به ايجاد طرح مشاركت فكري جامعه مهندسي
در مديريت شهري نموده است .
در گام نخست  ،پيشنهادات و ايده هاي مهندسين در ايجاد منابع درآمدي پايدار براي مديريت شهري  ،جمع
آوري و در صورت لزوم پس از پردازش بصورت يك بسته پيشنهادي در اختيار مديران شهر قرار خواهد گرفت .
به پيشنهادات و ايده هاي سازنده برگزيده در جهت ايجاد راههاي درآمدزائي براي مديريت شهري پس از بررسي
و امكان سنجي آن  ،جوايز ارزنده اي از سوي سازمان نظام مهندسي تعلق خواهد گرفت .
بياد داشته باشيم يك ايدة خوب  ،گرچه كوچك اما در صورت اثربخشي و تداوم  ،نتايج بزرگي را ببار خواهد آورد.
مهندسين گرامي ضمن پرنمودن فرم پيشنهادات آن را به آدرس  :مشهد  ،بلوار خيام  ،بلوار ارشاد  ،خيابان پيام
 ،نبش پيام  ، 12روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  ،طرح مشاركت فكري جامعة
مهندسي در مديريت شهري از طريق پست ارسال نمايند .
اسامي ارائه دهندگان ايده هاي برتر و منتخب و برندگان جوايز از طريق سايت سازمان نظام مهندسي به اطالع
اعضاي محترم خواهد رسيد .

اطالعیه

سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

مشاركتفكريجامعهمهندسيدرمديريتشهري

بــرق

هماهنگي و يكس��ان سازي ضوابط
استانی آتش نشـاني در بخش بـرق
کمیسیون فنی بررسی قوانین ایمنی آتش نشانی در بخش برق

مقدمه
ضوابط ایمنی در بخش برق و به ویژه سیس��تم های کش��ف و اعالم حریق از جمله
تمهیدات اساس��ی جهت حفاظت س��اکنین یک س��اختمان در برابر حریق و حادثه
می باشد ،هم اکنون با گذشت چندین سال از تدوین و اجرای مجموعه مباحث مقررات
ملی ساختمان در کشور به نظر می رسد ضوابط ،مقررات و استانداردهای مربوط به این
بخش آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و جز اشاره کوتاهی در مباحث
سوم ،سیزدهم و پانزدهم مقررات ملی ساختمان مطلب خاص دیگری ارائه نشده است؛
لذا با توجه به خالء موجود در این خصوص و ارائه دس��تورالعمل های گاه متفاوت از
طرف نهادهای ذیربط ،از اواس��ط سال  88گروهی با حضور نمایندگان سازمان نظام
مهندس��ی ساختمان استان (کمیسیون فنی ،انجمن مهندسین برق ،گروه تخصصی
برق) ،سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (اداره پیشگیری و اداره نظارت) و سازمان
مسکن وشهرسازی تشکیل گردید .تا با برگزاری جلسات منسجم و منظم کارشناسی
در خصوص گردآوری و یکپارچه سازی ضوابط و استانداردهای موردنیاز اقدام نمایند.
مجموعه حاضر تالش چند ماهه کارگروه مذکور می باش��د .که با توجه به مجموعه
ضوابط داخلی ،استانداردهای معتبر خارجی تهیه شده است و در پایان گروه حاضر بر
خود الزم می داند مراتب تقدی و تش��کر خود را از آقایان مهندس اخوان عبدالهیان
رئیس س��ازمان نظام مهندسی مشهد و مهندس جعفری مدیرعامل محترم سازمان
آتش نش��انی و خدمات ایمنی مشهد که در طول این سیر ما را از پیشنهادات سازنده
و حمایت همه جانبه خود بهره مند نمودند اعالم نماید و همچنین این کارگروه از هر
گونه نظر و پیشنهاد سازنده کلیه همکاران و مهندسین محترم استقبال نموده و آن را
در جهت هر چه بهتر شدن این نوشته به کار خواهد بست.
متن صورتجلسه
با حضور امضا كنندگان ذيل جلسه هماهنگي و يكسان سازي ضوابط سازمان آتش
نشاني (در بخش برق) در محل سازمان نظام مهندسي تشكيل و تصميماتي به شرح
ذيل اتخاذ گرديد:
 -1مقرر گرديد در كليه ساختمان هاي مسكوني با زير بناي بيش از هزار متر مربع و
يا پنج طبقه و بيشتر سيستم اعالم حريق به صورت اجباري اجرا گردد.
الزم به توضيح است كه :
 طبقه همكف با هر كاربري ،طبقه منظور مي شود. در كليه ساختمان هاي داراي زيرزمين ،بدون در نظر گرفتن طبقات فوقاني ،اجرايسيستم اعالم حريق اجباري مي باشد (بجز با كاربري اختصاصي براي استخر).

 -2استفاده از دتكتورهاي اعالم حريق موضعي مجاز نمي باشد.
 -3مقرر گرديد در كليه س��اختمان هاي مسكوني هفت طبقه يا  23متر و بيشتر از
همكف (ترازصفر) صاعقه گير نصب گردد.
 -4مقرر گرديد در كليه مس��يرهاي خروج اضطراري و عادي ،واحدهاي مس��كوني
(بدون در نظر گرفتن تعداد واحد و طبقه) چراغ شارژي نصب گردد.
 -5مقرر گرديد در آسانسورها ،تجهيزات الزم جهت انتقال كابين به نزديكترين طبقه
( )Back Outدر زمان قطع برق پيش بيني شود.
 -6در كليه ساختمان هاي مسكوني كه در آنها استفاده از سيستم اطفاء حريق اجباري
مي باشد ،نصب و پيش بيني مولد برق اضطراري اتوماتيك اجباري مي باشد و قدرت
آن حداقل متناسب با قدرت پمپ مربوطه انتخاب گردد.
 -7در كليه ساختمان هاي هفت طبقه با طول مسير حركت آسانسور  21متر و بيشتر
پيش بيني آسانس��ور برانكاردبر اجباري بوده و نصب مولد برق اضطراري متناسب با
قدرت آسانسور الزامي مي باشد.
 -8مقرر گرديد كليه فضاهاي ساختمان ها بجز سرويس هاي بهداشتي زير پوشش
سيستم هاي اعالم حريق قرار گيرند.
 -9حداكثر مساحت هر زون در سيستم هاي متعارف نبايستي تحت هيچ شرايط از
 2000مترمربع بيشتر باشد.
 -10در س��اختمان هاي مس��كوني هر طبقه را يك زون در نظر مي گيريم فقط در
صورتيكه كل ساختمان از  300متر مربع كمتر باشد مي توانيم كل ساختمان را يك
زون در نظر بگيريم.
 -11در س��اختمان هاي هفت طبقه به باال ،از روي زمين ،نصب تكرارگر در طبقه
مياني الزامي مي باشد.
 -12حداكثر مس��احت زير پوشش هر لوپ (در سيس��تم هاي آدرس پذير) 10000
مترمربع مي باشد.
 -13در سيستم اعالم حريق آدرس ثذير تعداد قطعات هر لوپ  128عدد و در سيستم
متعارف تعداد قطعات هر زون حداكثر  25عدد مي باشد؛ مگر اينكه در كاتالوگ سازنده
پنل مركزي اعالم حريق تعداد ديگري ذكر ش��ده باش��د كه در اين صورت مالك
كاتالوگ سازنده سيستم مركزي اعالم حريق مي باشد.
 -14باطري مركز اعالم حريق بايد بتواند حداقل  24ساعت برق سيستم اعالم حريق
و  5دقيقه فعال بودن آژيرها و فالشرها را تأمين نمايد.
 -15مقرر گرديد در كليه المان هاي سيستم هاي متعارف از كابل  2*1/5ميليمترمربع
نوع  NYMHYاستفاده گردد و در سيستم آدرس پذير كابل  2*1/5ميليمتر مربع
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شيلددار استفاده گردد.
 -16مقرر گرديد مركز اعالم حريق به سيستم اتصال زمين متصل گردد.
 -17در سيستم هاي اعالم حريق متعارف و آدرس پذير نصب ريموت انديكاتور در
سردرب واحدهاي مسكوني اجباري مي باشد.
 -18در سيستم هاي متعارف شستي هاي اعالم حريق راه پله ها يك زون مي باشد
و آژيرها و فالشرها نيز يك زون مي باشد(.دتكتورهاي فضاي راه پله جزو زون طبقه
مي باشد).
ضمنا در طبقاتي كه فيلتر دارد نيازي به دتكتور در راه پله نمي باشد و صرفا در فضاي
فيلتر دتكتور نصب مي گردد.
 -19به منظور تعيين و مشخص كردن سطح حفاظتي دتكتورهاي دودي تصميمات
ذيل اتخاذ گرديد:
الف :شعاع حفاظتي دتكتورها حداكثر  7/5متر طول مي باشد.
ب :فاصله بين دو دتكتور دودي حداكثر  10متر از يكديگر و حداكثر  5متر از ديوار مي
باشد ،ضمنا فاصله دتكتور از ديوار نببايد كمتر از  0/5متر باشد.
ج :برآمدگي هاي زير سقف كه كمتر از  30سانتيمتر باشد مي تواند ناديده گرفته شود
ولي اگر بيشتر از  30سانتيمتر باشد بايد به عنوان ديوار محسوب شده و مساحت بين
دو قسمت بايد به عنوان فضاهاي مجزا به حساب آمده و دتكتورهاي مستقل نصب
گردد.
د :دتكتوره��اي دودي در فض��اي اتاق خوابها ،هال و پذيرايي ،پلكان و فضاي فيلتر،
موتورخانه آسانس��ور (مركز چاهك آسانسور) ،انباري ها ،راهروها و سقف هاي كاذب
نصب گردد.
 -20سطح حفاظتي و محل نصب دتكتورهاي حرارتي به شرح ذيل مي باشد.
الف :شعاع حفاظتي دتكتورها حداكثر  5متر طول مي باشد.
ب :فاصل��ه دو دتكت��ور حرارتي از هم حداكثر  7متر ط��ول و فاصله از ديوار  3/5متر
طول مي باشد.
ج :دتكتورهاي حرارتي در فضاي آشپزخانه (نوع حرارتي ثابت) ،پاركينگ ها (حرارتي
افزايشي) ،موتورخانه و پكيج خانه (حرارتي ثابت) مي باشند.
 -21استفاده از دتكتور يونيزه در واحدهاي مسكوني توصيه نمي شود.
 -22نصب دتكتورهاي روي ديوار مجاز نمي باشد.
 -23رعاي��ت حداقل فاصله دتكتورها از تجهيزات برقي و مكانيكي ،به ش��رح ذيل
مي باشد:
 23 -1حداقل فاصله از دريچه هاي ديواري تهويه هوا  1/5متر
 23 -2حداقل فاصله از دريچه هاي سقفي تهويه هوا  1متر
 0/5متر
 23 -3حداقل فاصله از چراغهاي فلورسنت
 23 -4حداقل فاصله از اسپرينكلرهاي اطفاء حريق  0/6متر
 -24دتكتورهاي دودي قابليت جايگزيني با دتكتورهاي تركيبي را دارند ولي استفاده
آنها به جاي دتكتورهاي حرارتي مجاز نمي باشد.
 -25رعايت موارد ذيل جهت نصب شستي هاي اعالم حريق الزاميست:
 25 -1حداكثر فاصله دو شستي از يكديگر  30متر
 25 -2ارتفاع نصب شستي 140 ±cm20
 25 -3در صورت وجود فيلتر در طبقات ساختمان پيش بيني يك عدد شستي جنب
درب پله و يك عدد شستي در ايستگاه پله الزامي است .و در صورت عدم وجود فيلتر،
تنها نصب يك شستي در پاگرد ضروري است.
 25 -4در زيرزمين ها پيش بيني يك عدد شستي اعالم حريق در محل ورودي رمپ
و يك عدد شستي در ورودي هر سرويس پله الزامي است.
 -26محل نصب پانل مركز اعالم حريق بايد داراي شرايط زير باشد:
 26 -1محلي كه احتمال حريق كم باشد.
 26 -2در اتاق كنترل يا محلي كه امكان تردد پرس��نل نگهدارنده يا نگهبان وجود

دارد.
 26 -3محلي كه داراي روشنايي كافي بوده و روشنايي آن از طريق برق اضطراري
تأمين گردد.
 -27در هر زون كش��ف حريق بايس��تي حداقل يك اعالم كننده نصب گردد و اين
اعالم كننده داراي شرايط ذيل باشد:
الف :حداقل صداي آژير در فضاهاي عمومي  65دسي بل و در اتاق خوابها  75دسي
بل الزم است.
ب :جهت آژيرها نبايستي در يك امتداد باشند بلكه همگي آژيرها هم صدا بوده و نوع
صداي آنها با آژير ،دزدگير و امثالهم متفاوت باشد.
ج :محل نصب آن بهتر است در فضاي فيلتر ،كريدور و البي هر طبقه نصب گردد.
د :ارتفاع نصب حداقل  2متر و حداكثر  20سانتيمتر زير سقف.
ه :صداي آژير بايستي در راه پله ،انباري ها و تمامي محل هاي ساختمان قابل شنيدن
باشد.
توضيح :در صورتيكه آلودگي صوتي يا حجم وس��يع محل حفاظت امكان ش��نيدن
صداي آژير را براي تمام متصرفين ممكن نس��ازد ،افزايش تعداد آژيرها و باال بردن
توان آن بايستي مراعات گردد.
 -28مقرر گرديد تجهيزات اعالم حربق با عالئم زير نشان داده شوند:
عالئم مربوط نقشه های سیستم اعالم حریق:

مقاله ها نقشهبرداری

طبقهبندیتصاویرابرطیفیشهریبروشطیفی -مکانی
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چکیده
سنجنده هایی ابرطیفی دارای توان تفکیک طیفی زیادی می باشند و کاردبرد وسیعی
در مناطق شهری و نیمه شهری دارند .با توجه به کامل بودن طیف حاصل از تصاویر
ابرطیفی به نظر می رس��د که طبقه بندی این تصاویر دقت مناس��بی داشته باشد اما
اطالعات طیفی به تنهایی برای طبقه بندی تصاویر ابر طیفی شهری کافی نمی باشند
و بهبود نتایج طبقه بندی نیازمند تلفیق اطالعات مکانی با اطالعات طیفی می باشد.
با استفاده از طبقه بندی شی گرا می توان اطالعات مکانی و همسایگی هر پیکسل را
از تصویر استخراج کرد و با تلفیق آن با نتایج طبقه کننده ی ماشین بردار پشتیبان که
کارایی الزم جهت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی را دارند می توان صحت طبقه بندی
را بهبودبخشید .در این مقاله یک روش طبقه بندی طیفی -مکانی جدید برای تصاویر
ابرطیفی پیشنهاد شده است .این متد ،طبقه بندی پیکسل مبنای ماشین بردار پشتیبان
1
را با نقش��ه بدس��ت آمده از طبقه بندی شی گرا را با اس��تفاده از رای گیری اکثریت
ترکیب می کند .س��رانجام یک پس پردازش مکانی 2روی نقشه طبقه بندی نهایی
انجام می ش��ود .آزمایشات باال بر روی تصویر ابر طیفی از دانشگاه پاویا ( )paviaبا
 103باند و رزولوشن مکانی  1.3متر انجام شده است .نتایج حاصل بهبود صحت طبقه
بندی را نسبت به روشهای دیگر که فقط از اطالعات طیفی استفاده کرده اند نشان
می دهد.
کلید واژه :طبقه بندی کننده شی گرا ،تصاویر ابر طیفی شهری ،ماشین بردار پشتیبان،
رای گیری اکثریت ،طبقه بندی طیفی -مکانی
 -1مقدمه
يكي از معمول ترین روش هاي اس��تخراج اطالعات از تصاوير ماهواره اي ابرطیفی،
طبقه بندي است .در اکثر الگوریتم های ارائه شده تنها از اطالعات طیفی تصاویر ابر
طیفی برای طبقه بندی اس��تفاده شده است .این در حالی است که تصاویر ابر طیفی
عالوه بر اطالعات طیفی ش��امل اطالعات مکانی و بافتی نیز می باش��ند .با ادغام
اطالعات مکانی صحت طبقه بندی بهبود می یابد[.]19
در طبقه بندی داده های ش��هری ،تش��خیص عوارض نسبتا کوچک مانند خانه ها و
خیابان های باریک مهم است .استفاده از اطالعات طیفی میتواند معیاری برای طبقه
بندی اطالعات س��اختار نیافته در مناطق شهری مانند کالس های گیاهان و خاک
باشد در حالی که استفاده ازاطالعات مکانی می تواند برای طبقه بندی عوارض ساختار
یافته مانند کالس های ساختمان و جاده مفید باشد .بنابراین اطالعات طیفی به تنهایی
برای طبقه بندی تصاویر ابر طیفی شهری کافی نمی باشند و بهبود نتایج طبقه بندی
نیازمند تلفیق اطالعات مکانی با اطالعات طیفی می باشد[.]13
در این مقاله با استفاده از طبقه بندی کننده شی گراو ماشین بردار پشتیبان ،اطالعات
طیفی و مکانی همزمان مورد توجه قرار می گیرد و صحت طبقه بندی نهایی بهبود
خواهد یافت .در ادامه روشهای مختلف طبقه بندی تصاویر ابر طیفی بررسی می شود.
در بخش سوم پس از بررسی مزایا و معایب روشهای دیگر ،روش پیشنهادی مطرح

می گردد .در بخش چهارم نتایج حاصل از روش��های موجود با نتایج حاصل از روش
پیش��نهادی مقایسه خواهد شد ،و در بخش پنجم روشهایی برای کارهای آینده ارائه
می شود.
 -2بررسی روشهای مختلف طبقه بندی تصاویر ابر طیفی
در ای��ن بخش طبقه بندی کننده های طیفی و مکانی مختلف و روش��های تلفیقی
(طیفی – مکانی) بررس��ی می شود و طبقه بندی کننده ی مناسب برای تصاویر ابر
طیفی معرفی می گردد.
 -2 -1روشهای پیکسل مبنا
روش ه��ای طبق��ه بندی با نظارت به دو گروه پارامتریک و غیر پارامتریک تقس��یم
می ش��وند[ .]1مش��کل اصلی روش های طبقه بندی پارامتریک ،وابستگی آنها به
توزیع آماری داده ها وتاثیر تعداد نمونه های آموزش��ی در برآورد این توزیع اس��ت .به
همین دلیل روش های غیر پارامتریک ،از جمله روشهای مبتنی بر شبکه های عصبی
و درخت تصمیم گیری ،برای طبقه بندی تصاویر ابر طیفی بکار گرفته می ش��وند.
ش��بکه های عصبی علیرغم توانایی پردازش داده ه��ای پیچیده مانند داده های فرا
طیفی ،در مرحله آموزش��ی کند هستند .عالوه بر ان به صورت یک جعبه سیاه عمل
کرده و فرایند داخلی آنها مشخص نیست.
در روش های مبتنی بر ش��بکه های عصبی ،جهت آموزش شبکه عصبی به تنظیم
پارامتر های زیادی چون تابع تبدیل ،تابع هزینه ،الگوریتم اموزش ،معماری ش��بکه،
پارامتر های یادگیری از جمله نرخ یادگیری ،تعداد تکرارها و تعیین معیار پایان یافتن
برنامه نیاز است .در حالی که در روش ماشین بردار پشتیبان 3تنها کافی است که تابع
هسته انتخاب شده و پارامتر های آزاد و مقدار قید تنظیم گردد.
ماش��ین بردار پش��تیبان یا  SVMدر واقع یک طبقه بندی کننده دودویی است که
دوکالس را با اس��تفاده از یک مرز خطی از هم جدا می کند .در این روش با استفاده
از تمامی باندها و یک الگوریتم بهینه س��ازی ،نمونه هایی که مرزهای کالس ها را
تشکیل می دهند به دست می آورند .این نمونه ها را بردار های پشتیبان گویند .تعدادی
از نقاط آموزشی که کمترین فاصله تا مرز تصمیم گیری را دارند می توانند به عنوان
بردار پشتیبان در نظر گرفته شوند.
 -2 -2روشهای شی گرا
یک انگیزه برای روش ش��ی گرا این اس��ت که بس��یاری از آنالیزها بدنبال استخراج
عوارض جهان واقعی هس��تند که این انتظار بوسیله روشهای پیکسل– مبنا برآورده
نمی ش��ود[ .]6تعریف نرم افزار  ecognition7بر اس��اس یک طبقه بندی ش��ی
گرا اس��ت .دراین مقاله برای طبقه بندی ش��ی گرا اس��تفاده از این نرم افزار پیشنهاد
می شود.
ن��رم اف��زار دو طبق��ه بن��دی کنن��ده ی اساس��ی را پیش��نهاد م��ی ده��د:

79

طبقه بندی کننده ی نزدیکترین همس��ایگی و توابع عضوی��ت فازی[ .]17هر دو بر
اساس تعاریف کالس ها عمل می کنند ،نزدیکترین همسایگی بر اساس نمونه های
آموزشی طبقه بندی را انجام می دهدو عضویت فازی بر اساس فواصل ویژگی های
تعیین شده کار می کند .می توان از نتایج نهایی خروجی گرفت و در  GISاستفاده
کرد.
4
آنالیز ش��ی گرا به  3مرحله تقس��یم می ش��ود :قطعه بندی چند رزولوش��نه  ،ایجاد
کالس ها و سپس طبقه بندی[ .]6در قطعه بندی چند رزولوشنه ،وزن باندها ،پارامتر
مقیاس ،شکل ،رنگ ،فشردگی و نرمی باید تعیین شود .بعد از یک قطعه بندی مناسب،
اشیاء مطابق با کالس های درختی تعریف شده توسط کاربر ،با استفاده از طبقه بندی
کننده ی نزدیکترین همسایگی یا توابع عضویت فازی  ،طبقه بندی می شوند.
از آنجایی که نتایج قطعه بندی تصویر تاثیر پذیر از سایز پیکسل ها و مقادیر عددی
آنهااس��ت ،در بعضی موارد انجام بارزسازی پیکس��ل مبنای تصویر می تواند قبل از
کار کردن با  ecognitionمفید باش��د[ .]18مدل ارتفاعی رقومی ( )DEM 5نیز
می تواند در طی قطعه بندی تصویر مفید باشد.
پردازش ش��ی گرا نه تنها به اطالعات س��اختاری بلکه به اطالعاتی در مورد ش��کل
و رواب��ط مکانی بین مناطق تصویر هم توجه دارد .برای اس��تفاده مفید از اطالعات
محتوایی باید از همس��ایگی اشیاء آگاهی داشته باشیم[ .]17در آنالیز شی گرا ،شکل،
بافت و محتوا بعنوان یک خصوصیت چهارم در نظر گرفته می شوند .با استفاده از این
اطالعات ،نتایج خاص و دقیق تری از طبقه بندی بدست می آید.
 -2 -3روشهای تلفیقی (طیفی – مکانی)
اطالعات طیفی یک پیکسل مستقل از مقادیر پیکسل های همسایه می باشد[ .]3در
صورتی که اطالعات مکانی ارتباط بین مقدار پیکسل و مقادیر پیکسل های همسایه
را نیز در نظر می گیرد .بنابراین اطالعات طیفی به تنهایی برای طبقه بندی تصاویر
ابر طیفی شهری کافی نمی باشند و بهبود نتایج طبقه بندی نیازمند تلفیق اطالعات
مکانی با اطالعات طیفی می باشد.
روشهایی شامل 6 MRFو  Monte carlo optimizationاز اطالعات بافت
اس��تفاده می کنند[ 9و  .]16عیب اصلی این روشها زمان محاسبه آنهاست که برای
حتی مجموعه داده کوچک می تواند باال باش��د .به همین دلیل ،مورفولوژی ریاضی
به صورت یک روش دیگر برای استفاده از اطالعات مکانی پیشنهاد شد.مورفولوژی
ریاضی یک تکنیک پردازش��ی مکانی غیرخطی است که به آنالیز روابط مکانی بین
پیکسل ها کمک می کند[.]12
 Pesaresiو  Benediktssoدر س��ال  2001از ترکی��ب اپریش��ن ه��ای باز 7و
بس��ته 8با سایز های مختلف بمنظور ساخت یک پروفایل مورفولوژی و روش شبکه
عصبی برای طبقه بندی عوارض اس��تفاده کردند [ .]15اگر چه پروفایل مورفولوژی
یک مجموع��ه ویژگی از تصویر در تعیین عوارض مختلف ش��هری ایجاد می کند.
اما افزونگی زیادی در مجموعه ویژگی ها اتفاق می افتد بنابراین اس��تخراج ویژگی
می تواند در پیدا کردن مهمترین ویژگی های پروفایل مورفولوژی استفاده شود .مشکل
دیگر پروفایل مورفولوژی این اس��ت که فقط روی یک باند ساخته می شود بنابراین
اطالعات طیفی از دست می رود.یک روش برای برخورد با این مشکل استخراج چند
تصویر اس��ت که شامل بعضی قسمتهای اطالعات طیفی می شود و سپس ساخت
پروفایل مورفولوژی روی هر تصویر بصورت جداگانه.این روش پروفایل مورفولوژی
گسترده شده )EMP(9نامیده می شود[.]13

در ارتباط با طبقه بندی کننده های  ،MRF_basedپروفایل مورفولوژی و توسعه
داده ش��ده آن برای ی��ک تصویر چند باندی ( ،)EMPامکان اس��تفاده از اطالعات
بافت هندس��ی ( ش��کل ،س��ایز و  )..را دارند و بخوبی روی بس��یاری از انواع داده ها
(پانکروماتیک ،چند طیفی و ابر طیفی) انجام می ش��وند[ .]13با این حال ،عیب این
روش این است که برای ساختارهای شهری طراحی شده و برای همه اطالعات طیفی
در داده ابر طیفی و چند طیفی مناسب نیست.
در س��ال  Matinez 2005و  Plazaبا اس��تفاده از تبدیالت مورفولوژیک تصاویر
ابر طیفی را طبقه بندی کردند[ .]5در واقع آنها با اس��تفاده از تبدیلهای مورفولوژیک
همزمان از اطالعات طیفی و مکانی تصاویر ابر طیفی برای طبقه بندی استفاده کردند.
در ادامه تحقیقاتی که در سال  2005انجام شد Bruzzone ،و  Campsبا بررسی
روش��های مختلف طبقه بندی بر اساس هسته های مختلف و ماشین بردار پشتیبان
تصاویر ابر طیفی را طبقه بندی کردند[ .]7آنها در مقاله ارائه ش��ده نتیجه گرفتند که
ماشین بردار پشتیبان از نظر صحت و حجم محاسبات نسبت به روشهای دیگر برتری
دارد.
در س��ال  Benediktsson 2005و  Palmasonطبقه بندی تصاویر ابر طیفی
ش��هری با رزولوش��ن باال ،با اس��تفاده از پروفایل مورفولوژی گس��ترده شده مطرح
کردند[ .]11س��پس پروفایل مورفولوژی گسترده ش��ده با استفاده از شبکه عصبی و
بدون استخراج ویژگی طبقه بندی شد .روش پیشنهادی با طبقه بندی کننده بیشترین
شباهت و روشهای تخمین آماری مقایسه شد.نتایج دقت باالتری را نسبت به روش
بیشترین شباهت 10بخصوص وقتی که از استخراج ویژگی برای کاهش افزونگی در
پروفایل مورفولوژی استفاده شد نشان میدهد.
 CampsVallsدر سال  2007با استفاده از گرافها و استفاده از اطالعات مکانی
تصاویر ابر طیفی را طبقه بندی کرد[ Akcay .]8و  Aksoyدر س��ال  2007یک
م��دل ترکیبی از اطالعات حاصل از پ��ردازش مورفولوژی واطالعات طیفی خالصه
شده با  PCAبرای تولید قطعه بندی دقیق ارائه کردند[ .]10نتایج نشان می دهد که
این روش قادر است ساختارهایی را در تصویر شناسایی کند که دقیق تر و مهم تر از
ساختارهایی هستند که بوسیله روشهای دیگرکه اطالعات طیفی و همسایگی را در
نظر نمی گیرند شناسایی شده اند.
 Fauvelو  Benediktssonدر سال  2008استراتژی تلفیق اطالعات طیفی و
مکانی را بمنظور طبقه بندی تصاویر ابر طیفی شهری پیشنهادکردند[ .]12نتایج دقت
خوب و بهبود دقت را نس��بت به طبقه بندی کننده های پیکس��ل مبنا و طبقه بندی
کننده  EMPمبنا نش��ان می دهد .روش دیگر استفاده از اطالعات مکانی در طبقه
بندی ،ش��امل اجرای قطعه بندی تصویر و استفاده از تکنیکهای خوشه بندی جزئی
می ش��ود .استفاده از نقشه قطعه بندی می تواند به عنوان ساختار های مکانی برای
طبقه بندی طیفی_مکانی اس��تفاده ش��ود[ Tarabalka .]2و همکارانش در سال
 2008نتایج طبقه بندی  SVMپیکسل مبنا و نقشه قطعه بندی را با استفاده از رای
گیری اکثریت ترکیب کردند[.]20
ای��ن متد دقت بهتری را نس��بت ب��ه  SVMتنها با اس��تفاده از اطالعات طیفی و
 SVM+EMPنشان می دهد.
 -3پیشنهاد یک الگوریتم مناسب جهت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
در این مقاله روش طبقه بندی شی گرا ،برای استخراج اطالعات مکانی پیشنهادشده
اس��ت .طبقه بندی ش��ی گرا یک همس��ایگی تطابق پذیر برای هر پیکسل تعریف

می کند .این همس��ایگی ها برای تنظیم بافت ،در ادامه یک طبقه بندی پیکس��ل
مبنای طیفی استفاده می شود .پردازش شی گرا نه تنها به اطالعات محتوایی بلکه به
اطالعاتی در مورد ش��کل و روابط مکانی بین مناطق تصویر هم توجه دارد .در آنالیز
شی گرا ،شکل ،بافت و محتوا بعنوان یک خصوصیت چهارم در نظر گرفته می شوند.
با استفاده از این اطالعات ،نتایج خاص و دقیق تری از طبقه بندی بدست می آید.
از آنجا که طبقه بندی کننده شی گراو ماشین بردار پشتیبان ،اطالعات طیفی و مکانی
را بط��ور همزمان مورد توجه ق��رار می دهد ،صحت طبقه بندی نهایی بهبود خواهد
یافت .اگر چه این متد برای تصاویر ابر طیفی طراحی شده ،این روش عمومی است و
می تواند برای انواع دیگر داده هم بخوبی انجام شود.
در متد پیش��نهادی ما طبقه بندی پیکس��ل مبن��ا  SVMو طبقه بندی ش��ی گرا
بصورت مس��تقل انجام می ش��وند و س��پس نتایج با اس��تفاده از روش رای گیری
اکثریت( )]20[majority voteترکیب می ش��وند .س��رانجام یک پس پردازش
 ]19[ )post regularizationمکانی روی نقشه طبقه بندی انجام می شود .در
شکل  1مراحل روش پیشنهادی نشان داده شده است.

شکل .1فلوچارت متد طبقه بندی طیفی_مکانی پیشنهادی

 -3 -1روش طبقه بندی طیفی_مکانی
در این بخش نحوه پیاده سازی روش پیشنهادی تشریح می شود و پارامتر های تاثیر
گذار در هر طبقه بندی کننده معرفی می گردد.
 -3 -1 -1طبقه بندی شی گرا
آنالیز ش��ی گرا به  3مرحله تقس��یم می ش��ود :قطعه بندی چند رزولوش��نه ،ایجاد
کالس ها و سپس طبقه بندی[ .]6در قطعه بندی چند رزولوشنه ،وزن باندها ،پارامتر
مقیاس ،شکل ،رنگ ،فشردگی و نرمی باید تعیین شود .بعد از یک قطعه بندی مناسب،

اشیاء مطابق با کالس های درختی تعریف شده توسط کاربر ،با استفاده از طبقه بندی
کننده ی نزدیکترین همسایگی یا توابع عضویت فازی  ،طبقه بندی می شوند.
 -3 -1 -2طبقه بندی پیکسل مبنا
بصورت مس��تقل از پردازش شی گرا ،طبقه بندی پیکسل مبنا انجام می شود .طبقه
بندی کننده  SVMبا کرنل 11 RBFبرای این منظور پیش��نهاد می شود ،که دقت
خوبی در طبقه بندی داده ابر طیفی داشته است[.]19
 -3 -1 -3طبقه بندی طیفی _ مکانی
برای هر منطقه از در نقشه حاصل از طبقه بندی شی گرا ،همه پیکسل ها به کالسی
که بیش��ترین تکرار را در این منطقه داشته،انتقال داده می شوند(ما این را قانون رای
گیری اکثریت می نامیم)[.]19
لطفا توجه کنید ک��ه بر خ�لاف روش  ،fixed_window_basedرای گیری
اکثریت با استفاده از یک همسایگی ثابت انجام نمی شود و از یک همسایگی تطبیق
پذیر اس��تفاده می کند .س��رانجام پس پردازش مکانی نقشه طبقه بندی شده انجام
می شود .هدف این مرحله کاهش نویز در نقشه طبقه بندی بعد از رای گیری اکثریت
است.
 -4نتیجه گیری
بسیاری از روش ها از همبستگی بین پیکسل های همسایه چشم پوشی کرده اند .در
سالهای اخیر روش های نوینی که با استفاده از اطالعات طیفی و مکانی به استخراج
اطالعات از تصاویر ابر طیفی می پردازند ،توسعه داده شده اند .این روش ها بر اساس
مورفول��وژی ریاض��ی ،با حفظ ویژگی های طیفی در دامن��ه ی مکانی تصویر عمل
می کنند[.]19
روش��های  fixed_window_basedک��ه از morphological
 8[ morphological leveling ،]14[filteringو  ، ]13ی��ا ]4[ MRF
استفاده می کنند ،بهبود هایی را در دقت طبقه بندی در مقایسه با روشهای پیکسل
مبنا نشان داده اند .با این وجود ،این متد مشکالت انتخاب مقیاس ،بویژه هنگامی که
ساختارهای موجود در تصویر کوچک یا پیچیده هستند افزایش می دهد.
دراس��تفاده از قطعه بندی به منظور اس��تخراج اطالعات مکانی ،یکی از مشکالت با
تکنیکهای خوش��ه بندی جزئی ،وابستگی نتایج به مقدار دهی های اولیه است[.]19
روش ش��ی گرا ،مش��کالت انتخاب مقیاس روش پروفایل مورفولوژی و مقدار دهی
اولیه ،تکنیکهای خوشه بندی جزئی را ندارد و بدلیل تاکید بیشتر بر خصوصیات مکانی
عوارض نسبت به روشهای دیگر ،نتایج دقیق تری را تولید می کند.
متد پیشنهادی دقت طبقه بندی را بهبود می بخشد و نقشه های طبقه بندی شده با
مناطق هموژن بزرگتر تهیه می کند .این متد برای طبقه بندی تصویر با ساختارهای
مکانی بزرگ ،هنگامیکه کالس های مختلف ،پاس��خ های طیفی نا مش��ابه و تعداد
پیکس��ل های قابل توجهی دارند خیلی خوب انجام می ش��ود .نتایج بدس��ت امده با
طبقه بندی کننده ی ( SVMتنها با استفاده ازاطالعات طیفی) و طبقه بندی طیفی
_مکانی با استفاده از SVM+ EMPsمقایسه خواهد شد ،انتظار می رود که روش
پیشنهادی دقت کلی باالتری نسبت به هر دو روش ذکر شده داشته باشد.
 -5برنامه ها و کارهای آینده
در ادامه کار قصد داریم با تغییراتی در انجام روش قطعه بندی تصویر بمنظور استخراج
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 و یا تلفیق اطالعات بافت با اطالعات مورفولوژی به دنبال بهبود،اطالع��ات مکانی
.نتایج باشیم
1.Majority Vote
2. Post regularization
3.Support Vector Machine
4.Multiresolution Segmentation
5.Digital Elevation Model
6.Morkov Random Field
7.opening
8.closing
9.Extended morphological profile
10.Maximum Likelihood
11.Gaussian Radial Basis Function
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چکيده
وق��وع بالياي طبيعي نظير س��يل ،زلزله ،طوف��ان و گردباد اغل��ب تأثيرات مخربي
برسكونت گاههاي انساني باقي مي گذارد و تلفات سنگيني برساكنان آنها وارد آورده ،
ساختمانها را نابود كرده و عوارض اقتصادي و اجتماعي پردامنهايبرجوامع و كشورها
تحميل مي کند .آسيبپذيري س��كونت گاههاي انساني در برابر بالياي طبيعي ،در
نتيجه تمركزجمعيت ،فعاليتهاي اقتصادي و زيستي انسان در نواحي وسيع و متراكم و
ي و روستايي ،معابر شهري،
وضعيت نابسامان و بيقاعدهسكونتگاههاي ساكنان شهر 
مكانها و فعاليتهاي زيستي انسان به طور مداوم افزايشيافته است .دامنه خساراتي كه
يك سانحه طبيعي به وجود مي آورد ،تنها وابسته به قدرت ويرانگري آن نيست .اين
ميزان بهعوامل گوناگون همچون وضعيت زير ساختها و تأسيسات شهري ،مكانيابي
محيطهاي شهري ،كاربري اراضي ،تراكمهاي جمعيتي و ساختماني ،چگونگي احداث
ي و ميزان مقاومت سكونتگاهها نيز وابسته است.هدف اصلی این نوشتار
معابرشهر 
دس��تیابی به مجموعه عوامل موثر در میزان خس��ارت ناشی از وقوع زلزله در شهرها
می باش��د.عواملی ش��هری که ازطریق مدیریت مناسب می توان آسیبهای احتمالی
هنگام بروز سانحه را کنترل کرد .لذا در ابتدا مطالعات نظری در خصوص شاخصهای
شهری حائز اهمیت در هنگام بروز زلزله مورد بررسی قرار گرفته و سپس موارد بدست
آمده در یکی از محالت ش��هر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت تا بتوان میزان آسیب
پذیری محدوده را در هنگام بروز زلزله کنترل کرد.
 -1مقدمه
در بس��ياري از كشورهاي در حال توسعه كه با تمركز شديد جمعيت ،وجود زاغهها و
ي روبه رو هستند  ،يك سانحه طبيعي ميتواند به
محلههاي فقيرنش��ين و حاش��يها 
فاجعه بينجامد .در سال  1900تنها يازده كالنشهر (متروپل) درجهان وجود داشت ،در
حالي كه در فاصله يك قرن ،در سال  2000بيش از  400شهر با جمعيت ميليوني و
متراكم بهوجود آمده است و ا ين روند رو به رشد همچنان نيز ادامه مييابد .همچنين
در كش��ور ما ايران نيز رشد جمعيت شهرياز  30درصد سال  1335به  64درصد در
سال  1380رسيده است و تعداد شهرهاي كشور نيز از  199شهر در سال 1335به 918
شهر در پاييز سال  1381رسيده است و در ايران نيز همچون ساير كشورهاي جهان
اين امر به روند صعودي خود ادامه ميدهد .اين امر نشان از رشد و توسعه شهرنشيني
و لزوم برنامهريزي و طراحي صحيح و اصوليشهرها و محيطهاي شهري براي مقابله
با بالياي طبيعي و كاهش خسارات جاني و مالي وارده دارد.
آنچه زلزله را از يك رويكرد طبيعي به يكسانحه تبديل مينمايد ،مشكالت كالبدي
و عملكردي سكونت گاه است كه عوامل مؤثر در آسيب و اثرات زيانبار معمول و شدت
تأثير سوانح بر جامعه را موجب ميگردد .اثرات زيانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبيعي،
شامل تلفيقي از ويرانيهاي كالبدي و اختالل عملكردي عناصر شهري است .انهدام
مناطق مس��كوني ،شبكه راهها ودسترسي مثل پلها و جادههاي ارتباطي ،تاسيسات
اساسي مثل مخازن آب ،و نيروگاهها ،خطوط ارتباطي تلفن ،برق،لولهكشيهاي آب،
گاز و .....از آن جملهاند .غير از آس��يبهاي مستقيم ناشي از ويراني ابنيه و تاسيسات،
خساراتناش��ي از حوداث تبعي مثل آتش س��وزيها ،آب گرفتگيها و آسيب ديدن

لولهكشيها ،ريزش كوهها ،پخشمواد خطرناك و ...نيز بايد در نظرگرفته شود .عالوه
بر آس��يبهاي ذكر شده ،ميزان تلفات انساني به ويژه در مناطقي كه از جمعيت زياد
برخوردارند و داراي بافتي فشردهاند ،ساختمانها نزديك به يكديگرند و در مقابل زلزله
مقاوم نيس��تند ،بيش��تر ميگردد.از این رو در ادامه مطالعاتی درخصوص شاخصهای
کالبدی – فضایی بافتهای ش��هری در هنگام بروز س��وانح طبیعی نظیر زلزله ارائه
می گردد.
 -2زلزله و آسیب پذیری شهرها
آنچه كه پديده زلزله را در ش��هرها به يك فاجعه تبديل مينمايد ،در بس��ياري موارد
وضعيت نامناسب شهرسازي شهرهاست و لذا ميتوان با اصالح وضعيت شهرسازي
در ش��هرها ،آسيبپذيري آنها را در برابر زلزله به ميزان زيادي كاهشداد .به عبارت
ديگ��ر ايمني ش��هر در برابر زلزله را ب��ه عنوان يك هدف عم��ده ميبايد در فرآيند
شهرسازي وارد ساخت.تنها در اينصورت است كه ميتوان به شهرهايي مقاوم در برابر
زلزله دست يافت .گنجاندن مفاهيم كاهش خطر زلزله در فرآيند برنامهريزي و طراحي
ش��هري موضوعي اس��ت كه در تجارب اخير باز سازي در جهان توسط سازمان ملل
متحد بهكار گرفته شده است )1(.دستاوردهاي اين دهه در مواجه با زلزله هاي بزرگ
رخ داده ،نشان دادند که همواره پيشگيري بهتر از درمان است و اين تجربه شهرسازي
را بيش از پيش در ارتباط با زلزله قرار مي دهد .براي اينکه شهرس��ازي بتواند دراين
زمينه موفق باشد پيش زمينه هايي الزم است .دهه مقابله با خطرات زلزله تالشش
اين بود که در کشورهايي مثال ايران که کار عمده اي در اين خصوص صورت نگرفته،
ظرفيت سازي و آموزش داده شود .در چنين کشورهايي مشکل اصلي کيفيت پايين
سازه ها نيست بلکه باالتر از آن ساختار مديريتي مقابله با سوانح طبيعي است.
يكي از مهمترين عوامل در كاس��تن ضايع��ات زلزله ،وجود آمادگي قبلي يك جامعه
براي برخورد با پديده زلزله ميباش��د .كاهش آس��يب پذيري شهر در برابر زلزله تنها
از طريق تمهيدات س��اختماني بهداليل متعدد مقدور نخواهد بود و لذا ضروري است
تمهيدات ديگري نيز انديش��يده شود ،اين تمهيدات ،تمهيداتبرنامهريزي و طراحي
شهري هستند)2( .
 -3كاهش آسيبپذيري شهر در برابر زلزله از طريق شهرسازي و معيارهاي آ ن
در ميان سطوح گوناگون برنامهريزي كالبدي ،از سطوح خرد (معماري) تا سطح كالن
(آمايش سرزمين ،برنامهريزيكالبدي ملي) ،كار آمدترين سطح برنامهريزي كالبدي
براي كاس��تن از ميزان آس��يبپذيري ش��هرها در برابر زلزله ،سطحمياني و يا همان
شهرسازي است.
ن جايگاه و مكان شهر ،اندازه شهر ،ساختار
دانش شهرسازي مفاهيم و موضوعاتي چو 
شهر ،بافت شهر ،كاربريهاي اراضي شهر ،تراكمهاي شهري ،تاسيسات وتجهيزات
شهري و شبكه ارتباطي شهر را در بر ميگيرد.
 3 -1مكان يابي شهر و زلزله
عوامل متعددي در مکانيابي ش��هرها دخيل هس��تند اما در کش��ور ايران به عامل
زلزلهشناس��ي در مکانيابي ش��هري چه در گذش��ته و به طور س��نتي و چه در حال

83

حاضر توجهي کافي مبذول نش��ده است .به عنوان مثال طرح کالبدي ملي ايران در
مقياس  1:250000پهنههاي خطرپذيري زلزله را ترسيم کرده است و با توجه به اين
پهنهبندي ،شهر بم در پهنه باالي خطر زلزله قرار گرفت اما در مکانيابي آن به اين
موضوع توجه نشده است.
 3 -2شيب و زلزله
بسياري از شهرهاي ايران به روي مخروط افکنهها و دامنه کوهها شکل گرفتهاند .از
ساخت و ساز بر روي شيبهاي تند کوهپايهاي به دليل پايين بودن ايستايي ساختمانها
و ع�لاوه بر آن لغزنده بودن خاک در برخي موارد بايد اجتناب کرد و جلوي توس��عه
شهرها به سمت چنين عوارضي را گرفت.
 3 -3ساختار شهر و زلزله
توزيع فضايي عناصر ،چگونگي در كنار هم قرار گرفتن و تركيب عناصر و عملكردهاي
اصلي شهر ،ساختارشهري را ش��كل ميدهد .تقسيمات كالبدي شهر (كوي ،محله،
ن ش��هر نيز وجوه ديگري
ناحيه ،برزن ،منطقه) و تك مركزي و يا چند مركزي بود 
از ساختار شهر محسوب ميگردند .ساختارهايشهري گوناگون ،مقاومتهاي متفاوتي
در برابر زلزله دارند و شايد بتوان گفت كه به عنوان مثال ،ساختار چندمركزي بيشاز
ساختار تك مركزي در برابر زلزله مقاومت دارد()3
 3 -4بافت شهر و زلزله
شكل ،اندازه و چگونگي تركيب كوچكترين اجزاي تشكيل دهنده شهر ،بافت شهري
را مش��خص ميسازد.هر نوع بافت شهري به هنگام وقوع زلزله ،مقاومت خاصي در
برابر زلزله دارد .مث ً
ال بافت منظم ،مقاومت بيشتري دربرابر زلزله نسبت به بافت نامنظم
دارد .همي��ن طور درجه ايمني بافت گسس��ته در برابر خط��رات زلزله ،بيش از درجه
ايمنيبافت پيوسته اس��ت )4(.در ارزيابي و قطعه بندي اراضي ،شكل هندسي قطعه
(منظم يا نامنظم) ،مس��احت قطعه ،ابعاد و اندازه قطعه ،تناسباتطول و عرض قطعه
در رابطه با كاربري زمين و نوع مالكيت (اختصاصي يا مش��اع) مالك س��نجش قرار
ميگيرد.
مشخصات ساخت و ساز درون هر قطعه زمين ،شاخصي ديگر در ارزيابيقطعه بندي
اراضي بافت خواهد بود .الگوي تركيب فضاهاي باز و بسته و نسبت سطح ساخته شده
به فضاي باز مهمترين مالك كارايي و سنجش خواهند بود .از طرفي تعداد واحدهاي
ساختماني مجزاي درون هر قطعه و نوعمحصوريت آن به علت تخريب ساختمان در
فضاي باز ،در آسيبپذيري مؤثر است.
 3 -5شبکه راهها و زلزله
در يك بافت ش��هري غير از س��لولهايي كه همان قطعات اراضي و ساخت و سازها
هستند ،ش��بكه راههاي فرعي نيز نقشمهمي در كارايي بافت ،هنگام وقوع سوانح
طبيع��ي دارند .در راههاي فرعي الگوي راه ،مش��خصات فيزيكي آن ش��املطول و
عرض ،مطرح است.
 3 -6برنامهريزي كاربري اراضي شهري و زلزله
در بحث برنامهريزي كاربري اراضي ،عوامل و خصوصيات خاص كالبدي ،جمعيتي،
اقتصادي و محيطي هر كاربريشهري مانند چگونگي تراكم جمعيتي و ساختماني و
ميزان سرمايهگذاري اقتصادي و انساني و نيز چگونگي آن جهتاستقرار و همچنين
ميزان آس��يبپذيري (و آسيب رس��اني) هر كدام از كاربري اراضي شهري كه منتج
از همان عوامل وخصوصيات دروني آنها اس��ت ،به هنگام بروز زلزله ،ميتواند نقش
بس��زائي در تعيين مكان مناسب جهت استقرار هركاربري بر اساس اطالعات زمين
شناسي شهر داشته باشند .واما آسيب رساني عامل مهم ديگري در چگونگي استقرار
بهينه هر كاربري اراضي در كنار كاربري اراضي ديگر ميباشد كه بحث سازگاريها را
شكل ميدهد.
جهت سازگاري دو كاربري مختلف در يك شهر زلزله خيز همواره بايد در نظر داشت
كه بيشترين آسيب را كدامكاربري و كمترين آسيب را نيز كدام خواهد رساند و خواهد
پذيرفت.وجود يك برنامه مناسب و انعطاف پذير سازگاري كاربرياراضي در هر طرح
منطقه بندي (منطقه بندي سطوح شهري بر حسب ميزان آسيبپذيري) اين امكان
را بوجود ميآورد كه هنگام وقوع زمين لرزه و پس از آن ،آس��يب رسانترين كاربري
اراضي ،كمترين آسيب را رسانده و آسيبپذيرترين كاربري اراضي كمترين آسيب را
ببينند)5( .
 3 -7ساختار اجتماعي شهر

توزيع مناسب جمعيت با تراكم كم در سطح محلههاي مختلف شهر ،ميزان آسيبپذيري
را كاهش ميدهد .به عبارتی هر چه تراكم انساني بيشتر باشد ،تلفات هم بيشتر خواهد
بود.از طرفی با توجه به خصوصيات سني افراد شاغل يا مراجعه كننده در رابطه با نحوه
توزيع و محل قرار گيري كاربريهاي ويژه(بخصوص آموزشي و بهداشتي) ميتوان
آسيبپذيري را كاهش داد.
ي و زلزله
 3 -8تراكمهاي شهر 
هر چه تراكم جمعيت در شهر كمتر باشد و اين تراكم به طور متعادل در سطح شهر
توزيع ش��ده باشد،آسيبپذيري ش��هر در برابر زلزله كمتر خواهد بود .برعكس تراكم
جمعيتي باال در شهر به معناي تلفات و خساراتبيشتر به هنگام وقوع زلزله است .علت
اين امر عالوه بر از بين رفتن تعداد بيشتري از مردم در اثر فروريختن آوارها ،عبارتست
از بسته شدن راهها و معابر و كاهش امكان گريز از موقعيتهاي خطرناك و دسترسي به
مناطق امن و نيز مشكلشدن تخليه مجروحان در اثر مسدود شدن راههاي ارتباطي،
همچنين تراكمهاي باالي شهري به معناي كمبود فضاي خالي براي اسكان موقت
آسيب ديدگان است.
ي و زلزله
 3 -9تاسيسات و تجهيزات شهر 
آس��يب ديدن تاسيسات زير بنايي شهر نظير :ش��بكههاي آب ،برق ،گاز و مخابرات
ميتواند تلفات ناشي از زلزله را دريك شهر به شدت افزايش دهد .آسيب ديدن شبكه
گاز شهري ميتواند سبب نشست گاز در فضا شده و آتشسوزيهاي عظيم ايجاد نمايد.
بنابراين ايمن سازي شبكههاي زير ساختي شهر در برابر خطرات زلزله نقشمهمي در
افزايش مقاومت شهر در برابر زلزله دارد)3(.
 -4مديريت بحرا ن
مجموعه اقداماتي را كه قبل از وقوع ،در حين وقوع و پس از وقوع سانحه ،جهت كاهش
ن » تعريف
هر چه بيشتر آثار و عوارض آن انجامميگيرد تحت عنوان «مديريت بحرا 
ك » كه بيشتر بر انجامامور پيشگيري
ميكنند .همچنين امروزه مفهوم «مديريت ريس 
از بحران تأكيد دارد جايگيزين و مكملي منطقي براي مديريت بحران است .در مناطق
شهري ،آثار زيانبارمعمول براثر وقوع سوانح طبيعي ،شامل تلفيقي از ويرانيهاي كالبدي
و اختالل عملكرد عناصر شهري است .انهدا م سازهها و ساختمانهاي مسكوني ،شبكه
راهها و دسترسيها مثل پلها و جادههاي ارتباطي ،تأسيسات اساسي مثلمخازن آب،
نيروگاهها ،خطوط ارتباطي ،تلفن ،برق ،لولهكشي آب ،گاز و ...از آن جملهاند.
مراحل مديريت بحران :مديريت بحران داراي پنج مرحله به شرح زير است:
مرحله ا ّول :لحظههاي نخست وقوع زلزله كه مقياس زماني آن در حد ثانيه تا حداكثر
دقيقه اس��ت (موقعيت استقرارس��كونت گاه در اراضي نامناسب و لرزه خيز و با شيب
ناپايدار)
مرحله دوم :گريز و پناه و آسيبهاي كالبدي اين آسيبها همگي از تبعات زلزله هستند
ت زير بنايي مانند گاز ،برق و آب پديد ميآيند( .مانند آتش
و براثر آسيب ديدن تأسيسا 
سوزي و آب گرفتگيها)
مرحله سوم :عمليات نجات و امداد كه از ساعتهاي ا ّوليه شروع شده و تا هفته ادامه
مييابد.
مرحله چهارم :اس��تقرار موقت در اين گام اس��كان موقت و نيز استقرار كاربريهاي
ش��هري مطرح ميگردد و از روزهايا ّول تا ماهها به طول ميانجامد .اس��كان افراد
بي خانمان و نيز اس��تقرار موقت كاربريها كه دچار تخريب و آس��يبشدهاند از آن
جملهاند.
مرحله پنجم :مرحله رفع آثار تخريب ناشي از سانحه كه عمليات پاكسازي و بازسازي
را شامل ميشود (ترميم ا ّوليهزير ساختهاي شهري از جمله راهها ،لولهكشي آب ،برق،
گاز و نظاير آن).
لذا در مطالعات مورد نیاز جهت استفاده در مدیریت بحران نیاز است مجموعه عوامل
عنوان شده در ساختار شهرها مورد بررسی قرار گیرد تا به هنگام بروز سانحه حداکثر
بهره وری را در بحث مدیریت بتوان اعمال کرد)6( .
 - 5بررس��ی شاخصهای شهری موثر در کاهش آسیبهای ناشی از زلزله در
نمونه موردی
گسلها نوعي ساختار خطي ،همراه با جابهجايي هستند که بر تحوالت زمين ساختي

و همچنين تکوين حوضههاي س��اختاري – رسوبي ايران اثر در خور توجه داشتهاند.
از اين ميان ،اثر گس��لهاي طولي عمده ،همزمان با جنبشهاي کوهزايي کاتانگايي
(پرکامبرين پسين) به مراتب بيشتر است
ايران از جمله کشورهاي زلزه خيز جهان است 90 .درصد خاک ايران بر روي نوار زلزله
واقع شده است .کشور ما بر روي يکي ازدو کمربند بزرگ زلزله خيزي جهان ،موسوم
به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهي ،زمين لرزههاي بزرگي در آن بوقوع ميپيوندد.

تصویر شماره  :1نام و پراکندگي جغرافيايي گسلهاي عمده ايران را نشان می دهد.
(آقانباتی ،سید علی؛ زمین شناسی ایران ،وزارت صنایع و معادن ،خرداد )1383

مح��دوده مورد مطالعه ش��امل یکی از محالت موجود در اراضی غربی شهرمش��هد
(محدوده رضاش��هر)می باشد .به جهت آش��نایی بیشتر با خصوصیات زمین شتاسی
محدوده در ابتدا الزم اس��ت گسلهای اطراف ش��هر مشهد را معرفی کرده سپس به
بررسی سایر خصوصیات موجود در بافت محدوده بپردازیم)7(.
 -5 -1گسلهاي اطراف شهر مشهد
گسل کشف رود در جنوب مشهد  ،گسل فشاري جنوب چناران  ،گسل توس زون ،
گسل طرقبه،گسل راندگي بينالود جزء گسلهای شاخص اطراف مشهد می باشند.
 -5 -2معرفي محدوده مورد مطالعه
اين محله در منطقه  9ش��هرداري مش��هد قرار داشته و از ش��مال به بزرگراه شهيد
کالنتري ،از جنوب به بلوار پيروزي ،از ش��رق به دعب��ل خزائي و از غرب به خاقاني
محدود ميشود(.تصویر شماره )2

تصویر شماره :2موقعیت محدوده مورد مطالعه (نقشه جغرافیایی شهر مشهد )

 -5 -2 -1خصوصيات فيزيکي و مکانيکي خاک
خاک اين محل عمدت ًا از مصالح درشت دانه (شن و ماسه به همراه قلوه سنگ) تشکيل
ش��ده اس��ت و اين مصالح داراي تراکم نسبت َا باال ميباشد .اليههاي خاک موجود در
محل ،غيرچسبنده و داراي زاويه اصطکاک داخلي باال ميباشند .بنابراين با توجه به
نشست پذيري کم و مقاومت برشي زياد اين اليهها ميتوان انتظار داشت که ظرفيت
مجاز باربري خاک محل زياد باشد.

( ماخذ  :نگارنده )

( پراکندگي جغرافيايي گسلهاي عمده ايران )

( ماخذ  :نگارنده )
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 -5 -2 -2ساختار زمين شناسي محدوده
از ساختهاي زمين شناسي منطقه ميتوان به گسلهاي رانده شده اشاره نمود .اين
گسلها جهت شمال غربي -جنوب شرقي داشته و سوي حرکت در تمام آنها از شمال،
شمال شرق به سمت جنوب ،جنوب غرب است .از گسلهاي مهم منطقه ميتوان به
گس��ل جغري ،گسل احمدآباد ،گسل خيرآباد و گسل معروف شانديز – سنگ بست
اشاره نمود.
 -5 -2 -3شيب عمومي محدوده
در محدوده مورد مطالعه ،شيب عمومي بين  3تا  5درصد ميباشد .در اين محدوده از
جنوب (پيروزي) به سمت شمال (بزرگراه کالنتري) شيب تند ميباشد و از طرف بلوار
رضوي به سمت دعبل خزايي (شرق)شيب ماليمتري را شاهد هستيم .اين شيب در
بازه مجاز براي ساخت و سازهاي شهري با شرط رعايت ضوابط و مقررات ميباشد.
بنابراين آسيب پذيري محدوده از اين عامل بستگي به نحوه ساخت و سازها و رعايت
حريمها و ...دارد.
 -5 -2 -4ترکيب و ساختار جمعيت
جمعیت موجود در محدوده باتوجه به اطالعات ارائه ش��ده از س��وی س��ازمان آمار و
اطالعات برابربا  5507نفر در سال  1385می باشد و باتوجه به برداشهاي ميداني بعد
خانوار بدست آمده در محدوده  3/9ميباشد.
با توجه به جمعيت محله ،و مساحت کل تراکم جمعيتي محدوده در سال  1385برابر
با  199/45نفر بر هکتار می باشد که باتوجه به وضع ساخت و ساز  ،تراکم ساختماني
محدوده و تفکيک قطعات ،ميتوان اين محله را از اين لحاظ داراي شرايط مناسبي
دانست.
 -5 -2 -5کاربري اراضي
بر اساس برداشت کاربريهاي وضع موجودمطابق با جدول زیر می باشد :
نوع کاربري

مساحت

درصد

مسکوني

289047

90/4

بهداشتي – درماني

9311

2/91

فضاي سبز

2517

تجاري

آموزشي
مذهبي

10997

3/44

6935

2/17

950

0/3

0/79

جدول شماره  -1کاربري اراضي محدوده
(پایان نامه کارشناسی شهرسازی -نگارنده)

نقشه شماره  :1کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه
(پایان نامه کارشناسی شهرسازی -نگارنده)

 5 -2 -6قدمت ابنیه
قدمت ابنيه باالي  20سال با  43درصد بيشترين درصد و بعد از آن  11تا  20سال تا
 31درصد در رتب ه بعدي قرار دارد .از آنجايي که اين شاخص بدين گونه قابل تحليل
است:
آسيب پذيري زياد < > - - - - -آسيب پذيري کم
 10سال
 30سال
يعني با افزايش عمر ساختمان بر ميزان آسيب پذيري آن افزوده خواهد شد .بنابراين
محدوده مورد مطالعه به لحاظ قدمت ،از آس��يب پذيري بااليي در هنگام بروز زلزله
برخوردار ميباشد.
 5 -2 -7تعداد طبقات
در اين محله 64 ،درصد از کل س��اختمانها يک طبقه و  36درصد مابقي دو طبقه و
بيش��تر هس��تند .الزم به ذکر اس��ت چون براي کاهش خطرات ناشي از وقوع زلزله،
ساختمانهاي تنها يک طبقه ايمن و مناسب هستند و ساختمانهاي با تعداد طبقات
باالتر خطرآفرين محسوب ميشوند لذا در اين تقسيمبندي تنها دو دسته ساختمانهاي
يک طبقه ،و ساختمانهاي دو طبقه و بيشتر در نظر گرفتهايم.
 5 -2 -8مساحت
مساحت قطعات موجود در محله مورد مطالعه مطابق جدول شماره 2است .که به لحاظ
مساحت قطعات از وضعیت مناسبی برخوردار است.
مساحت ) (m 2

درصد
همانطور که مشاهده می شود بیش از 90درصد ازسطح محدوده به کاربری مسکونی
اختصاص دارد که باید سعی شود این بخش در هنگام وقوع زلزله دچار آسیب نشود.
کاربری آموزش��ی به دلیل قرارگیری فضای باز در مجاورش و وجود دسترسی هایی
با عرض مناس��ب می تواند به عنوان کاربری امدادرسان در هنگام بروز سانحه مورد
اس��تفاده قرار گیرد .وجود کاربری بهداشتی درمانی در مجاورت با کاربری مسکونی
اس��ت و دسترسی به خیابان  40متری داش��ته و از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
ازطرفی وجود کاربری فضای س��بز و مرکز محله و مجاورت واحدهای تجاری با آن
از اهمیت ویژه برخوردار است .چراکه برای تراکم جمعیتی باالی کاربری های مجاور
آن می تواند به هنگام بروز سانحه مثمر ثمر باشد .اين کاربري ميتواند جمعيت عمده
اطراف را در هنگام وقوع زلزله در خود پناه داده ،عالوه بر آن در مرحله امداد و نجات و
همچنين اسکان موقت بسيار مفيد خواهد بود .همجواري آن با کاربريهاي مسکوني
و تجاري از نقاط مثبت آن است.

بيشتراز500
59

-500
300
24

200 -300
13

جدول شماره -2مساحت قطعات در
(پایان نامه کارشناسی شهرسازی -نگارنده)

-200
100
1

کمتراز100
3

5 -2 -9تراکم ساختمانی
بر اساس برداشتهاي انجام شده عمدت ًا محدوده داراي تراکم  100 -120ميباشد که
به طور کلي بيانگر تراکم پائين در محدوده ميباشد.تراکم پائين فرصتهاي زيادي را
به جهت ساماندهي محدوده و ارائه راهکارهاي جهت کاهش خسارات و تلفات ناشي
از زلزله بوجود ميآورد.
 -5 -2 -10شبکه معابر
در محدوده مورد مطالعه ،می توان گفت در خيابانهايي با عرض  40و  30متر به دليل
تناس��ب عرض و ارتفاع احتمال بروز خطر و مشكالت امداد رساني كم مي باشد .در
خيابانهاي با عرض كمتر بخصوص با عرض  8متر به دليل تراكم باالي ساختماني
و عرض محدود معابر احتمال آسيب پذيري بيشتر اين دسته از معابر در صورت بروز
زلزله بصورت مسدود شدن معبر در اثر ريزش بدنه معبر ميباشد.

 -6ارائه راهکارهاي کلي و نتيجهگيري
در نهای��ت می توان گفت مح��دوده مورد مطالعه به لحاظ کنترل و مدیریت بحران
در هنگام بروز زلزله از وضعیت نس��بتا مطلوبی برخوردار است و تنها از طریق اعمال
ضوابط پیش گیرانه در ساخت و سازهای ساختمانی و شکل گیری فضاهای موجود
در محدوده می توان اقدامات پیش گیرانه را اعمال داش��ت که در ادامه به بخشی از
ضوابط کارا و مناسب اشاره می شود:
 توزيع متناس��ب عناصر وفضاهاي ش��هري با توجه ب��ه ارزش هاي جاني  ،ماليوعملکردي آنها  ،به نحوي که آسيب هاي اجتماعي واقتصادي ناشي از آسيب فيزيکي
آنها در هنگام وقوع زلزله به حداقل برسد
 ايج��اد فضاي باز کافي بين عناصر طبيعي مح��دوده کننده و عناصر وفضاها يشهري  ،متناسب با خصوصيات جمعيتي هر يک از عناصر وفضاهاي شهري ،جهت
افزايش قابليت گريز وپناه مردم.

( خصوصیات مناسب راههای امدادی جهت عبور ماشین های سنگین و ماشین های اتش نشانی و
افزایش کارایی و سرعت عملیات امداد و نجات) .

 در نظ��ر گرفت��ن فضاهاي باز مناس��ب و کافي جهت اس��کان موقت در مناطقيکه داراي محدوديت هاي مکان طبيعي مي باش��ند .با توجه به خصوصيات جمعيتي
،ساختماني وعملکردي در مقياس هاي مختلف شهري.

(ایجاد راههای دسترسی مناسب بین مراکز و فضاهای باز استقرار موقت جهت افزایش کارایی و سرعت
عمل استقرار موقت).

 طراحي معماري مناسب ساختمانها  ،به نحوي که متناسب با خصوصيات جمعيتيهر يک از عناصر وفضاهاي شهري (تعداد،نوع،سن و )....باشد وسبب افزايش قابليت
گريز وپناه افراد به فضاهاي باز امن گردد.
 انتخاب الگوي راه مناس��ب در مقياس محله جهت افزايش قابليت دسترس��ي ازقطعات به راه ها ،هنگام گريز وپناه مردم (الگوي شطرنجي و.)....
 متناسب بودن مشخصات فيزيکي راهها با خصوصيات عملکردي قطعات مجاورجهت جلوگيري از ايجاد ازدحام هنگام گريز و پناه مردم.
 اجتناب از مقابل هم قرارگرفتن خروجيهاي کاربري هاي با تراکم جمعيتي و يا باجمعيت ناهمگن در فضاهاي گريز و پناه مش��ترک جهت جلوگيري از ايجاد ازدحام
هنگام گريز وپناه.
 خصوصيات مناسب راههاي امدادي جهت عبور ماشين هاي سنگين و ماشين هايآتش نشاني و افزايش کارايي و سرعت عمليات امداد و نجات.
 ايجاد راههاي ارتباطي بين مراکز شهري جهت افزايش قابليت استفاده از خدماتيکديگر و کارآيي شهر.
 انتخاب تيپ هاي ساختماني با تراکم ساختماني کم وقطعات بزرگ جهت کاهشزمان وهزينه مورد نياز عمليات بهبود و بازسازي و امکان طراحي هاي جديد ومقاومن
در برابر زلزله.
 ترکيب عملکردي بهينه عناصر وفضاهاي ش��هري با کاربري هاي خطر آفرين ورعايت حريم مورد نياز با توجه به نوع وميزان خطر.
 اجتناب از همجواري کاربري هاي با تراکم جمعيتي زياد (دبيرستان ،راهنمايي و).....با يکديگر جهت جلوگيري از ازدحام جمعيت هنگا م گريز و پناه.
 در نظر گرفتن مراکز شهري متعدد جهت کارآيي شهر هنگام عمليات استقرار موقتدر صورت آسيب يکي از مراکز شهري.

(ایجادفضاهایبازامنمناسبوکافیدرمجاورتعناصروفضاهایشهریجهتافزایشقابلیتگریزوپناهمردم).

 تعيين مش��خصات کالبدي مناس��ب (تراکم س��اختماني  ،تيپ س��اختماني و)....ومش��خصات عملکردي مناس��ب (نوع کاربري ها،تراکم جمعيت��ي و )...با توجه به
محدوديت هاي مکان طبيعي.
 طراحي معماري مقاوم در برابر زلزله (ايجاد تقارن و نظم در پالن و نما جهت تداومدر حجم  ،استفاده از فرم هاي حجمي ساده و)....
 تقويت کالبدي عناصر ش��هري فرس��وده و يا تخريب عناصر ش��هري فرس��ودهونوسازي آن جهت پايداري در برابر زلزله تااز بروز آسيب هاي فيزيکي ناشي از قدمت
و فرسودگي کالبد ساختمان ها جلوگيري شود.
 رعايت نحوه اتصال وفاصله مناس��ب بين س��اختمانهاي غي��ر همگن همجوار (ناهمگني از نظر ارتفاع  ،قدمت و)....
 مقاوم س��ازي س��اختمانهاي ابتدائي وانتهائي در الگو هاي ترکيبي خطي قطعاتمجاور هم با س��اختمانهاي همگن و متصل به هم تا از بروز آسيب هاي فيزيکي در
ساختمانهاي ابتدائي و انتهایي ناشي از انتقال زلزله به آنها جلوگيري شود.
 ترکيب کالبدي مناس��ب قطعات وراههاي دسترسي به نحوي که آسيب فيزيکيقطعات سبب آسيب راهها نگردد.
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مهندسينمشاورزاد بوم ،روابط عمومي و بينالمللي شهرداري تهران ،تهران  ،1370ص  13و ص 48
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بخش دوم

دستور العمل استانی ايمن سازي ساختمان ها در برابر
حوادثآتشسوزي،اجراونصبتاسيساتاطفاءحريق
مهندس محمد حسن عباس نيا تهراني | رییس انجمن صنفی مهندسان مکانیک

بخش دوم شامل :
 )1باز نگري و اصالحيه بخش نخست
 )2دس��تور العمل ايمن سازي ساختمانهاي مرتفع مس��كوني تا  23طبقه و
ساختمانهاي عمومي  ،تيپ با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي
در اس��فند ماه گذشته در نش��ريه طاق ويژه روز مهندس دس��تورالعمل ايمن سازي
ساختمانهاي مسكوني در سه گروه الف ( ساختمانهاي مسكوني يك تا  5سقف با زير
بناي كمتر از  1000متر مربع ) ب ( ساختمانهاي  6و يا  7سقف ) و ج ( ساختمانهاي
مسكوني داراي  8تا  10سقف ) براي بررسي و اظهارنظر كارشناسان به چاپ رسيد  ،در
اين شماره بخش بازنگري و اصالح شده قبلي بهمراه آئين نامه ايمن سازي ساختمانها
و يا مجتمع هاي مس��كوني مرتفع ( تا  23طبقه ) و همچنين ساختمانهاي عمومي
تيپ با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي جهت استحضار مسئولين  ،نقد و بررسي
و اظهار نظر و صاحب نظران و متخصصين آورده شده است تا قبل از جاري شدن در
صورت لزوم اصالح و مورد بازنگري قرار گيرد
دستور العمل ايمن سازي ساختمانها ومجتمع هاي مسكوني  ،در برابر حريق با اجرا و
احداث تاسيسات اطفاء حريق
گروه الف – ساختمانهاي مسكوني يك تاپنج سقف
ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني كه داراي يك تا چهار طبقه باالي پيلوت و يا
همكف بوده و واحدهاي تشكيل دهنده آنها كمتر از  8واحد باشند مشروط بر اينكه زير
بناي كل آنها از  1000متر مربع بيشتر نباشد ،در اين گروه قرار مي گيرند
تاسيسات مورد نياز :
تاسيسات و سيستم هاي حفاظت و ايمني در برابر حريق اين گروه از ساختمانها بايد
به شرح زير باشد
 -1در داخل هر يك از واحدها
 نصب يك عدد كپسول  3كيلو گرمي  co2با رعايت كليه مالحظات محل نصبالزامي است
 -2در پيلوت ها
 نصب يك عدد كپسول  6كيلو گرمي پودر خشك الزامي است -3زير زمين ها
در اين گروه از ساختمانها چنانچه در زير پيلوت  ،زير زمين با كاربري پاركينگ احداث
گردد ،اجراي سيس��تم اطفاء حريق اتو ماتيك نوع اسپرينكلر مطابق با استانداردهاي
مربوطه الزامي ا ست
 -4در موتور خانه هاي مركزي
 نصب كپس��ول پودر خشك با ظرفيت متناسب با زير بناي موتور خانه – كپسولآتش نشاني دي اكسيد كربن سه كيلو گرمي در مجاورت تابلوهاي برق با رعايت كليه
مالحظات محل نصب الزامي است
 - 5در موتور خانه آسانسورها

نصب يك عدد كپس��ول دي اكس��يد كربن سه كيلو گرمي در محلي مناسب و قابل
رويت و دور از صدمات فيزيكي الزامي است
 -6مالحظات الزم
 بطور كلي محل نصب كپسو لهاي آتش نشاني بايد مكاني مناسب  ،قابل رويتو دس��ترس س��اكنان و دور از نور مستقيم خورش��يد  ،لوازم و تاسيسات و تجهيزات
گرما زا و مصون از صدمات فيزيكي باشد
 كليه كپسولها مي بايد همواره آماده بكار بوده و مرتب تاريخ اعتبار آنها كنترل ودرصورت لزوم تعويض و يا تجديد شارژ گردند.
 -7لزوم آموزش ساكنان و آماده به كار بودن دائم سيستم اطفاء حريق
 ب��راي آم��اده بكار بودن و امكان اس��تفاده بهينه از وس��ايل اطفاء حريق توس��طساكنان  ،آموزش چگونگي استفاده از وسايل و نگهداري آنها و همچنين كپسولهاي
اطفاء حريق مي بايد همواره در دستور كار مديران اين گروه از ساختمانها باشد
گروه ب – مجتمع هاي مسكوني تا  5سقف ( با زير بناي بيش از  1000متر مربع )و
 6و يا  7سقف  ،فاقد مولد برق اضطراري( ويژه سيستم اطفاء حريق)
 كليه ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني داراي  1تا  4طبقه( با زير بناي بيش 1000متر مربع)و  5تا  6طبقه باالي پيلوت در اين گروه قرار دارند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفاء حريق و سيستم هاي حفاظت و ايمني مربوطه براي ساختمانهاي گروه
ب عالوه بر موارد ذكر شده جهت گروه الف الزام َا بايد  ،شامل تاسيسات اطفاء حريق
نوع تر،تيپ هورزيل مطابق با استاندارد (  5306.(B.Sباشد
 براي س��اختمانهاي داراي  7س��قف (  6طبقه باالي پيلوت ) عالوه بر سيستم تراجراي( لوله كشي) سيستم خشك نيز الزامي است
 -1سيستم هاي آتش نشاني
 طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني تر از نوع هوزريل با انشعابات 1اينچ و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ هاي الستيكي فشارقوي  3/4اينچ
و تامين فش��ار  2/2بار در س��ر نازلها با دبي GPM10براي ساختمانهاي اين گروه
الزامي است
 -2مسئوليت طراحي سيستم اطفاء حريق
مس��ئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق اين گروه از ساختمانها بعهده مهندس
طراح تاسيسات ساختمان مي باشد
 مهندس طراح با توجه به نيازهاي فوق الذكر مي بايد هد و دبي پمپ و حجم منبعذخيره آب آتش نشاني را بارعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه طراحي و محاسبه
نمايد.
 -3جنس لوله هاي آتش نشاني
 جنس لوله هاي شبكه آب آتش نشاني تر را مي توان از انواع فوالدي گالوانيزه وزنمتوس��ط و يا فوالدي سياه وزن متوسط مطابق ( 2440 DINنظير لوله هاي ميان
وزن توليدداخل ) انتخاب نمود

توضيح اينكه :كليه لوله كشي هاي سيستم تر ( رايزرها) بايد بصورت توكار و در داخل
داكت ها اجرا گردند
 -4حجم منبع ذخيره آب آتش نشاني و محل استقرار آن
 براي ذخيره و تامين آب مورد نياز سيستم اطفاء حريق  ،مي بايد منبع ذخيره آببه ظرفيت حداقل  5متر مكعب در تراز خر پش��ته بام با هماهنگي مهندسان سازه و
معمار ساختمان  ،محفوظ در برابر تغييرات جوي و آسيب هاي فيزيكي  ،خوردگي و يا
يخ زدگي تعبيه نمود ( يادآور مي شود كه چاههاي آب استخرها برابر مقررات  ،منبع
ذخيره آب آتش نشاني محسوب نمي شوند)
 بهتر است براي جلوگيري از راكد ماندن آب در اين نوع منابع ترتيبي اتخاذ گرددتا هر چند وقت يكبار نزديك به  500ليتر از آب منبع ،جهت مصارف بهداش��تي و يا
آبياري برداشت و سپس جايگز ين گردد
 -5پمپ هاي آتش نشاني و محل استقرار آنها
پمپ هاي آتش نش��اني حتي المقدور بايد درنزديك ترين فاصله از منبع ذخيره آب
نصب گردند در صورت استقرار پمپ آتش نشاني و يا سيستم پمپاژ در پشت بام بايد
توجه داشت كه :
كل سيس��تم و شبكه لوله كشي  ،سيستم پمپاژ بهمراه منبع ذخيره آب الزام َا بايد در
برابر تغييرات جوي  ،خوردگي  ،يخ زدگي و ساير آسيب هاي احتمالي كام َ
ال محافظت
گردند
 -6تجهيزات داخل واحدها
 در داخل واحدهاي اين گروه مانند گروه الف  ،نصب يك عدد كپسول دي اكسيدكربن  3كيلو گرمي با رعايت كليه مالحظات ذكر شده الزامي است
 -7تجهيزات داخل راهروها و معابر عمومي و طبقات
در داخل طبقات اين ساختمانها نصب تجهيزات به شرح ذيل الزامي است :
 نصب يك عدد كپسول پودر خشك  6كيلوگرمي با رعايت مالحظات ذكر شده بازاءهر دو واحد در هر طبقه ترجيح َا در داخل جعبه آتش نشاني
 نصب جعبه آتش نشاني نوع هوزريل در هر طبقه نصب كپسول هاي دي اكسيدكربن و پودر خشك  6كيلو گرمي در پيلوت با رعايتكليه مالحظات الزم
بديهي اس��ت تعداد و نوع و محل كپس��ولها با توجه به زير بناي س��اختمان توسط
مهندس طراح تاسيسات اطفاء حريق تعيين مي گردد
 -8تجهيزات داخل پاركينگ ها
 در فضاي پاركينگ ها  ،در صورتيكه پاركينگ در زير زمين و يا همكف بصورتفضاي در بس��ته احداث شده باشد عالوه بر نصب كپسو لهاي اطفاء حريق  ،اجراي
شبكه اطفاء حريق آبي اتومات از نوع اسپرينكلر الزامي است.
 -9موتور خانه هاي مركزي
در ص��ورت طراحي موتورخانه مركزي ب��ر اي مجتمع هاي گروه ب مانند گروه الف
نصب كپسول پودر خشك براي موتورخانه  ،كپسول دي اكسيد كر بن  3كيلو گرمي

در مجاو رت تابلوهاي برق الزامي است
بديهي اس��ت كه تعداد كپسولها بايد متناسب با فضاي موتور خانه و تعداد تابلوهاي
برق تعيين گردد
 -10موتور خانه آسانسورها
 نصب كپسول دي اكسيد كر بن  3كيلو گرمي در داخل اتاق موتو رخانه آسانسورهابا رعايت كليه موارد و مالحظات ذكر شده قبلي الزاميست
 -11جعبه هاي آتش نشاني
 نصب جعبه هاي آتش نشاني در تمام طبقات در محل هاي قابل رويت و د سترسساكنان الزامي است
 ارتفاع نصب جعبه آتش نشاني از كف تمام شده بايد  120سانتي متر باشد طول شيلنگ اين جعبه ها بايد با ندازه اي باشد كه دور ترين نقطه طبقه اي را كهجعبه در آن نصب شده است پوشش داده شود
 بديهي است كه تعداد و محل نصب جعبه هاي آتش نشاني با توجه به زير بنايساختمان توسط مهندس طراح تعيين ميگردد
 -12سيستم خشك
 طراحي  ،محاس��به و اجراي شبكه لوله كشي سيستم خشك جهت آتش نشانيبراي گروه ساختمانهاي  6سقف ( 5طبقه باالي پيلوت ) اختياري است ولي انجام آن
براي ساختمانهاي  6طبقه باالي پيلوت الزامي است
 در سيستم خشك نصب يك شير تخليه آب در پائين تر ين قسمت لوله كشي (رايزرها )  ،و يك شير اتومات تخليه هوا در باالتر ين قسمت رايزرهاي شبكه خشك
و نصب يك شير يك طرفه به همراه كوپلينگ  2اينچ قابل دسترس ماموران آتش
نشان جهت تزريق آب از خارج ساختمان الزامي است بديهي است كه اين شير ها و
اتصاالت مربوطه بايد از انواع فشار قوي انتخاب گردند
گروه ج  -ساختمانهاي و يا مجتمع هاي مسكوني  8تا  10سقف
ساختمانهائيكه داراي  7تا  9طبقه باالي پيلوت مي باشند جزو ساختمانهاي گروه ج
محسوب مي شوند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفاء حر يق و سيستم هاي حفاظت و ايمن سازي مو رد نياز ساختمانهاي
گروه ج عالوه بر موارد ذكر ش��ده در دو گروه الف و ب ( نصب كپس��ول هاي آتش
نشاني و اجراي سيستم لوله كشي تر از نوع هوزريل ) شامل الزام اجراي شبكه لوله
كشي سيستم خشك  (،مستقل از شبكه لوله كشي سيستم تر) مطابق با استانداردهاي
 NFPA14مي باش��د عالوه بر آن در اين گروه از ساختمان ها براي سيستم اطفاء
حريق  ،تامين برق اضطراري از طريق مولد برق الزامي است
 -1مسئوليت طراحي
مس��ئوليت طراحي سيس��تمهاي اطفاء حريق  ،محاسبات سايز لوله ها  ،تعيين تعداد
رايزرها  ،دبي و هد پمپ ها  ،ظرفيت منابع ذخيره آب  ،انتخاب نوع و تعداد جعبه هاي
آتش نشاني به عهده مهندس طراح تاسيسات ساختمان مي باشد
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 مهندس طرا ح تاسيسات اطفاء حريق ساختمان  ،مي بايد با توجه به نيازهاي فوقالذكر شبكه هاي لوله كشي تر و خشك را طراحي و سپس هد و دبي  ،پمپ و حجم
ذخيره آب مورد نياز را با رعايت ضوابط و مقررات ،طبق ا ستانداردهاي مربوط تعيين
اعالم نمايد
 -2سيستم هاي آتش نشاني
در اين گروه از ساختمانها :
 طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تر  ،تيپ هوزريل با انشعابات 1اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ الستيكي فشار قوي
 3/4اينچ  ،تامين فشار  2بار در سر نازلها با دبي  GPM 10تا  8الزامي است
 طراحي محاس��به و اجراي ش��بكه آب آتش نشاني از نوع خشك تيپ فاير باكساجراي رايزر با انشعابات  1اينچ براي هر فاير باكس  ،نصب فاير باكس مجهز به شير
فلكه فشار قو ي  1اينچ به همراه كوپلينگ 1اينچ و شيلنگ پرلون  1اينچ در داخل و
نصب يك شير يك طرفه به همراه كوپلينگ فشار قوي  2اينچ در خارج ساختمان ،
جهت امكان تزريق آب توسط نيروهاي آتش نشاني الزامي است
 طراحي  ،محاس��به و اجراي شبكه اطفاء حريق اتو ماتيك از نوع اسپرينگلر برايپاركينگ هاي احداث ش��ده در فضاهاي درب بسته در زير زمين و يا همكف الزامي
است
 در ساختمانهاي اين گروه سايز لوله رايزرهاي شبكه تر آتش نشاني نبايد كمتر از 2و شبكه خشك  ،كمتراز  3اينچ باشد
 -3جعبه هاي آتش نشاني
 جعبه آتش نش��اني ( هوزريل ) بايد در كليه طبقات در محل ها ي مناسب و قابلرويت و دسترس ساكنان و در ارتفاع حداكثر  120سانتي متر از كف تمام شده نصب
گردند و در صورتيكه شير سيستم خشك هم در همان جعبه آتش نشاني تعبيه شود
انتهاي پائيني جعبه بايد در ارتفاع حداكثر  90سانتي متر از كف تمام شده نصب گردد
 طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني بايد به اندازه اي انتخاب گردد كه متري دورترين نقطه محلي از ساختمان را كه آن جعبه در آن قرار دارد ،پوشش دهد
بديهي اس��ت كه تعداد و نوع اين جعبه ها با توجه به زير بناي س��اختمان  ،توس��ط
مهندس طراح  ،تاسيسات ساختمان تعيين مي گردد
 -4شبكه لوله كشي خشك (آتش نشاني)
 بمنظور امكان تغذيه شبكه خشك به وسيله خودروهاي حامل آب آتش نشاني ،الزم اس��ت در خارج س��اختمان در مكاني قابل دسترسي مأموران آتش نشاني  ،يك
اتصال آتش نشاني با كوپلينگ و شير يك طرفه  2اينچ اجرا گردد
 سايز لوله رايزرهاي عمودي شبكه خشك بايد حداقل (  3اينچ ) و انشعاب برايهر جعبه آتش نشاني  1اينچ باشد
 در سيس��تم لوله كشي شبكه خشك براي هر جعبه آتش نشاني نصب شير فلكهفشار قوي  1اينچ به همراه كوپلينك  1اينچ الزامي است
توضيح اينكه  :اين سيستم در شرايط عادي فاقد آب بوده و تنها در شرايط اضطراري
توس��ط خود روهاي حامل آب آتش نشاني جهت تأمين آب براي اطفاء حريق مورد
بهره برداري قرار ميگيرد
بايد توجه داشت كه در سيستم لوله كشي شبكه خشك نصب يك عدد شير تخليه
آب در پايين ترين و يك عدد شير اتومات تخليه هوا در باالترين قسمت را يزرهاي
شبكه خشك الزامي است
بديهي است كه اين شيرها بايد از انواع فشار قوي بوده و دست كم تحمل فشار كار

سيستم را داشته باشند.
 تاسيس��ات و كليه تجهيزات و لوله كشي هاي سيستم اطفاء حريق  ،بايد در برابراحتمال يخ زدگي در فصل س��رما و س��اير آسيب ها نظير خوردگي  ،به نحو مطلوب
محافظت گردند.
 -5جنس لوله هاي آتش نشاني
 جنس لوله و اتصالت آتش نش��اني  ،جهت اجراي سيس��تم خش��ك بايد از انواعلوله هاي فوالدي س��ياه و اتصالت جوش��ي مطابق با  ( DIN 244 0وزن متوسط
) باشد.
 -6حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن
 حجم ذخيره آب براي سيستم آتش نشاني تر بايد توسط مهندس طراح محاسبه وتعيين گردد ولي در صورت وجود سيستم اطفاء حريق اتوماتيك نوع اسپرينكلر  ،ميزان
آن نبايد كمتر از  13500ليتر باشد
 منبع ذخيره آب آتش نش��اني تأمين كننده آب سيستم تر و پمپ تامين فشار آبمربوط به آن  ،بايد در محلي مناسب در پيلوت و يا زيرزمين نصب گردند.
 ب��راي جلوگي��ري از راكد ماندن آب در منابع ذخيره آب آتش نش��اني اين گروه ازساختمانها  ،توصيه ميش��ود حداقل  20درصد به حجم ذخيره منابع آب آتش نشاني
اضافه شود تا به مرور براي مصارف بهداشتي و يا آبياري مورد استفاده قرار گرفته و
مجدداً جايگزين گردد
 توضيح اينكه  :طبق ضوابط و مقررات مربوطه  ،اس��تخرها و يا چاههاي آب جزومنابع ذخيره آب آتش نشاني محسوب نمي شوند.
 -7سيستم پمپاژ آب آتش نشاني
 جهت پمپاژ آب سيس��تم تر آتش نش��اني  ،توصيه مي ش��ود از يك پكيج بوسترپمپ كامل آتش نش��اني متشكل از تابلو برق  ،تجهيزات كنترلي منبع تحت فشار و
ش��يرآالت مربوطه جهت تأمين فشار آب آتش نشاني استفاده گردد اين سيستم بايد
با توجه به محاسبات هد و دبي مورد نياز براي سيستم پمپاژ  ،توسط مهندس طراح
انتخاب گردد.
 -8محاسبه ميزان آب دهي و تعيين فشار پمپ آتش نشاني
 محاس��به ميزان آب دهي و فشار پمپ آتش نشاني ساختمانهاي گروه ج  ،بايد بهطريقي صورت پذيرد كه فش��ار خروجي سر هر يك از نازل ها  2بار بوده و دبي آن
 GPM10باشد ولي در صورت وجود اسپر ينكلر GPM 20دبي براي هر اسپرينكلر
مي بايد محاسبه و در نظر گرفته شود
بديهي است كه ارتفاع آب دهي پمپ آتش نشاني در اين گروه بايد با توجه به ارتفاع
س��اختمان  ،طول مس��ير لوله كش��ي  ،قطر و جنس لوله و تعداد اتصاالت مر بوطه
تعيين گردد.
 -9كپسولهاي آتش نشاني و محل نصب آن
 در اين گروه از ساختمانها مانند ساختمانهاي گروه ب  ،نصب كپسول پودر خشك 6كيلو گرمي در هر طبقه ( بازاء هر دو واحد يك عدد ) و دو عدد در پيلوت  ،در محل
قابل رويت و دسترسي ساكنين ترجيح َا در داخل جعبه هاي آتش نشاني الزامي است
 نصب كپسول دي اكسيد كربن نوع سه كيلو گرمي در داخل واحدها  ،اتاق تابلوهايبرق  ،موتورخانه  ،آسانس��ورها در محلي قابل دسترس��ي و رؤيت و دور از تأسيسات
گرمايش��ي مانند پكيج  ،آبگرمكن  ،گاز خوراك پ��زي و غيره و همچنين دور از نور
مستقيم خورشيد الزامي است.
بديهي اس��ت كه تعداد نوع و تيپ كپس��ول ها بايد با توجه به زير بناي محل نصب

مشخص گردد
 در موتورخانه هاي مركزي نيز مي بايد كپسول پودر خشك به تعداد و وزن متناسببا ابعاد موتور خانه به تعداد و وزن متناسب تهيه و نصب گردد.
 -10لزوم آموزش ساكنان و آماده بكار بودن دائم سيستم هاي اطفاء حريق
 بايد توجه داشت كه آماده به كار بودن و امكان استفاده بهينه از شبكه و دستگاههاو تجهيزات اطفاء حريق ساختمانها در گروههاي مختلف الف و ب و ج ميسر نمي شود
مگر آنكه آموزش چگونگي استفاده از تجهيزات اطفاء حريق به ساكنان و همچنين
س��رويس و نگهداري متناسب و مداوم توس��ط افراد ذيصالح همواره در دستور كار
مديران اين ساختمانها باشد.
گروه د :ساختمانهاي عمومي تا  6سقف با زير بناي بيش از  1000متر مربع
كليه ساختمانهاي عمومي كمتر از پنج طبقه ( باالي پيلوت ) با زير بناي بيش از هزار
متر مربع تيپ با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي  ،نظير سينماها  ،تأتر ها  ،مراكز
همايش  ،فروشگاههاي بزرگ و بيمارستانها از جمله اين ساختمانها مي باشند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفا ء حريق و سيستم هاي حفاظت و ايمن سازي اين گروه از ساختمانها
كه به لحاظ اهميت و كاربريهاي مختلف به سه زير مجموعه متفاوت تقسيم مي شوند
به شرح ذيل اعالم ميگردد:
الف ؛ سينماها و تأتر ها و مراكز همايش و فروشگاههاي بزرگ :
در اين ساختمانها عالوه بر نصب كپسولهاي اطفاء حريق و اجراي شبكه لوله كشي
سيستم تر از نوع هوزريل  ،طرح و اجراي سيستم اطفاء حريق اتوماتيك ( اسپرينكلر
) و تامين برق اضطراري جهت( سيستم اطفاء حريق ) الزامي است الزم به ذكر است
سينماها و تأترها با هر متراژي مشمول اين طرح مي باشند
ب  :بيمارستانها  ،پاساژها و مراكز داد و ستد و انبارهاي بزرگ :
در اين ساختمانها عالوه بر نصب كپسولهاي اطفاء حريق  ،اجراي شبكه سيستم تر
از نوع هوزريل و همچنين تامين برق اضطراري جهت سيس��تم اطفاء حريق الزامي
مي باشد.
ج  :موزه ها و كتابخانه هاي عمومي بزرگ و سايت هاي كامپيوتري :
در اين ساختمانها بجز نصب كپسولهاي اطفاء حريق و اجراي شبكه لوله كشي سيستم
تر از نوع هوزريل در قس��مت هاي اداري و راهروها و يا مش��ابه  ،در قسمت مخازن
كتب در كتابخانه ها و سايت هاي كامپيوتري و محل نمايشگاهها در موزه ها  ،طبق
استاندارد هاي مربوطه  ،اجراي سيستم اطفاء اتوماتيك گازي  ،مانند گاز  FM200و
يا آرگونايت و يا مشابه توصيه اكيد مي گردد.
 -1مسئوليت طراحي
مسئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق  ،محاسبات سايز لوله ها و شيوه اجراي
شبكه و تعداد رايزرها  ،تعيين هد ودبي پمپها و ظرفيت منبع ذخيره آب در اين گروه از
ساختمانها ،به عهده مهندس طراح تاسيسات ساختمان مي باشد.
 -2سيستم هاي اطفاء حريق
در اين از س��اختمانها  ،طراحي محاس��به و اجراي ش��بكه آب آتش نشاني از نوع تر
( هوزريل) با انشعابات 1اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ
الس��تيكي فشار قوي  3/4اينچ و تامين فش��ار  2/2بار براي سر نازلها با دبي  8تا10
 GPMجهت رديفهاي الف  ،ب و ج و همچنين طراحي و محاسبه و اجراي شبكه
اطفاء حريق اتوماتيك نوع ( اسپرينكلر ) براي ساختمانهاي گروه رديف الف و پاركينگ
ماش��ينها (در گروههاي رديف الف و ب و ج ) الزامي اس��ت .بديهي ا ست كه در اين

ساختمانها تامين فشار  2/2بار و دبي  20گالن در دقيقه براي هر آب فشان (اسپرينكلر)
ضروري ميباشد.
توضيح اينكه :
الف -در پاركينگ ها نصب اس��پرينكلر در كليه فضاهاي پاركينگ اعم از محلهاي
پارك ماش��ين و يا فضاهاي ارتباطي و عبور و مرور و همچنين ورودي رمپ به هر
طبقه الزامي است
ب  :اجراي يك ش��ير كنترل قطع و وصل ( )Floor Control Valveو نصب
فلوسوئيچ مرتبط با سيستم اعالم حريق در انشعاب هر طبقه الزامي مي باشد
 -3جنس لوله هاي آتش نشاني
جهت اجراي سيستم هاي اطفاء حريق ميبايد از لوله هاي فوالدي و اتصالت جوشي
مطابق با  ( DIN 2440وزن متوسط ) استفاده گردد.
 -4حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن
حج��م منبع ذخيره آب براي سيس��تم اطف��اء حريق تر از ن��وع هوزريل و اتوماتيك
( اس��پرينكلر ) بايد توس��ط مهندس طراح  ،محاسبه و محل استقرار آن تعيين گردد.
ولي باتوجه به اس��تانداردها  ،ميزان آب ذخيره جهت اطفاء حربق ساختمانهاي رديف
ب و ج نبايد كمتر از پنج متر مكعب و جهت رديف الف نبايد كمتر از  24متر مكعب
باشد .بديهي است منبع و لوله ها ك َ
ال بايد در مقابل يخ زدگي در فصل سرما و ساير
آسيبها نظير خوردگي محافظت گردد .ضمن َا توصيه ميگردد جهت جلوگيري از راكد
ماندن آب 20 ،درصد به حجم منبع ذخيره اضافه و اين آب براي مصارف بهداش��تي
و غيره استفاده گردد
 -5مشخصات جعبه هاي آتش نشاني و محل نصب آنها
جعبه آتش نشاني نوع هوزريل بايد در محل هاي مناسب و قابل رويت و دسترس و
در ارتفاع حداكثر  120سانتي متر از كف تمام شده نصب گردند
طول ش��يلنگ هر يك از جعبه هاي آتش نش��اني حداكثر  20متر  ،فاصله دو جعبه
از يكديگر در هر طبقه 30متر و طول پاشش آب از سر نازل  6متر مي باشد بديهي
استكه كليه قسمتهاي ساختمان بايد تحت پوشش اين سيستم قرار گيرد لذا تعداد و
نوع اين جعبه ها بايد باتوجه به زير بناي س��اختمان توسط مهندس طراح تاسيسات
ساختمان تعيين گردد.
 -6كپسولهاي آتش نشاني
نصب كپس��ولهاي پودر خش��ك  6كيلو گرمي و دي اكس��يد كربن 3كيلوگرمي در
محله��اي الزم ( ترجيح�� َا در داخ��ل جعبه ها ) همچنين در ات��اق تابلوهاي برق  ،و
موتورخانه آسانسور الزامي مي باشند
ضمنآ در موتور خانه هاي مركزي مي بايد كپسول پودر خشك متناسب با بزرگي و يا
كوچكي فضا به تعداد و وزن مناسب تهيه و نصب گردد.
 -7سيستم هاي پمپاژ آب آتش نشاني
جهت پمپاژ آب س��يتمهاي آتش نش��اني اين س��اختمانها  ،الزم اس��ت از بوس��تر
پمپ  ،متشكل از پمپ ويا پمپها  ،تابلو برق  ،تجهيرات كنترلي  ،مخزن تحت فشار و
شيرآالت الزم استفاده گردد.
هد بوس��تر پمپ بايد با توجه به طول مس��ير لوله كشي و تعداد اتصاالت مصرفي و
همچنين ارتفاع ساختمان وفشار الزم پشت نازلهاي هوزريل و يا اسپرينكلر  ،و دبي
بوستر پمپ  ،بر اساس  165گالن در دقيقه جهت اسپرينكلر ها در يك منطقه با 150
متر مربع براي س��طح آتش سوزي با خطر كم بعالوه دبي سه عدد هوزريل  ،توسط
مهندس طراح  ،محاسبه و تعيين گردد.
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بوستر پمپ بايد در موتورخانه و در محلي مناسب نصب گردد.
تذكر مهم  :براي ساختمانهايي نظير پاساژ ها  ،انبارهاي بزرگ  ،رستورانهاي بزرگ ،
فروشگاههاي زنجيره اي  ،كتابخانه ها و موزه ها كه سيستم اعالم حريق بايد جامع
و كامل اجرا گردد توصيه اكيد مي شود طراحي ( با هماهنگي مهندسان طراح برق )
بطريقي صورت پذيرد كه در شرايط اضطراري سيستم اعالم حريق به طور اتوماتيك
به مركز تلفن آتش نشاني مرتبط گردد.
گروه ه  :ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني  10تا  23طبقه و ساختمانهاي عمومي
بيش از  6سقف  ،تيپ با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي
كليه ساختمانهاي  10طبقه باالتر از تراز كف خيابان تا  23طبقه ( از تراز پمپ خانه
تا ارتفاع  75متر ) مس��كوني و كليه س��اختمانهاي عمومي بيش از  6سقف با خطر
كم در طبقه بندي آتش س��وزي  ،نظير ساختمانهاي محل اقامت موقت و پذيرائي،
س��اختمانهاي اداري  ،تجاري و مراكز داد و س��تد بزرگ جزو س��اختمانهاي گروه ه
محسوب مي شوند
تاسيسات مورد نياز:
تاسيسات اطفاء حريق و سيس��تم هاي حفاظت و ايمن سازي مورد نياز اين گروه از
ساختمانها عالوه بر نصب كپسولهاي آتش نشاني و اجراي شبكه لوله كشي سيستم
ه��اي تر ( )Wet stand pipeنوع هوزريل و خش��ك ( )Dry stand pipe
ش��امل الزام طراحي و اجراي سيس��تم اطفاء حريق اتوماتيك از نوع اسپرينكلر براي
راهروها  ،كريدور ها  ،ورودي به هر واحد اقامتي در هتل ها و يا واحد هاي مسكوني
و اداري و همچنين فضاهاي عمومي ساختمانها شامل سالن هاي اجتماعات و محل
هاي تجمع  ،رس��تورانها  ،پاركينگ ه��ا ( ورودي رمپ پاركينگ ها در كليه طبقات
براي جلوگيري از گسترش دود و آتش و فضا هاي عبور و پارك ماشين ها ) و ساير
فضاهاي مشابه مي باشد.
در اين گروه از ساختمانها تامين برق اضطراري از طريق مولد برق جهت سيستم اطفاء
حريق الزامي است.
 -1مسئوليت طراحي
در اين گروه از ساختمانها مسئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق  ،محاسبات سايز
لوله ها و شيوه اجراي شبكه و تعداد رايزرها  ،تعيين هد و دبي پمپ ها و ظرفيت منابع
ذخيره آب  ،انتخاب نوع و تيپ جعبه هاي آتش نشاني و سيستم هاي اسپرينكلر بعهده
مهندس طراح تاسيسات س��اختمان مي باشد مهندس طراح ميبايد با توجه به كليه
الزامات فوق الذكر شبكه سيستم هاي اطفاء حريق ( تر  ،خشك و اسپرينكلر) مورد
نظر را با رعايت ضوابط و استانداردهاي  NFPAو يا  BSطراحي و محاسبه نموده
وهد و دبي سيستم پمپاژ و حجم ذخيره آب مورد نياز را تعيين و اعالم نمايد.
 -2سيستم هاي آتش نشاني
در اين گروه از ساختمانها :
طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تر  ،تيپ هوزريل با انشعابات
 1اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ الستيكي فشار قوي
 3/4اينچ  ،تامين فشار  2/2بار  ،سر نازلها با دبي  GPM 10تا 8
 طراح��ي محاس��به و اج��راي ش��بكه آب آت��ش نش��اني از ن��وع خش��ك(  ) Dry Stand pipeتيپ فايبر باكس  -اجراي رايزر خشك انشعابات  1اينچ
براي هر فايرباكس  ،نصب فايرباكس مجهز به شير فلكه فشار قوي  1اينچ به همراه
كوپلينگ  1اينچ فشار قوي  ،شيلنگ پرلون  1اينچ در داخل ساختمان و همچنين
نصب ش��ير يكطرفه در محل مناسب به همراه كوپلينگ فشار قوي سايز 2اينچ به
تعداد الزم در خارج ساختمان جهت امكان تزريق آب توسط نيروهاي آتش نشاني

در ش��بكه لوله كشي سيس��تم خشك  ،نصب يك ش��ير تخليه هواي اتوماتيك در
باالترين نقطه و يك عدد ش��ير تخليه آب در پائين ترين نقطه لوله كشي هريك از
رايزر ها الزامي است
 طراحي محاس��به و اجراي ش��بكه اطفاء حريق اتوماتيك نوع اسپرينكلر مطابق بامقرراغت ملي  ،اس��تاندارهاي  NFPAو يا  BSبراي فضاي راهروها  ،كريدور ها
ورودي ب��ه ه��ر واحد اقامتي در هت��ل ها و همچنين واحد هاي مس��كوني و اداري
و فضاهاي عمومي س��اختمانها شامل س��الن هاي اجتماعات و محل هاي تجمع –
رستورانها پاركينگ ها ( ورودي رمپ پاركينگ ها در كليه طبقات براي جلوگيري از
گسترش دود و آتش و فضا هاي عبور و پارك ماشين ها )
توضيح اينكه  :تامين حداقل فشار  2/2بار پشت هر افشانك سيستم اسپرينكلر بادبي
 20گالن در دقيقه الزامي است
در اين گروه از س��اختمانها س��ايز و تعدا د لوله هاي رايزر يا رايزرهاي شبكه سيستم
اطفاء حريق با توجه به محاس��بات شبكه و تعداد هوزريل ها و اسپرينكلر ها  ،توسط
مهندس طراح محاس��به و مشخص خواهد شد ولي در صورت اجراي سيستم اطفاء
حريق بصورت تركيبي
توضيح اينكه  :در صورت اجراي سيستم اطفاء حريق بصورت مركب سايز لوله ها در
ابتداي رايزر نبايد كمتر از  6اينچ باشد در آنصورت مهندس طراح مي تواند سايز لوله
 30متر انتهايي رايزر را  4اينچ انتخاب نمايد
مالحظات الزم در اجراي سيستم اطفاء حريق اتوماتيك و نصب اسپرينكلر
 در ورودي واحدها  :نصب يك عدد اسپرينكلر الزامي مي باشد در پاركين��گ ها  :در كليه فضاهاي پاركينگ اع��م ازفضاهاي ارتباطي و يا محلهاي پارك ماشين نصب اسپرينكلر با توجه به نوع و سطح پوشش آن طبق استاندارد
 NFPAو همچنين ورودي رمپ پاركينگ به هر طبقه جهت جلوگيري از توس��عه
وانتقال دود و آتش الزامي است
 -6در اج��راي رايزره��ا پي��ش بيني و نصب يك ش��يرفلكه كنت��رل قطع و وصل
(  ) Floor Control Valveدر محل انشعاب هر طبقه و نصب فلوسوئيچ مرتبط
با سيستم اعالم حريق الزامي است.
 -7عملكرد ش��ير كنترل ( قطع و وصل ) طبقه بايد بطريقي باش��د كه امكان ايزوله
اسپرينكلر هاي آن طبقه جهت تعميرات احتمالي  ،بدون اينكه حفاظت ساير طبقات
كاهش يابد ميسر گردد
 -8تاسيسات و كليه تجهيزات و لوله كشي هاي سيستم اطفاء حريق  ،بايد در برابر
احتمال يخ زدگي در فصل س��رما و س��اير آسيب ها نظير خوردگي  ،به نحو مطلوب
محافظت گردند
 -3جعبه هاي آتش نشاني
جعبه آتش نشاني ( هوزريل ) بايد در كليه طبقات در محل ها ي مناسب و قابل رويت
ودسترس ساكنان نصب گردند جعبه آتش نشاني ( خشك و تر ) بايد در ارتفاع حداكثر
 90سانتي متر از كف تمام شده نصب بشود
 طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني بايد به اندازه اي انتخاب گردد كه دورتر يننقطه محلي از ساختمان را كه آن جعبه در آن قرار دارد ،پوشش دهد
 طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني را مي توان حداكثر تا  25متر انتخاب نمودبديهي اس��ت كه تعداد و نوع اين جعبه ها با توجه به زير بناي س��اختمان  ،توس��ط
مهندس طراح تاسيسات ساختمان تعيين مي گردد
 -4شبكه لوله كشي آتش نشاني خشك ( )Stand pipe Dry
 بمنظور امكان تغذيه ش��بكه خشك به وسيله خودروهاي حامل آب آتش نشاني ،الزم اس��ت در خارج س��اختمان درمكاني قابل دسترس مأموران آتش نشاني  ،يك

اتصال آتش نشاني با كوپلينگ و شير يكطرفه  2اينچ نصب گردد
 س��ايز لوله رايزرهاي عمودي ش��بكه خشك بايد در ابتداي رايزر  6اينچ و  30مترانتهايي آن حداقل ( 4اينچ ) و انشعاب براي هر جعبه آتش نشاني 1اينچ باشد
 در سيس��تم لوله كشي شبكه خشك براي هر جعبه آتش نشاني نصب شير فلكهفشار قوي  1اينچ به همراه كوپلينك  11اينچ الزامي است
بايد توجه داشت كه در سيستم لوله كشي شبكه خشك نصب يك عدد شير تخليه
آب در پايين ترين و يك عدد شير اتومات تخليه هوا در باالترين قسمت را يزرهاي
شبكه خشك الزامي است.
بديهي است كه اين شيرها بايد از انواع فشار قوي بوده و دست كم تحمل فشار كار
سيستم را داشته باشند.
توضيح اينكه  :شبكه سيستم خشك آتش نشاني در شرايط عادي فاقد آب بوده و تنها
در شرايط اضطراري توسط خود روهاي حامل آب آتش نشاني جهت تأمين آب براي
اطفاء حريق مورد بهره برداري قرار ميگيرد.
 -5جنس لوله هاي آتش نشاني
جهت اجراي سيس��تم هاي اطفاء حريق تر مي بايد از لوله هاي فوالدي و اتصاالت
جوشي مطابق با  ( DIN 2440وزن متوسط ) و براي سيستم خشك از لوله هاي
فوالدي و اتصاالت جوشي بدون درز مطابق با  DIN 2440استفاده نمود.
 -6حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن
حجم ذخيره آب براي سيتم آتش نشاني تر بايد توسط مهندس طراح محاسبه و تعيين
گردد ولي با توجه به الزام اجراي سيس��تم اطفاء حريق اتوماتيك اس��پرينكلر  ،ميزان
ذخيره آب آتش نشاني براي اين گروه از ساختمانها نبايد كمتر از  30000ليتر باشد.
منبع ذخيره آب آتش نشاني ( تامين كننده آب سيستم تر) بايد در محلي مناسب در
پيلوت و يا زير زمين نصب گردد و براي جلوگيري از راكد ماندن آّب آن الزم اس��ت
ترتيبي اتخاذ ش��ود تا حدود  20درصد حجم آب ذخيره براي مصارف بهداش��تي و با
آبياري مرتب برداشت و سپس جايگزين گردد.
تذكر  :طبق ضوابط  ،اس��تخر ها و يا چاههاي آب  ،منابع ذخيره آب  ،آتش نش��اني
تلقي نمي گردد.
 -7سيستم هاي پمپاژ آب آتش نشاني  ،ميزان آبدهي و تعيين فشار الزم
جهت پمپاژ آب سيس��تم هاي آتش نشاني  ،الزم ا ست از بوستر پمپ آتش نشاني
(متش��كل از پمپ و يا پمپ ها  ،تابلو برق  ،تجهيزات كنترلي  ،منبع انبساط بسته و
شيرآالت و غيره ) جهت تامين فشار آب آتش نشاني استفاده شود .هد و دبي بوستر
پمپ ها مي بايد با توجه به طول مسير لوله كشي و تعداد اتصاالت مصرفي و ارتفاع
ساختمان قطر و جنس لوله ها تعداد هوزريل ها و اسپرينكلر ها توسط مهندس طراح
محاسبه و تعيين گردد.
توضيح اينكه  :در گروه ساختمانها با خطر كم قاضاي آب براي سيستم آب فشان با
پيش فرض منطقه عمليات آب فشان ( سطح تر ) به ميزان  150متر مربع حداقل عبارت
از  GPM 150باشد كه بايستي تقاضاي آب  5عدد هوزريل نيز به آن اضافه گردد.
 -8كپسولهاي آتش نشاني و محل نصب آنها
 دراين گروه از س��اختمانها مانند س��اختمانهاي گروه ج  ،نصب تعداد الزم و كافيكپسول پودر خشك  6كيلو گرمي در طبقات و پيلوت  ،ترجيح َا در داخل جعبه هاي
آتش نشاني
 نصب كپسول دي اكسيد كربن نوع سه كيلو گرمي در داخل واحدها  ،اتاق تابلوهايبرق  ،موتورخانه  ،آسانس��ورها در محلي قابل دسترس��ي و روئيت و دور از تأسيسات
گرمايشي مانند پكيج  ،آبگرمكن  ،گاز خوراك پزي و غيره دور از نور مستقيم خورشيد
الزامي است.

بديهي اس��ت كه تعداد  ،نوع و تيپ كپسول ها بايد با توجه به زير بناي محل نصب
مشخص گردد.
 در موتورخانه هاي مركزي نيز مي بايد كپسول پودر خشك  ،متناسب با بزرگي و ياكوچكي موتور خانه به تعداد و وزن متناسب تهيه و نصب گردد.
 -9تامين فشار مثبت هوا در البي ها و دهليزهاي پلكان ها
در اين گروه از س��اختمانها تامين فش��ار مثبت در باكس پلكانها به شرح زير الزامي
است.
الف  :سيستم فشار مثبت هوا در باكس پلكان بايد كام َ
ال دود بند اجرا گردند
ب  :چنانچه ارتفاع بناهاي مسكوني بيش از  30متر (  10طبقه ) و بناهاي اداري بيش
از  20متر (  6طبقه ) باشد الزم است سيستم مثبت فشار هوا به صورت شبكه هاي
كانال كشي طراحي و اجرا شود.
ج  :اختالف فشار هواي داخل دهليزهاي پلكان با خارج آن بايد برابر  0/2اينچ آب باشد
تا درب هاي ورودي به دهليز پلكانها به سهولت قابل باز و بسته شدن باشند
د -اين سيس��تم بايد به طريقي طراحي و اجرا ش��ود كه بتوان حداقل  5برابر حجم
فضاي باكس پلكان را در زمان يك ساعت هوادهي كند.
ه :عملكرد سيستم فشار مثبت هوا :
راه اندازي سيس��تم فشار مثبت هوا بايد همزمان با عملكرد سيستم هاي اعالم و يا
اطفاء حريق اتوماتيك و يا هر دو سيستم صورت پذيرد.
ت  :سيستم بايد بصورت دستي از مدار خارج و خاموش گردد.
 -10شرايط محل استقرار دستگاه تامين فشار مثبت
الف :به فضاي باز ارتباط داشته باشد
ب  :بايد نس��بت به نفوذ محصوالت آتش سوزي و ساير آالينده هاي هوا محافظت
شده باشند.
 -11لزوم آموزش ساكنان و آماده بكار بودن دائم سيستم هاي اطفاء حريق
 بايد توجه داشت كه آماده به كار بودن و امكان استفاده بهينه از شبكه و دستگاههاو تجهيزات اطفاء حريق ساختمانها در گروههاي مختلف الف و ب و ج ميسر نمي شود
مگر آنكه آموزش چگونگي استفاده از تجهيزات اطفاء حريق به ساكنان و همچنين
س��رويس و نگهداري متناسب و مداوم توس��ط افراد ذيصالح همواره در دستور كار
مديران اين ساختمان ها باشد.
در خاتمه  ،ضمن آرزوي اينكه آئين نامه تدوين شده بتواند مشكالت طراحي و اجراي
سيستم هاي تاسيسات اطفاء حريق ساختمانها را حل و تسهيالت الزم جهت نظارت
بر حس��ن انجام آنها را فراهم نمايد  ،برخود الزم مي دانم از مساعدت هاي بي دريغ
رؤس��اي محترم سازمان هاي نظام مهندسي و آتش نشاني استان خراسان رضوي و
كارشناسان محترم خانم مهندس فاطمه مهاجري مقدم و آقايان مهندسين  ،محمد
تقي باقريان  ،محمد متقين  ،ابراهيم صالحي و همچنين سركار خانم مهندس ترانه
مهاجر كوهستاني و آقايان مهندسين  ،محمد سپهر  ،حسين مهرشيد و رضا بشير و
محمد رضا فرزان ( نمايندگان محترم گروهاي تخصصي و نظارت عاليه سازمان نظام
مهندس��ي ) و آقايان مهندسين جندقي و شه پرست نمايندگان محترم سازمان آتش
نشاني خراسان رضوي كه با جديت و صرف وقت بسيار موجبات تهيه و تدوين اين آئين
نامه را فراهم نمودند جداَ تشكر نموده و آرزوي موفقيت بيشتر ايشان را داشته باشم.
ضمن َا از مديريت محترم نشريه طاق (ارگان رسمي سازمان نظام مهندسي خراسان )
كه در چاپ مطالب و اطالع رساني به عموم ما را ياري داده اند و همچنين خانم مريم
تقديسي كه در تايپ و تكثير اين مجموعه همكاري مستمري داشته اند نيز تقدير و
تشكر مي گردد.
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تعويض هواي موتور خانه هاي تهويه مطبوع و تامين هواي احتراق
يكي از مالحظات فني در جانمائي موتور خانه تهويه مطبوع س��اختمانها  ،چگونگي
تامين هواي احتراق دستگاههاي حرارتي و مشعل ها و نيز تعويض هواي موتور خانه
ها به قدر كفايت و استاندارد براي تضمين سالمتي كارگران و تكنسين هاي مستقر
در فضاي موتور خانه است  .تعامل بين مهندسان مكانيك و مهندسان معمار و سازه
در مرحله طراحي پالن و سازه ساختمان مي تواند فوايد ارزشمندي را به همراه داشته
باشد  .در اين مقاله با مروري بر استانداردها و ضوابط فني تعويض هواي موتورخانه
ها و تامين هواي احتراق وفق مقررات ملي ساختمان ( مباحث چهاردهم و هفدهم )
چگونگي تامين هواي احتراق و تعويض هواي موتورخانه ها را مورد تجزيه و تحليل
ق��رار مي دهيم در اين خصوص از دريافت رهنمود ها و نظرات همكاران با تجربه و
متخصص پيشاپيش كمال تشكر و امتنان را دارم .
در طراحي پالن ساختمانها متاسفانه كم ارزش ترين فضاهاي ساختمان  ،براي استقرار
و نصب تجهيزات موتورخانه هاي تهويه مطبوع  ،در نظر گرفته مي شود كه غير قبول
بوده و همواره مورد گاليه مهندس��ان مكانيك بوده است به ياري خداوند  ،در مقاله
اي ديگر به معيارها و استانداردهاي الزم براي جانمايي موتورخانه ها در طراحي پالن
ساختمان ها اشاره خواهيم نمود تا مورد توجه متحصصين معماري ساختمانها قرار گيرد
 .بدون شك تعامل تمام مهندسان درگير طراحي ساختمان و بيان شفاف استانداردها
و ديدگاهها در فاز صفر ( طراحي پالن ساختمان ) مي تواند از نقايص و كاستي هاي
عديده موجود در ساختمان موتور خانه ها بكاهد  ،براي شروع  ،شرايط تعويض هواي
موتور خانه ها ي تهويه مطبوع ساختمانها بويژه هوارساني سالم و كافي براي تامين
هواي احتراق مش��عل ها بر اساس ضوابط استاندارد هاي فني و ونيز الزامات مباحث
چهاردهم و هفدهم مقررات ملي ساختمان بيان مي گردد.
تامي��ن هواي تازه ( ) FRESH AIRبراي تهويه هر مكاني با توجه به كاربري و
تضمين كيفيت هوا براي ساكنان آن هميشه از دغدغه هاي اصلي طراحان ساختمان
 ،بويژه مهندسان مكانيك  ،طراحان تاسيسات مكانيكي ساختمان مي باشد .اينجانب
از ديدگاه مهند سان مكانيك به موضوع مي پردازم .
مراجع معتبر فني با در نظر گرفتن سطوح آلودگي هواي موتورخانه هاي تهويه مطبوع
و نيز تامين هواي مصرفي براي احتراق مشعل ها  ،پيشنهاد چهار بار تعويض هوا در
ساعت (  ) 4Times/hourرا براي كل حجم هواي موتور خانه ها دارند.
چنانچه موتورخانه اي از طريق درب ها و يا باز شوهائي به هواي آزاد راه داشته باشد ،
به صورت طبيعي هواي كافي در موتورخانه جريان مي يابد لذا اگر حجم  .موتورخانه
ساختمان به قدر كافي باشد نياز به تمهيدات خاص ديگري نيست ( بايد توجه داشت

مناسب ترين ارتفاع براي يك موتور خانه مركزي  4/5تا  6متر و درب اصلي 4تا  5متر
مي باشد كه البته عرض درب چنين موتور خانه اي نبايد كمتر از  4متر باشد) بانصب
اگزاست فن هاي ملخي بر روي ديوار هاي پشت ديگ ها و مشعل ها  ،هواي كثيف
به تله افتاده در زير سقف را مي توان از موتورخانه خارج نمود  ،در آنصورت بدون ترديد
هواي كافي براي احتراق و سالم براي پرسنل نيز خواهيم داشت.
اگر موتورخانه اي در طبقات منفي ساختمان ساخته شده باشد و امكان ارتباط مستقيم
با هواي آزاد نيز موجود نباشد .در چنين شرايطي وظيفه مهندس تاسيسات مكانيك
ساختمان است كه با محاسبات الزم  ،سيستمهاي تعويض هواي اجباري و مكانيكي
موتورخانه را مطابق استانداردها طراحي نمايد .
در اينجا با نگاهي كوتاه به مقررات ملي ساختمان و نيز مراجع معتبر فني ديگر موضوع
را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم
موضوع بحث حاضر را مي توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد
الف  :تعويض هواي موتور خانه ( ) Air change
ب  :تامين هواي احتراق
براي اين كار مهندس طراح بايد ابتدا با محاسبه حجم موتورخانه و ضرب آن در دفعات
الزم براي تعويض هوا در س��اعت دبي هواي تازه مورد نياز را بر حسب فوت مكعب
در دقيقه بدست آورد :
بنابر اين
كه در آن
دبي هواي تازه الزم
حجم موتورخانه
تعداد دفعات تعويض هوا در ساعت
 nبا توجه به اس��تاندارد هاي معتبر براي موتور خانه هاي مركزي  4بار مي باش��د
()4=n
به عنوان مثال  ،فرض كنيد ابعاد موتورخانه اي  5m . 25m . 12mباش��د  ،دبي
هواي تازه الزم براي تعويض مكانيكي هواي اين موتورخانه برابر است با :

بنابراين ونتيالتورهاي اين موتورخانه بايد ظرفيتي معادل  3500cfmداش��ته باشند
(.ونتيالتورها مي توانند از نوع مكشي ( اگزاست فن ) و يا رانشي باشند) اكنون فرض
كنيد در اين موتورخانه سه ديگ گرمايشي كه دوتا آن هر يك به ظرفيت 500000
كيلو كالري در ساعت و سومي به ظرفيت  200000كيلو كالري درساعت و يك چيلر
جذبي ( ابزوربشن ) از نوع دو اثره شعله مستقيم (Double Effect & Direct
 ) Fireبه تناژ تبريد  Ton 250كه مجهز به يك مشعل گاز سوز به قدرت 700000
( ساختمان را يك فضاي آموزشي مانند
كيلو كالري در ساعت  ،داشته باشيم
َ
يك دانشكده با زير بناي  5000متر مربع در نظر بگيريد )
هواي الزم براي احتراق مش��عل هاي گاز س��وز را مي توان با فرض اينكه در فصل
تابستان براي تامين آب گرم بهداشتي ساختمان ديگ كوچك و براي سرمايش آن
چيلر و در فصل زمستان نيز فقط سه ديگ براي گرمايش ساختمان روشن باشد  ،از
رابطه زير بدست آورد
(فوت مكعب بر ساعت گاز طبيعي مصرف شده)
of NG
در رابطه فوق  30 ،درصد هواي اضافه (  ) Excess Airنس��بت به احتراق اس��تو
كيو متري در نظر گرفته شده است  .با توجه به ا ينكه قدرت مشعل ها 1200000
كيلوكالري در س��اعت و ارزش حرارتي گاز ش��هري (  )NGدر مشهد حدوداَ 8200
كيلو كالري در س��اعت مي باش��د  ،دبي گاز مصرفي در اين موتورخانه به ش��رح زير
خواهد بود

بنابراين دبي هواي الزم براي احتراق در ا ين موتور خانه برابراست با :

CFm= 0.265×5122=1357 Cfm

اگر دو عدد بدست آمده  ( 3500cfmبر مبناي چهار بار تعويض هوا در ساعت ) و
 ( 1357cfmهواي الزم براي احتراق مشعل ها) را باهم مقايسه كنيم  .واضح خواهد
ش��د كه چنانچه سيس��تم تعويض هواي اين موتور خانه را بر اس��اس استاندارد
مذكور طراحي كنيم هوا هم بقدر كافي براي احتراق مشعل ها وجود خواهد داشت و
هم براي پرسنل حاضر .
بر اس��اس محاس��بات مذكور تقريب َا نيمي از هواي تازه تزريق شده به اين موتورخانه
صرف تامين هواي احتراق مي شود  .و اما چنانچه سوخت مشعل هاي بكار رفته از
نوع سوخت مايع نظير ( گازوئيل يا مازوت باشد)  ،دبي هواي الزم براي احتراق مشعل
ها كمتر از عدد بدست آمده براي حالت گاز سوز خواهد بود .بنابراين هميشه مي
توانيم دبي هواي الزم براي احتراق را با ضريب اطمينان باال ،بر مبناي مشعل هاي
گاز سوز محاسبه و طراحي نماييم .
براي برآورد هواي احتراق مشعل هاي گازوئيل سوز مي توان از فرمول زير (:با در نظر
گرفتن  30درصد هواي اضافه ) استفاده نمود
CFm= 35×GPH of Oil
( CFm (Ft3/min
كه در اين رابطه دبي الزم براي احتراق
( GPH (Gal/hr
سوخت مايع مصرفي بر حسب گالن بر ساعت
( GPH of Oil = (Btu/hrقدرت حرارتي مشعل ( / )Btu/Galارزش حرارتي

سوخت مايع مصرفي
براي محاس��بات كاربردي ارزش حرارتي س��وخت هاي  ،مايع مت��داول را مي توان
 150000ب��ي تي يو در گالن در نظرگرفت بنابراين در موتورخانه مذكور دبي هواي
الزم براي احتراق مشعل هاي گازوئيل سوز برابر است با

بدين تر تيب مش��خص مي شود كه معيار چهار بار تعويض مكانيكي هوا در ساعت
كفايت هاي الزم براي تامين هواي موتورخانه را دارا مي باشد
اكنون ممكن اس��ت اين س��ؤال پيش آيد كه چنانچه موتور خانه اي به ابعاد در نظر
گرفته شده در اين مثال نباشد  ،آنگاه چه بايد كرد ؟ در پاسخ بايد ابتدا اين سؤال را
مطرح كنيم كه براي موتور خانه اي كه در آن سه ديگ  ،يك چيلر ابزورشن  250تن
 ،يك سختي گير ،يك يا دو منبع كويلي  ،ايستگاههاي پمپاژ آب بهداشتي ساختمان
 ،ايستگاههاي پمپاژ آب هاي گرم كننده و سرد كننده (  ،)Chilled waterمنابع
انبساط  ،پمپ هاي برج خنك كن و ساير متعلقات ريز و درشت مورد نياز نظير انبار،
اتاق اس��تراحت پرس��نل  ،تابلوي برق و  ، ....مس��احت  300متر مربع با ارتفاع  5متر
 ،بزرگ  ،كوچك و يا مناس��ب اس��ت ؟ اگرچه اينجانب تاكنون فرمول قاطعي براي
محاسبه حجم موتورخانه ها نديده ام  ،اما با توجه به معيارها و استانداردها ي چيدمان
تجهيزات در موتورخانه ها (كه انشاا ...به ياري خداوند در مقاله اي ديگربه آن خواهيم
پرداخت ) به نظر مي رسد حجم مذكور براي اين موتورخانه مناسب است  .شايان ذكر
است كه در محيط هايي با هواي آلوده  ،استاندارد هاي تهويه مقدار هواي تازه ال زم
براي هر نفر را  50 cfmذكر مي كنند  .چنانچه پرسنل حاضر در اين موتو رخانه را
شش نفر در نظر بگيريم حداقل هواي تازه الزم براي ساكنان  300 cfmمي شود
 .بنابراين اگر با حجم موتور خانه اي مواجه شويم كه با معيار چهار بار تعويض هوا ،
دبي هواي تازه محاسبه شده كمتر از مجموع دبي هاي هواي تازه الزم براي احتراق
و براي پرسنل شود  ،يا بايد اين حجم براي موتورخانه را از اساس نپذيريم ( اينجانب
چنين توصيه مي كنم ) و يا تعداد دفعات تعويض هوا را آنقدر افزايش دهيم تا سالمتي
پرسنل و هواي الزم براي احتراق تضمين گردد .
روش هاي تامين هواي احتراق با توجه به مقررات ملي ( مباحث  14و ) 17
در دو مبحث مذكور براي تامين هواي احتراق بدون احتساب تعويض هواي موتورخانه
حالت هاي مختلفي ارائه شده است كه براي موتورخانه ها  ،در موقعيت هاي مختلف
ساختمان قابل انطباق مي باشند  ،اين حالت ها به شرح زير مي باشند
ال��ف  :حالتي كه يكي از ديوارهاي موتورخان��ه در حد فاصل فضاي خارج با فضاي
داخ��ل قرار دارد و مي توان  ،با نصب دريچه هايي بر روي آن ديوار به هواي آزاد راه
يافت  ،در اين حالت بايد حداقل دو دريچه  ،يكي در  30سانتي متر از سقف و ديگري
در 30سانتي متر از كف  ،با سطح آزاد حداقل  1سانتي متر مربع به ازاي هر  155كيلو
كالري بر ساعت قدرت حرارتي مشعل ها براي هريك در نظرگرفته شود  .بايد توجه
داشت كه اگر براي پوشش سطح آزاد ايجاد شده دريچه فلزي انتخاب گردد معادل
 75درصد س��طح ظاهري دريچه و اگر چوبي انتخاب گردد معادل  25درصد س��طح
ظاهري بايد مورد محاسبه قرار گيرد .
استفاده از توري حشرات ( ريز ) براي پو شاندن مقطع كانال خروجي ممنوع بوده و به
جاي آن بايد از تور مرغي استفاده شود (.شكل )1

شكل  – 1تامين هواي احتراق از طريق دريچه هاي مرتبط به هواي بيرون

ب  :حالتي كه موتورخانه در شرايطي است كه ناگزير بايد از طريق كانالهاي افقي
به هواي آزاد راه يابد
چنانچه در موتور خانه اي بتوانيم از طريق نصب كانالهاي فلزي افقي به هواي آزاد
راه پيدا كنيم ( شكل  )2بايد حداقل به وسيله دو كانال افقي يكي در  30سانتي متري
از سقف و ديگري در 30سانتي متري از كف به هواي آزاد راه يابد  .سطح مقطع آزاد
هريك از دريچه ها حداقل  1سانتي متر مربع به ازاي هر  77كيلو كالري در ساعت
قدرت حرارتي مشعل ها باشد .بديهي است سطح مقطع هر يك از كانال ها نبايد از
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سطح آزاد دريچه مربوطه كمتر باشد

شكل  – 2تامين هواي احتراق از طريق كانال هاي افقي فلزي مرتبط با هواي بيرون

ج  :حالتي كه تنها راه دسترسي به هواي بيرون موتورخانه استفاده از كانال هاي قائم
باشد ( شكل  ) 3در اين صورت  ،موتورخانه بايد حداقل با دو كانال قائم فلزي  ،يكي
از مجاور كف (  30سانتي متر باالتر از كف ) و ديگري از مجاورت سقف  ،به هواي
آزاد راه يابد  ،سطح مقطع دريچه هاي خروجي اين كانالها بايد حداقل  1سانتي متر
مربع به ازاء هر  155كيلو كالري در ساعت قدرت حرارتي مشعل ها باشد.

شكل  – 4تامين هواي احتراق از كف كاذب

ه  :حالت تامين هواي احتراق از فضاي مجاور :
بعض��ي از موتور خانه ها از طريق راهروها و يا دريچه هايي مي توانند به فضاهاي
مجاور راه يابند چنانچه فضاهاي مجاور  ،هواي كافي داشته و تعويض هوا در آنجا به
خوبي انجام شود در صورتي كه در آن فضا ها گازهاي خطرناك و سمي قابل اشتعال
و يا هواي پرگرد و غبار وجود نداشته باشد  ،هواي احتراق را مي توان از اين فضاها
تامين نمود (ش��كل  ) 5چنانچه بانصب دريچه فضاي موتورخانه  ،به فضاي مجاور
راه يابد بايد از حداقل دو دريچه يكي در مجاورت كف و ديگري در مجاورت س��قف
 ،با سطح آزاد حداقل  1سانتي متر مربع به ازاي هر  38كيلو كالري در ساعت قدرت
حرارتي مشعل استفاده شود .

شكل  -3تامين هواي احتراق از طريق كانل هاي قائم مرتبط با هواي بيرون

د :تامين هواي احتراق از كف كاذب ( پلنوم ) و كانال قائم از مجاورت سقف تا امتداد
پشت بام موتورخانه يا ساختمان ( شكل . ) 4
در ا ين حالت بايد حداقل دو دهانه در فضاي نصب دستگاهها پيش بيني شود  .يك
دهانه در كف به فضاي كاذب راه يابد و ديگري از زير سقف مستقيم َا به هواي بيرون
راه پيدا كند  .سطح آزاد هر يك از اين دو دهانه نيز بايد حداقل  1سانتي متر مربع به
ازاي هر  155كيلو كالري در ساعت قدرت حرارتي مشعل ها باشد ( .كف كاذب يا
پلنوم حتم َا بايد از طريق يك يا چند دريچه مستقيم َا به هواي بيرون راه داشته باشد)
الزم به ذكر است كه مجموع سطح آزاد اين دريچه ها نبايد از  1سانتي متر مربع به
ازاء هر  77كيلو كالري در ساعت قدرت حرارتي مشعل ها كمتر باشد

الزم به توضيح است كه در يچه كانالها در كليه موارد فوق الذكر بايد از انواع دريچه
هاي س��اده و غير قابل مسدود شدن انتخاب گردند و از نصب در يچه هاي دمپر دار
روي كانالهاي هوار ساني جدآ خوداري شود و عالوه بر آن با نصب تابلوهاي هشدار
 ،در مجاورت ا ين دريچه ها اخطار هاي الزم براي جلوگيري از بس��ته ش��دن سهل
انگارانه آنهانيز جلوگيري گردد ضمن َا در صورت اس��تفاده از سيس��تم تعويض هواي
مكانيكي براي تهويه موتورخانه بايد اطمينان حاصل شود كه اين سيستم با مشعل
هاي دس��تگاهها  ،هم بندي ( اينترالك ) ش��ده باش��د به طوري كه با از كار افتادن
سيستم مذكور مشعل ها نيز خاموش و آالرم هاي هشدار به صدا در آيند .
در پايان از راهنمايي ها و زحمات جناب آقاي مهندس عباس نيا تهراني رياست
محترم انجمن صنفي مهندسان مكانيك خراسان كه در تنظيم اين مقاله و نيز ويرايش
آن اينجانب را ياري نمودند  ،كمال تشكر و امتنان را دارم

مهندس محسن محدث -عضو هیات علمی دانشکده فنی مشهد و مدرس سازمان
نظام مهندسی خراسان
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ویراستاران:دکتر علی کیانی فر و مهندس محمد حسین کاشانی حصار
م��ورد تایید کمیته تخصی مبحث  14مقررات ملی س��اختمان ،دفتر تدوین و ترویج
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دس��ت اجرا و کنت��رل ،وارس��ی ( ،)CHECKبررس��ی ( ،)REVIEWبازرس��ی
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‘ ’COMMISSIONINGاز مرحله ساخت تا مرحله تضمین ،هماهنگ باشد.

چگونگ��ی کنترل ،بازرس��ی و تحول پروژه های تاسیس��ات و تجهیزات مکانیکی و
وظایف و مس��ئولیت های دس��ت اندرکاران طرح از مرحله ساخت تا مرحله تضمین.
فصل س��وم :انتخاب مصالح ،چگونگی اجرا ،کنترل ،بازرس��ی و تحول تاسیس��ات
بهداش��تی ،در محدوده  - :لوله کشی آب س��رد و گرم با لوله های فلزی (فوالدی و
مسی) ،لوله کشی فاضالب بهداشتی و لوازم بهداشتی
فصل چهارم :انتخاب مصالح و چگونگی اجرا ،کنترل ،بازرسی و تحویل تاسیسات
لوله کشی توزیع انرژی ،سرمایی و گرمایی
فص��ل پنجم :انتخاب مصالح ،چگونگی اجرا ،کنترل ،بازرس��ی و تحویل لوله های
ترموپالستیک در محدوده لوله کشی آب سرد و کرم ،فاضالب و لوله کشی توزیع انرژی
فصل ششم :انتخاب مصالح ،چگونگی اجرا ،کنترل ،بازرسی و تحویل تاسیسات کانال
کشی هوا
فصل هفتم :آش��نای با فهرست کنترل ،بازرس��ی و تحویل دستگاه های هوارسان،
هواکش و فن کویل
فصل هشتم :آشنایی با فهرست کنترل ،بازرسی و تحویل تاسیسات حرارت مرکزی
از جمله :دیگ ها ،سختی گیرها ،چیلرها ،هواسازها ،برج های خنک کن ،دودکش ها،
پمپ ها ،مشعل ها ،سوخت رسانی به مشعل ها و کنترل ها
فصل نهم :آش��نایی با فهرس��ت کنترل ،بازرسی و تحویل پمپ ها و بوستر پمپ ها
فصل دهم :آشنای با فهرست کنترل ،بازرسی و تحویل تاسیسات آتش نشانی:
 سیس��تم لوله های قائم ،اس��پرینکلرها (آب پاش ها) و کپسول های آتش نشانیدر پیوست انتهای کتاب به یکاها ،نمادهای ترسیمی و نوشتاری و  ...اشاره شده است.
در انتهایهر فصل کتاب،چک لیست (سیاهه وارسی) ارائه شده است تا کار بررسی،وارسی
و بازرسی را آسان کند .روشن است که این چک لیست های پیشنهادی ممکن است
نواقصی داشته باشد و باید کامل شود .لذا از همکاران ،دست اندرکاران و مطالعه کنندگان،
فروتنانه انتظار همکاری است ،تا با اعالم نظرات ،پیشنهادها و انتقادات سازنده به نشانی
 mojtabaghassemi@gmail.comاز کمبودها به کاهند.
س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان خراس��ان رض��وي ضم��ن ارج نهادن
ب��ه ت�لاش ه��اي ثمربخ��ش و مجدانه آق��ای مهن��دس مجتبي قاس��مي
آمادگ��ي خ��ود را ب��راي معرف��ي آثار فاخ��ر س��اير هم��كاران در اين
عرص��ه اعالم مي كن��د و امي��د آن دارد با اين مجال فرص��ت پيش روي
ب��راي پژوهش ه��اي مفي��د و ارزنده در اين زمينه گس��ترده ت��ر گردد.
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تجزيه و تحليل پايگاه اطالعات تصادفات سال1386شهرمشهد در محيطGIS

چكيده
شهرنشینی پدیده ای است که در چند دهه اخیر باعث رشد بی رویه شهرها شده است .بطوریکه تنوع خدمات رفاهی و اجتماعی همچون وجود مراکز خرید ،تفرجگاهها ،مراكز
درمانی مجهز ،ادارات ،همچنین رشد اقتصادی بیشتر در شهرها ،تنوع مهارتها و فرهنگها و کال برخورداری از رفاه نسبی بیشتر باعث شده شهرهای ایران چه از نظر جمعیت
شهرنشین و چه از نظر وسعت شهر ،رشد چشمگیری داشته باشند.
قابل ذکر است افزایش وسعت شهرها باعث گردید مسافت سفرهای شهری افزایش یافته و شهروندان به منظور رفع نیازهای خود مجبور به پیمودن مسافتهای طوالنی بودند که
دیگر از طریق پیاده روی و دوچرخه سواری مقدور نبود و نیاز به استفاده از وسایل نقلیه موتوری روز به روز بیشتر می گردید که تا به امروز شاهد تردد تعداد قابل مالحظه ای وسیله
نقلیه موتوری مخصوصا شخصی در معابر شهری هستیم .این وسایل شخصی علیرغم مزایای خاص خود همچون رفاه ،سرعت ،قدرت انتخاب و  ...دارای معایب عمده ای بوده
که گاهی اوقات استفاده از آنها را زیر سئوال می برد که عمده ترین این معایب شامل ایجاد آلودگیهای زیست محیطی ،مصرف منابع محدود سوخت ،ایجاد آلودگیهای دیداری
و شنیداری ،تراکم ،راه بندان و اعمال تأخیرهای طوالنی بر شهروندان ،بروز تصادفات و اعمال خسارتهای جانی و مالی و  ...ميباشد که در اینجا تصادفات مدنظر میباشد.
لذا در این گزارش به بررسی تصادفات از دیدگاههای مختلف ،برآورد هزینه های جانبی و علل بروز آنها پرداختهشده است .سپس بر اساس آمار و اطالعات پليس از آمار تصادفات
سال  1386شهر مشهد ،پايگاه اطالعات تصادفات شهر مشهد در محيط  GISتشكيل گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 )1مقدمه
استفاده از وسايل نقليه شخصي عليرغم محبوبيتهاي خاص خود همچون آسايش ،راحتي ،دراختيار بودن ،امنيت و  ...تبعات متعددي را درپي دارد كه هرچه شهر بزرگتر و ميزان
مالكيت وسيله شخصي بيشتر باشد ،اين اثرات نامطلوب نيز بيشتر خواهد بود كه مهمترين آنها عبارتند از:
تراكم ترافيك و راه بندان  /هدر رفتن وقت و عمر افراد  /تحميل خسارتهاي مالي بر شهروندان  /بروز آلودگيهاي زيست محيطي  /هدر رفتن منابع محدوده سوختهاي فسيلي
بروز آلودگيهاي ديداري و شنيداري  /بروز تصادفات  /و ...
قابل ذكر است مساله ترافيك و اثرات نامطلوب ناشي از آن به حدي رسيده كه امروزه يكي از مهمترين دغدغههاي مديريت شهري ،مديريت بر حمل و نقل و ترافيك هر
شهري باشد كه موفقيت در اين زمينه به پارامترهاي زيادي وابسته بوده كه از مهمترين آنها ،شناسايي درست مسائل و مشكالت شهري و اولويت بندي آنها ميباشد تا بتوان با
توجه به منابع و بودجههاي محدود ،بيشترين بهبود را در زمينه مديريت حمل و نقل شهري داشته باشيم .در اين خصوص طبق بررسيهاي بعمل آمده و عوارض سنجي انجام
شده ،مشخص گرديده يكي از زيان بارترين اثرات ترافيك شهري ،بروز تصادفات و تبعات بيشمار ناشي از آن ميباشد كه برخي از آنها عبارتند از:
صدمات روحی و روانی  /از بین رفتن یا کارافتادگی نیروی فعال جامعه  /هزینه های اقتصادی تحمیل شده  /هزینه های قضایی و ديه  /هزینه امداد رسانی و بيمارستان /
هزینه اداري و پلیس  /خسارت به تأسیسات  /خسارت به وسیله نقلیه و بار  /و ...
بنابراين همانطور که مالحظه می شود یک تصادف باعث تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی به جامعه می گردد که جای بسی تأمل و نگرانی دارد.
در بررسی علل تصادفات با سه دسته عامل مواجه می شویم که عبارتند از راه ،وسیله نقلیه و استفاده کننده از راه که از مهمترین عوامل فوق در تصادفات ،عامل استفاده کننده از
راه یا عامل انسانی می باشد که در قالب راننده ،دوچرخه سوار و عابر پیاده بررسی می شود .تغییرات رفتار فردی در جریان ترافیک نسبت به وسیله نقلیه یا اجزا راه بیشتر بوده و
پیش بینی آن مشکل تر است .موفقیت برنامه های مهندسی ترافیک نیز بستگی زیادی به عامل انسانی دارد .بطوریکه شناخت محدودیتهای فیزیکی و روانی انسان و نیز دامنه
تغییرات رفتار و عملکرد او ،در به اجرا درآوردن صحیح ضوابط و روشهای کنترل ترافیک بسیار حیاتی است .
در ادامه اين فصل سعي ميشود مرور كلي بر آمار تصادفات در شهرهاي مختلف جهان داشته تا جايگاه كشورمان به لحاظ ايمني بين كشورهاي مختلف مشخص شود .سپس

مروري به آمار تصادفات در شهر مشهد داشته تا با ارائه يك تحليل اقتصادي ،ميزان خسارتهاي مالي ناشي از بروز تصادفات ساالنه شهر مشهد را مشخص نماييم.
 )2بررسی آمار تصادفات در شهر مشهد
از بررسی آمار تصادفات شهر مشهد در چند سال اخیر که در جدول ( )5 -1آمده ،درمییابیم در شهر مشهد نیز شبکه خیابانی از ایمنی کافی برخوردار نبوده و معابر شهری حادثه
خیز می باشند.

جدول ( .)1آمار تصادفات شهر مشهد بر اساس اطالعات ثبت شده پلیس نوع تصادف

نوع تصادف

خسارتی

فوتی

جرحی

سال مورد نظر

تعداد

رشد
(درصد)

تعداد
تصادف

تعداد
مجروح

رشد
(درصد)

تعداد
تصادف

تعداد
کشته

رشد
(درصد)

1380

11773

-

1772

2286

-

39

42

-

1381

14276

21

2292

2474

8

49

55

31

1382

26405

85

3364

4592

86

77

93

69

1383

31147

18

6066

6712

46

97

104

12

1384

33131

6

5838

7379

10

82

97

-7

1385

25736

-22

4443

5210

-29

81

88

-15

1386

37954

55

6665

8827

69

105

108

33

1387

34795

-9/2

7703

8633

1/15

60

62

-42/8

همانطور که از جدول فوق پیداست ،میزان رشد آمار تصادفات هر سال نسبت به سال قبل از مقادير متفاوتي برخوردار است بطوريكه در برخي از سالها با افزايش و در برخي از
سالها با كاهش تعداد تصادف مواجه هستيم .اما به هرحال تعداد مطلق تصادفات به تفكيك خسارتي ،جرحي و فوتي از آمار بااليي برخوردار بوده و اين امر باعث گرديده ساالنه
خسارات جاني و مالي سنگيني به شهروندان تحميل شود.
همچنین قابل ذکر است آمار فوق تنها آمار ثبت شده پلیس راهنمایی و رانندگی شهر مشهد می باشد که آمار واقعی تصادفات و تلفات ناشی از آن بیش از آمار فوق بوده که در
قسمت بعدی به آن اشاره شده است.
 )3برآورد هزینه های ناشی از تصادفات
همانطور که در مقدمه گزارش اشاره شد ،بروز تصادفات باعث تحمیل هزینه های مختلف و هنگفتی بر جامعه و شهروندان می شود که از مهمترین آنها از بین رفتن و کارافتادگی
نیروی فعال جامعه ،صدمات روحی و روانی ،هزینه های اقتصادی و  ...می باشد .البته تمام هزینه های تحمیل شده بطور مستقیم هزینه های ریالی نبوده و تبدیل به ریال آنها
کار بسیار مشکلی می باشد .به عنوان مثال تعیین هزینه تبعات روحی و روانی ناشی از بروز تصادفات و غم و اندوه برجای مانده بر وابستگان کشته شدگان تصادفات پارامتر بسیار
پیچیده ای است که به راحتی نمی توان آنرا تبدیل به ریال نمود .لکن در این قسمت سعی شده تا حد امکان و با استفاده از اطالعات موجود ،برآوردی تقریبی از هزینه های
ریالی تصادفات شهر مشهد در سال  1386داشته باشیم.
همانطور که بیان گردید آمار تصادفات ارائه شده در جدول ( )1 -1آمار ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بوده که با آمار واقعی ناشی از تصادفات که توسط پزشکی
قانونی ثبت می گردد ،تفاوت زیادی دارد .بطوریکه طبق تحقیقات انجام شده توسط آقای دکتر آیتی ] آیتی [1377،برای تبدیل تعداد مجروحین و فوت شدگان ثبت شده توسط
پلیس به آمار واقعی بایستی از ضرایب  2برای تعداد مجروح و  4/5برای تعداد فوت شده استفاده کرد که بر این اساس تعداد مجروحین و فوت شدگان واقعی در سال 1386
به ترتیب  17654و  486نفر به دست می آید.
از طرفی به منظور برآورد هزینه ریالی تصادفات خسارتی ،جرحی و فوتی در کشورهای مختلف دنیا تحقیقات متعددی بعمل آمده که هر کدام از آنها برآوردی از هزینه تصادفات
مذکور ارائه داده اند .یکی از این تحقیقات که با شرایط ایران هماهنگی بیشتری داشته ،تحقیقات انجام شده در ایاالت متحده توسط محققی به نام «روی جرسین» می باشد
که طبق نتایج تحقیقات وی ،هزینه یک تصادف منجر به فوت  111برابر هزینه یک تصادف خسارتی و  19برابر یک تصادف جرحی می باشد [آیتی .]1381،بنابراین اگر طبق
تعرفه شرکتهای بیمه هزینه دیه مربوط به فوت افراد در اثر تصادف  400میلیون ریال در سال 1388درنظر گرفته شود ،هزینه هر جرح ناشی از تصادف معادل  21/05میلیون
ریال و هزینه ناشی از یک تصادف خسارتی معادل  3/6میلیون ریال برآورد می گردد که نسبتا منطقی می باشد .لذا مطابق با جدول ( )2 -1هزینه کل تصادف سال  1386شهر
مشهد معادل  702/6میلیارد ریال برآورد می گردد که رقم بسیار چشمگیری بوده و جای بسی تأمل دارد .هر چند که مبلغ فوق شامل بسیاری از هزینههای دیگر همچون هزینه
های از کارافتادگی ،تألم خاطر بازماندگان ،از بین رفتن نیروی فعال جامعه ،از بین رفتن سرمایه های ملی و  ...نمی گردد.
طبق تحقيقات به عمل آمده ،هزينه واقعي ناشي از بروز تصادفات با درنظر گرفتن هزينه هاي جانبي آن ،حدودا  10برابر هزينه ريالي پرداختي توسط شركت بيمه مي باشد كه
بر اين اساس:

هزينه كلي تصادفات شهر مشهد در سال  7026/ 000/000/000= 1386ريال (هفت هزار و بیست و شش ميليارد ريال)
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جدول ( .)2برآورد هزینههای اقتصادي تصادفات سال  1386شهر مشهد

آمار ثبت شده
پلیس

ضریب
تصحیح

آمار
واقعی

هزینه هر تصادف
(میلیون ریال)

کل هزینه تصادف
(میلیارد ریال)

فقره

37954

1

37954

3/6

136/6

مجروح

8827

2

17654

21/05

371/6

مقتول

108

486

400

194/4

نوع تصادف
خسارتی
جرحی
فوتی
جمع کل

فقره

فقره

فقره

7533
108

37963

-

-

-

-

4/5
-

-

-

-

-

-

-

702/6

 )4تحليل آمار تصادفات در محيط GIS
در نرم افزار  GISتعداد تصادفات حادث در هر نقطه محاسبه شد و سپس بر اساس آن نقاط پرحادثه به ترتيب نزولي و به تفكيك تقاطع و محور دسته بندي شدند.
 )1 -4اولويت بندي تصادفات در شهر مشهد
بررسي تصادفات به صورت محورها و تقاطعها تقسيم شد .در شكل ( )1محورهاي پرحادثه شهر مشهد نمايش داده شده است .همچنين جدول ( )3نيز گوياي تعداد تصادف آن
محورها ميباشد.

شكل ( .)1نمايش محورهاي پر حادثه شهر مشهد در محيط GIS

جدول ( .)3تعداد تصادف در محورهاي پر حادثه

همچنين تقاطعهاي پرحادثه شهر مشهد كه تعداد تصادف آنها بيشتر از  10تصادف بوده در شكل ( )2نمايش داده شده است .در جدول ( )4نيز  20تقاطع پرحادثه به ترتيب و با
تعداد تصادف حادث شده در آن آورده شده است.

شكل ( .)2نمايش نقاط حادثه خيز شهر مشهد
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جدول ( .)4آمار كلي تصادفات نقاط حادثه خيز شهر مشهد

 ) 2 -4تحليل آماري اطالعات تصادفات
آنچه مسلم است ،براي كاهش شدت و تعداد تصادفات ابتدا بايد داليل بروز آن را شناخت تا بتوان هدف گذاري و برنامه ريزي دقيقي انجام داد .بنابراين نياز است اطالعات
مربوط به تصادفات جمع آوري و تحليل گردد .نتايج حاصل از تحليل اطالعات مي تواند سرلوحه كار برنامه ريزي كارشناسان و مديران مربوطه قرار گيرد تا با شناخت بهتر و
دقيق تر براي كاهش شدت و تعداد تصادفات گام بردارند.
 ) 1 -2 -4نوع تصادف
نوع تصادف به دليل حساسيت زياد ميزان خسارت مالي و جاني ،از مهمترين عوامل مورد بررسي به شمار ميرود .اگر تصادفات را برحسب نوع تصادف به سه دسته خسارتي،
جرحي و فوتي تقسيم كنيم ،همانگونه كه انتظار ميرود خواهيم ديد تصادفهاي خسارتي بيشترين و فوتي كمترين تعداد تصادفات را شامل ميشوند .جدول ( )5تعداد تصادف
را در هر يك از انواع تصادف نشان ميدهد.

خسارتي
تعداد

37954

جرحي
6665

فوتي
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كل
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جدول ( .)5تعداد تصادفات به تفكيك نوع تصادف

 )2 -2 -4بررسي زمان وقوع تصادف
با بررسي تعداد و زمان وقوع تصادفات مشخص ميشود بيشترين تعداد تصادف به ترتيب در ساعتهاي  11الي  12و  13الي  14با  3402 ، 3413تصادف و كمترين تعداد
تصادف در ساعت  3الي  4بامداد با  62تصادف ميباشد .روند تعداد تصادفات در نمودار ( )1نشان داده شده است.

نمودار ( .)1روند تعداد تصادفات در ساعات مختلف شبانه روز

همچنين با بررسي روزهاي مختلف سال مشخص شد در تاريخ  86/11/24بيشترين تصادف ( 268عدد) و در تاريخ  86/2/4كمترين تعداد تصادف ( 29عدد) رخ داده است.
همچنين به طور متوسط روزانه  122/53عدد تصادف در شهر مشهد حادث شده است .
جدول( .)6مقادير توصيفي تعداد روزانه تصادفات

بيشترين تعداد تصادف در تاريخ 1386/11/24

268

كمترين تعداد تصادف در تاريخ 1386/02/04

29

ميانگين روزانه تصادفات

122.53

 )3 -2 -4بررسي تصادفات به تفكيك ماه وقوع آنها
بيشترين تعداد تصادفات در بهمن ماه با  4161تصادف و كمترين تعداد تصادفات در تیرماه با  3475تصادف ميباشد .ميانگين ماهانه تعداد تصادفات  3727عدد ميباشد .نمودار
( )2روند تصادفات در ماههاي مختلف سا ل را نشان ميدهد.

نمودار ( .)2روند تعداد تصادفات در ماه هاي مختلف سال

بر اساس فرم كام تصادفات نحوه برخورد وسايل نقليه به يكديگر از انواع متنوعي برخوردار است كه در نمودار ( )3آمده است .با تفكيك تصادفات برحسب نحوه برخورد آنها
مشخص ميشود كه برخورد جلو به پهلو با  18616تصادف بيشترين و برخورد عقب به پهلو با  1396تصادف كمترين مقدار را دارند.

نمودار ( .)3تغييرات تعداد تصادفات به تفكيك نحوه برخورد
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 )4 -2 -4علت تامه تصادف
يكي از مهمترين مس��ائل قابل بررسي در تصادفات ،علت تامه تصادف ميباشد .اگر
تصادفات را به تفكيك علت وقوع حادثه بررس��ي كنيم ،خواهيم ديد  33/66درصد
تصادفات به علت «عدم رعايت حق تقدم» رخ داده اس��ت .علتهاي مختلف وقوع
تصادف به همراه تعداد و درصد هر يك از اين علل در جدول ( )7آمده است.

درصد

عدم رعايت حق تقدم

15053

33.66

تغيير مسير ناگهاني

4048

9.05

عدم توجه به جلو

9895

عدم رعايت فاصله طولي

3414

عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه

1812

عدم رعايت فاصله عرضي

1550

ساير علل

983

حركت با دنده عقب
انحراف به چپ

عبور از چراغ قرمز

1566

3.50

حركت در خالف جهت تعيين شده
تخطي از سرعت مطمئنه

299

318

نقص فني مستمر در وسيله نقليه

246

تجاوز به چپ ناشي از سبقت

219

تجاوز از سرعت مقرره

153

عبور از محل ممنوع

دور زدن در محل ممنوع
انحراف به راست

228

191

134

نقص فني حادث در وسيله نقليه

96

نقض مقررات حمل بار

78

عدم مهارت در رانندگي
يدک کشي بطرز غلط
خطاي عابر

نقض ماده  4قانون ايمني راهها توسط راننده
تعدادكل

7.63

2552

492

گردش به طرز غلط

22.12

5.71

1270

85

17
15

10
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جدول ( .)8تعداد تصادفات به تفكيك نقايص معابر

نوع نقص معبر

جدول ( .)7تعداد تصادفات به تفكيك علت تامه تصادف

تعداد

بررسي قرار داد ،لذا فقط تصادفاتي را كه نقص معبر در فرم كروكي آنها قيد شده است
مورد بررسي قرار ميدهيم .ميبينيم نقص عالئم عمودي با  47/70درصد بيشترين
و وجود اختالف س��طح بين آس��فالت و شانه با  0/29درصد كمترين سهم را در بروز
حوادث رانندگي دارا ميباشند.

4.05

3.47

2.84
2.20

1.10
0.71

0.67
0.55

0.51

0.49

فقدان حفاظ ايمني کنار معبر

تعداد
27

فقدان شانه خاکي و پارکينگ

6

نقص عالئم افقي

722

کم عرض بودن معبر
نقص عالئم عمودي

923
1668

وجود اختالف سطح بين آسفالت و شانه

10

بدون نقص

87

وجود مانع دست انداز
ساير نقايص
تعداد كل

54
41227

44724

 )6 -2 -4تصادف به تفكيك نوع معابر
با بررس��ي تعداد تصادفات حادث ش��ده در معابر مختلف ش��هر مش��خص ميشود
خيابانهاي شهر با  21660عدد تصادف بيشترين تعداد تصادف را دارا ميباشند .نكته
قابل توجه ،تعداد تصادفات در تقاطعها و ميدانها ميباشد كه عليرغم سطح كم آنها از
كل مساحت شبكه خياباني (حدودا  4.2درصد)  31/10 ،درصد تصادفات در آنها اتفاق
ميافتد كه خود بيانگر ميزان حادثه خيزي بسيار باال در آنها بوده و نيازمند مديريت و
برنامه ريزي دقيق تر مي باشد .نمودار ( )4تصادفات حادث شده در معابر مختلف شهر
را به وضوح نشان ميدهد.

0.43

0.34

0.30
0.21

0.19

0.17

0.04
0.03

0.02

100.00

 )5 -2 -4نقص موجود در معابر محل تصادف
يكي از علتهاي وقوع حوادث رانندگي ،نقص موجود در معابر ميباش��د .اگر جدول
( )8را مالحظه كنيم ،خواهيم ديد نقص عالئم عمودي با  1668تصادف ،بزرگترين و
مهمترين نقص معابر شهر مشهد ميباشد .الزم به ذكر است با توجه به اينكه نقص
معبر در  41227تصادف با عنوان ساير نقايص آمده است و نميتوان اين تعداد را مورد

نمودار ( .)4تعداد تصادفات به تفكيك نوع معبر

 )5جمع بندي
همانطور كه ميدانيد يك تصادف ترافيكي ،پديدهاي است كه از تركيب و تداخل غير
خطي عوامل گوناگون به وجود مي آيد كه هريك از آن عوامل ،ريشه ها و طبيعتهاي
خاص خود را دارد و درست به همين دليل تحقيق در مورد آن امر دشوار و دقيق است.
تحقيقات نشان داده است كه علل تصادفات ،حاصل تداخل پيچيده عوامل مربوط به
وسيله نقليه ،جاده ،محيط و عوامل انساني است.
گر چه پليس در گزارش��ات خود از تصادفات ترافيكي ،معموال يك علت را به عنوان
علت اصلي يا «علت تامه « تصادف مشخص مي نمايد ،اما كمتر تصادفي وجود دارد
كه صرفا ناشي از يك علت به وجود آمده باشد .بلكه معموال تركيبي از علل مختلف و
آثار تشديد كننده آنها روي يكديگر مي باشد كه منجر به يك تصادف ميشود.
يكي از اهداف مهم در بررسي تصادفات اين است كه نقاط حادثه خيز را تشخيص و با
بررسي بيشتر و كشف علت تصادفات در آن نقاط و اقدام الزم براي حذف آنها ،باعث
كاهش تعداد تصادفات شويم.

تحليل حاضر به بررسي تصادفات از جهات مختلف پرداخت ،علت ها و مواردي را كه
تاثير بس��زايي در تعداد و شدت تصادفات دارند ،معرفي كرد .اميد است با بهره گيري
از نتايج آن و برنامه ريزي دقيق و علمي ،بتوان گام موثري در جهت كاهش تعداد و
شدت تصادفات برداريم.
بدون شك اگر در موارد فوق اقدام نكنيم (در حالي كه كشورهاي پيشرفته پيگيرانه
كار مي كنند) و انتظار داشته باشيم اين مشكل بزرگ جامعه ما خود بخود يا از طريق
بعضي اقدامات موردي ،مقطعي وكوچك حل شود و توفيقي مانند آن كشورها داشته
باش��يم ،انتظار بيجايي اس��ت كه هيچگاه جامه عمل نخواهد پوش��يد و جان و مال
شهروندان در تصادفات تلف خواهد شد.
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هزینه تصادفات
(تئوری وکاربرد)

مجری  :شرکت مهندسین مشاور بهین تردد -اسماعیل آیتی

ناشر  :پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
تاریخ انتشار 1388 :
تعداد صفحات  750 :صفحه
در این کتاب به وضعیت حوادث ترافیکی در ایران و جهان پرداخته ش��ده
است و ضرورت تعیین هزینه تصادفات ،تبیین گردیده است .محاسبه هزینه
های ناش��ی از تصادفات اعم از هزینه های درمانی ،خسارت خودروهای
آسیب دیده ،هزینه های عملکردی ،بیمه ،پلیس ،تاخیر سفر و نظایر آن از
جمله موضوعاتی است که در این تحقیق ،به آنها پرداخته شده است.
در ادامه نیز هزینه های تصادفات کش��ورهایی نظیر استرالیا ،هندوستان،
اردن و چند کشور دیگر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .همچنین
اهداف کمی ایمنی در استراتژی کشورهای توسعه یافته و آثار آن در هزینه
ها از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند.
تقویم کنفرانس های مرتبط با ایمنی
Towards Zero Deaths: A National Strategy for High)way Safety (Invitation Only

مکان  :واشنگتن دی سی -آمریکا
زمان  25 :و  26آگوست 2010
آدرس اینترنتی www.trb.org :

& 2010 International Symposium on Safety Science
)Technology (ISSST'2010

مکان  :هانگ ژو – چین
زمان  26 :الی  29اکتبر 2010
آدرس اینترنتیwww.issst.com.cn :

American Traffic Safety Services Association
(ATSSA) Convention & Traffic Expo

مکان  :فونیکس آریزونا – آمریکا
زمان  13 :الی  17فوریه 2011
آدرس اینترنتی www.atssa.com :
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دهکده ارغوان؛ الگوی نمونه اقامتی و فراغتی

شركت عمران مهندسان خراسان  ،مجري طرح دهكده اقامتي – فراغتي ارغوان
مشهد :بلوار آب و برق(،هفت تير)  ،هفتم تير  ، 15اولين سه راهي سمت راست ،پالك 10
تلفن  8931350 -51 :و  8917050نمابر8684104 :
www.omranmohandesan.com
info@omranmohandesan.com
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دهکده اقامتی – فراغتی ارغوان كه  11سال پيش قرار داد آماده سازي آن به امضاي
سازمان مسكن و شهرسازي خراسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رسيده
است ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه شاید بتوان بر همين اساس آن را به عنوان
الگويي نمونه براي طرح هاي مشابه معرفي كرد.
درشهریورماه  1378قرارداد مشارکت آماده سازی پروژه دهکده اقامتی فراغتی ارغوان
طرقبه بین س��ازمان مسکن وشهرسازی استان خراس��ان و سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان در زمینی به مساحت  133هکتار تنظیم و مبادله شد.
عرص��ه پ��روژه از اراضی ملی ش��ده و متعلق به دولت اس��ت ک��ه در جنوب غربي
شهرطرقبه  ،حد فاصل روستاي طرقدر و رودخانه بار (دهبار) واقع شده است .
رفاه  ،امنیت و تحقق توسعه پایدار
پروژه دهکده اقامتی – فراغتی ارغوان اهداف مختلفي را دنبال مي كند كه از آن جمله
مي توان به ایجاد فضا های اقامتی ،فراغتي و گردشگري عمومي مناسب بر اساس
تمايل اعضای س��ازمان نظام مهندس��ی که در قالب شرکت سهامی خاص عمران
مهندسان خراسان سرمایه گذاری و در طرح مشارکت نموده اند  ،برای کمک به رفع
تنگناهای موجود از طریق تقویت ناحیه بمنظور استفاده مردم منطقه شهری مشهد و
زائرین و گردشگران از فضاهای عمومی فراغتی  ،ارایه الگوی نمونه اقامتی و فراغتی
با رعایت اصول فنی و معیارهای مطلوب شهرسازی و معماری متناسب با جایگاه و
شئونات جامعه مهندسی اشاره نمود.
عالوه بر آنچه اشاره شد ؛ اعتالی کیفیت محیط طبیعی و کمک به حفظ و ارتقای
اکوسیستم منطقه  ،تاثیرگذاری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در راستای توسعه پایدار
منطقه با ارایه الگوها و روش های مناسب اجرایی مشارکت مردمی و نهایت ًا کمک به
تحقق نیازهای عمومی جامعه بخش دیگری از اهداف این طرح است.
کلیات طرح دهکده ارغوان در ش��ورای شهرس��ازی استان شانزدهم آبان سال  79و
هجدهم خرداد سال  85در کارگروه شهرسازی و معماری استان مورد تایید وتصویب
قرار گرفته است .
در طرح جامع شهرطرقبه که توسط مشاور طرف قرارداد سازمان مسکن وشهرسازی
استان تهیه و در مراجع ذیصالح به تصویب رسیده است کل مجموعه پروژه ارغوان
در داخل طرح جامع شهرطرقبه قرار گرفته و در نتیجه برخوردار از تأمین کلیه امکانات
و نیازهای عمومی و خدمات شهری خواهد بود .
تنوع کاربری ؛ ویژگی بارز پروژه ارغوان
در پروژه دهکده اقامتی – فراغتی ارغوان ش��ش نوع كاربري اقامتي  ،تفرجگاهی و
پارک  ،جهانگردی و پذیرایی  ،خدمات  ،ایمنی و معبر پيش بيني شده است .در بخش
اقامتي كاربري سکونت موقت  ،در بخش تفرجگاهی و پارک كاربري هاي تفریحی
– فراغتی-فضای سبز  ،در بخش جهانگردي و پذيرايي كاربري هاي خدمات پذیرایی
و تجاری کالن پيش بيني شده است .در بخش خدمات نيز چهار نوع كاربري تجاری
(خرد)  ،تأسیس��ات  ،فرهنگی و هنری و اطالع��ات و ارتباطات و در بخش ايمني و
معبر نيز به ترتيب كاربري هاي بهداشتی – درمانی  ،انتظامی – اداری  ،معبر سواره
و پارکینگ و معبر پیاده لحاظ گرديده اس��ت ،حدود  1/3به فضاي اقامتي و سكونت
موقت و مابقي  2/3به ساير كاربريها از جمله فضاي سبز  ،معابر و تفريحي  ،فراغتي و
خدماتي و ايمني اختصاص يافته است.
دربخش اقامتی  ،سطح جرم گذاری در قطعات بین  15تا  20درصد و تراکم  30تا 40
درصد عرصه (متناسب با شیب) درنظر گرفته شده است تا ضمن جلوگیری از ساخت
وسازهای متراکم  ،با کمترین دخالت در طبیعت  ،فضای کافی بمنظور بهره گیری از
محیط زیبا و ویژه سایت به وجود آ ید و شرایط دلپذیری رابرای سپری کردن اوقات
فراغت مالکان قطعات فراهم سازد .
عالوه بر نکات فوق الذکر  ،ش��رکت عمران مهندس��ان خراس��ان مجری طرح (كه
سهامداران آن ازاعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند )با انجام مطالعات
در مقاطع مختلف و با استفاده از دانش و تجربیات مشاوران ضوابط ،مقررات ویژه ای را
برای جانمایی  ،ساخت وساز و رعایت ا صول علمی و فنی در احداث بنا در نظر گرفته
اس��ت که رعایت آن برای کلیه مالکان قطعات الزامی اس��ت و این امر بهره برداری
بهینه از موقعیت طبیعی با رعایت حقوق همسایگی و ایجاد هماهنگی مطلوب و زیبا
را در کل مجموعه به نفع همگان فراهم می سازد .

زیرساخت ها  ،تأسیسات زیربنایی پروژه ارغوان
ب��ا توجه به اینکه بیش از  50درصد زمین محل اج��رای پروژه دهکده اقامتی
فراغتی ارغوان در زمان آغاز عملیات آماده سازی در خارج از طرح هادی طرقبه
قرارداشت لذا  ،عالوه بر هزینه ها واجراي عملیاتی که براساس طرح مشارکتی
با س��ازمان مسکن وشهرس��ازی برعهده مجری طرح پيش بيني گرديده بود
تأمین آب  ،برق رسانی و مشارکت در احداث راه دسترسی جدید از مسیر مجتمع
سحاب به ارغوان نیز برعهده مجری طرح گذاشته شد که در این راستا اقدامات
زیر با هزینه شرکت عمران مهندسان خراسان صورت پذیرفته است:
 -1انعقاد قرارداد تامین  1500مترمکعب آب آشامیدنی بهداشتی در شبانه روز
در سال  1380باشرکت آب و فاضالب خراسان
 -2خرید امتیاز اشتراک دایمی  100هزارمترمکعب (ساالنه) آب از سهم مشارکت
شهرداری طرقبه در سد چالیدره براساس قرارداد مصالحه در سال 1379
 -3تأمین ساالنه  300هزار مترمکعب آب از سدچالیدره با تنظیم قرارداد مشارکت
با شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان در سال 1379
 -4برق رسانی و اجرای شبکه هوایی و زمینی توزیع برق در داخل پروژه
 -5مشارکت در احداث راه جدید دسترسی به ارغوان و طرقدر و سایر روستاها از
مسیر مجتمع فرهنگی سحاب با هزینه مشارکتی مقطوع  10/000میلیون ریال
( یک میلیارد تومان)
 -6مشارکت در احداث پل اول جاده حصار -گلستان (در ارتباط با جاده موضوع
بند )5به مبلغ  5000میلیون ریال
احداث پل و جاده دسترس��ی جدید عالوه بر تس��هیل در رفت و آمد به پروژه
ارغوان  ،بارس��نگین ترافیکی مش��هد – طرقبه و باالعک��س را به میزان قابل
توجهی کاهش خواهد داد وکمک ش��ایان توجهی به حل مش��کالت ترافیکی
شهر طرقبه می نماید .
« ارغوان» ؛ هماهنگی در ساختار جمعیتی
 باتوجه به اینکه اعضای س��ازمان نظام مهندسی ساختمان مالکان قطعاتاقامتی (ویالیی) می باشند اين طرح نوعي هماهنگی در ساختار جمعیتی ايجاد
خواهد كرد.
 در اين طرح مطالعات همه جانبه اي در مورد ایجاد زیرساخت ها و تأسیساتعمومی ش��امل  :احداث و آس��فالت معابر اصلی و فرعی  ،جم��ع آوری آبهای
سطحی  ،ایجاد دیوارهای حایل به منظور جلوگیری از ریزش ورانش و طراحی
شبکه جمع آوری فاضالب انجام گرفته است.
 تأمین و توزیع آب آش��امیدنی و بهداشتی و فضای سبز نيز در پروژه دهکدهاقامتی – فراغتی ارغوان در دو شبکه جداگانه اجرا مي گردد ودر طراحی صورت
گرفته  ،سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای بصورت تله متری در اطراف ویالها
(استفاده از شیرهای سلونوئیدی و برقی در مسیر) پيش بيني شده است.
 ایستگاه پمپاژ و مخازن آب آشامیدنی بهداشتی و فضای سبز موجود ( بطورجداگانه ) که در باالدس��ت پروژه ارغوان و منطقه قرار گرفته است به گونه ای
اس��ت که اختالف ارتفاع از کف منابع آب نسبت به قطعات میانی پروژه بیش
از  50متر باشد .
 جدا سازي قطعات اقامتی (ویالها) با پرچین سبز از یکدیگر وج��ود پارک میانی و فضاه��ای فراغتی که حدود 38درصد عرصه پروژه راشامل می شود و وجود فضاهای سبز میادین و کنار خیابانها بخش ديگري از
ويژگي هاي اين طرح مي باشد.
 در اين منطقه شرایط مناسبي برای رشد درختان و گونه های گیاهی فراهماست  ،بطوریکه انواع چنار  ،افرا  ،اقاقیا  ،توت  ،کاج  ،سرو  ،ژونی پیروس  ،زیتون
تلخ  ،زبان گنجشک  ،زربین  ،صنوبر  ،ابریشم و درختچه هایی از نوع ارغوان ،
زرش��ک زينتي  ،ترون و گلهای فصلی و بادوام در پروژه کاشت ونگهداری می
شوند و سازگاری خود را با محیط نشان داده اند.
عالوه بر موارد ذکر شده بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه تهیه نقشه و ضوابط
و مق��ررات مربوط به جانمایی وتهیه الگوهای معماری بمنظور تبیین ضوابط و
نظارت بر س��اخت وساز در قطعات نيز با رعایت اصول شهرسازی وفنی براي
ارتقاي کیفیت وایجاد هارمونی مناسب و شاخص در مجموعه ارغوان به عنوان
ش��هرک مهندس��ین انجام گرفته و تهیه طرح جمع آوری فاضالب نيز پس از
مطالعه و بازنگری توسط سه گروه کارشناسی ومشاوره ای انجام شده که نهایت ًا
به تایید شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي رسیده است.
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رسانه هدفمند ؛ حلقه مفقوده سازمان نظام مهندسی ساختمان
هزاره س��وم و ورود به جامعه اي كه به آن « جامعه اطالعاتي » مي گويند همراه با تخصصي ش��دن اطالعات نگرش گذش��ته به
« روزنامه نگاري توس��عه » را تغييرداده اس��ت .همين بهانه كافي است تا امروزه مراكز معتبر علمي و مدارس روزنامه نگاري تربيت
روزنامه نگاران متخصص در حوزه هايي چون روزنامه نگاري پزشكي  ،روزنامه نگاري مهندسي  ،روزنامه نگاري حقوقي و ...را در دستور
كار خويش قرار دهند.
در ش��رايطي كه گاه خبرگزاري هاي رس��مي چاره اي جز تكرار عناوين خبري خود ندارند ،عمق بخش��يدن به اطالعات ارايه ش��ده
مي تواند زمينه را براي رقابتي نمودن عرضه و توزيع اطالعات فراهم س��ازد؛ نكته اي كه متاس��فانه تاكنون نه از سوي مراكز آموزش
روزنامه نگاري كشورمان و نه از سوي متوليان مشاغل مورد توجه قرار نگرفته است.
همين ضرورت و لزوم آشنايي مخاطبان با زواياي مختلف رشته هاي مختلف  ،بخشي از كارشناسان رسانه و دست اندركاران مشاغل
را به ايجاد شبكه هاي خبري تخصصي ترغيب كرده است تا از اين منظر نارسايي هاي موجود در ارتباط چند سويه ميان سازمان ها
و مخاطبان نيز جبران گردد.
در همين ارتباط ،توسعه فعاليت هاي مهندسي بويژه در بخش ساختمان و بهبود جايگاه حرفه اي مهندسان از يكسو و لزوم تقويت
تشكل هاي حرفه اي چون سازمان نظام مهندسي از سويي ديگر ،ضرورت تبيين آگاهانه اهداف اين مجموعه را از طريق ايجاد سازماني
خبري ،بيش از پيش ضروري ساخته است  ،بويژه آن كه می دانيم صنعت ساختمان اولين صنعت كشور از حيث فراگيري و ارتباط عموم
مردم با آن و اولين از حيث در آمد زائي پس از صنعت نفت است .
ش��رح و تفس��ير چرايي دفاع اين سازمان از حقوق متخصصان  ،نظم بخش��يدن به مقررات و تعيين تعرفه براي فعاليت ها و خدمات
مهندس��ي  ،بهبود معيارهاي س��اخت و س��از  ،لزوم اس��تفاده از كارشناسان رسمي سازمان نظام مهندس��ي و تحقق ماده  ، 27نحوه
تعامل س��رمايه گذاران  ،مجريان و اس��تفاده كنندگان از خدمات س��اخت و ساز و ...تالش هايي اس��ت كه گرچه پيشتر از سوي اين
س��ازمان دنبال ش��ده است اما به دليل نبود نظام جامع اطالع رساني و ابزار رس��انه اي امكان ارايه اطالعات صحيح و بهنگام فراهم
نشده است ،كمبودي كه در صورت تامين استقالل رسانه اي و تعميق مفهوم روزنامه نگاري تخصصي در سازماني چون نظام مهندسي
فرآيند تحقق اهداف توسعه سازماني و فراسازماني را تسهيل ساخته و به سازمان در راستاي نيل به اهداف قانوني خود كمك مي كند.
همچنين مخاطبان سازمان نيز در همراهي با رسانه اي توانمند ،ضرورت انتقال تجارب حرفه اي و به كارگيري آن را در امور اجتماعی
بیش از پیش در می یابند و به تدریج خود آگاهانه در فرآیند انتقال اطالعات مشارکت خواهند جست.
از سویی دیگر ضرورت شکل گیری رسانه ،گردآوری اطالعات ،پردازش و توزیع اطالعات بدون برخورداری از روابط عمومی کارآمد،
پويا و توانمند سازمانی میسر نیست.
بدون س��اماندهي اطالعات و آگاهي از فرآيندهاي جاري در اليههاي مختلف درونس��ازماني و برون سازماني ،هيچ سازماني قادر به
حركت آگاهانه و توأم با تسلط بر محيط و حركت به سوي اهداف عالي خود نيست.
عالوه بر آن توانمندي س��ازمان ها در مهندس��ي و ساماندهي افكار ،هدايت فرآيندهاي ارتباطي براي رفع موانع ،تسهيل دسترسي به
منابع از طريق ايجاد اهداف مشترك با سازمان هاي همكار و مخاطبين ،جذب منابع جديد و  ...از جمله عوامل ضروري براي نيل به
توفيق بيشتر است.
بدون تردید تحصیل كامل اهدافی چون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی  ،تامین موجبات رشد و
اعتالی مهندسی ،ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری،
تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ،وضع مقررات ملی ساختمان در راستای حمایت از مردم و الزام به رعایت آن و....
که جزیی از مواد دهگانه کلیات  ،اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تشکیل می دهد ،با برخورداری
این سازمان از نظام رسانه ای تاثیر گذار امكان پذير خواهد بود.
در عی��ن حال فراموش نکنیم ارتقای جایگاه س��ازمان نظام مهندس��ی و پویای��ی آن عالوه بر آنکه به داش��تن روابط عمومی پویا و
رس��انه ای تاثیر گذار  -که اعتماد مخاطبان را برترین پش��توانه خود می داند  -وابسته است ،عزم جدی تمام عناصر از راس تا قاعده
این هرم س��ازمانی را می طلبد .مهندس عضو این نظام ،خواه در نقش وکالت ملت بر کرس��ی پارلمان کشور تکیه زند ،خواه در نظام
دانشگاهی عهده دار انتقال دانش شود و یا در هر مقام شغلی در مسیر توسعه اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و یا سیاسی گام بردارد باز
هم عضوی از نظام مهندسی است و ناگفته پیداست ،اهتمام وی به انتقال صحیح اطالعات مهندسی و تالش برای ارتقای این جایگاه،
جزیی از حمیت و غیرت حرفه ای اوست .او نیز خود  ،در مقام یک رسانه به ضرورت تشکیل نظام جامع رسانه ای بیش از دیگران
آگاه است و تمامی تالش خویش را در تشکیل چنین نظامی با هدف ایجاد تعاملی دو سویه میان سازمان نظام مهندسی و مخاطبان
به کار خواهد بست.
اجالس آتي هيات عمومي فرصت مغتنمي است تا كميسيون هاي مرتبط با موضوع  ،همتي شایسته در راستاي تحقق اين مهم در
پيش گيرند تا جامعه توانمند مهندسي در آينده اي نزديك شاهد تولد رسانه اي كارآمد و در شان نظام مهندسي ساختمان با گستره
فراگير كشوري باشد .به امید آن روز.
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روزیکه امیرکبیرگریست
سال  1264قمرى ،نخستين برنامهى دولت ايران براى واکسن زدن
به فرمان اميرکبير آغاز شد .در آن برنامه ،کودکان و نوجوانانى ايرانى
را آبلهکوب��ى مىکردند .اما چند روز پس از آغاز آبلهکوبى به امير کبير
خبردادند که مردم از روى ناآگاهى نمىخواهند واکس��ن بزنند .بهويژه
که چند تن از فالگيرها و دعانويسها در ش��هر ش��ايعه کرده بودند که
واکسن زدن باعث راهيافتن جن به خون انسان مىشود هنگامى که خبر
رسيد پنج نفر به علت ابتال به بيمارى آبله جان باختهاند ،امير بىدرنگ
فرمان داد هر کسى که حاضر نشود آبله بکوبد بايد پنج تومان به صندوق
دولت جريمه بپردازد .او تصور مى کرد که با اين فرمان همه مردم آبله
مىکوبند .اما نفوذ سخن دعانويسها و نادانى مردم بيش از آن بود که
فرمان امير را بپذيرند .شمارى که پول کافى داشتند ،پنج تومان را پرداختند
و از آبلهکوبى س��رباز زدند .ش��مارى ديگر هنگام مراجعه مأموران در آب
انبارها پنهان مىشدند يا از شهر بيرون مىرفتند روز بيست و هشتم ماه
ربيع االول به امير اطالع دادند که در همهى ش��هر تهران و روس��تاهاى
پيرامون آن فقط سىصد و سى نفر آبله کوبيدهاند .در همان روز ،پاره دوزى
را که فرزندش از بيمارى آبله مرده بود ،به نزد او آوردند .امير به جسد کودک
نگريس��ت و آنگاه گفت :ما که براى نجات بچههايتان آبلهکوب فرس��تاديم.
پيرمرد با اندوه فراوان گفت :حضرت امير ،به من گفته بودند که اگر بچه را آبله
بکوبيم جن زده مىشود .امير فرياد کشيد :واى از جهل و نادانى ،حال ،گذشته
از اينکه فرزندت را از دست دادهاى بايد پنج تومان هم جريمه بدهي ..پيرمرد
با التماس گفت :باور کنيد که هيچ ندارم .اميرکبير دست در جيب خود کرد و
پنج تومان به او داد و س��پس گفت :حکم برنمىگردد ،اين پنج تومان را به
صندوق دولت بپرداز چند دقيقه ديگر ،بقالى را آوردند که فرزند او نيز از آبله
مرده بود .اين بار اميرکبير ديگر نتوانست تحمل کند .روى صندلى نشست
و با حالى زار ش��روع به گريستن کرد ...در آن هنگام ميرزا آقاخان وارد شد .او
در کمتر زمانى اميرکبير را در حال گريس��تن ديده بود .علت را پرس��يد و مالزمان
امير گفتند که دو کودک شيرخوار پاره دوز و بقالى از بيمارى آبله مردهاند .ميرزا
آقاخان با شگفتى گفت :عجب ،من تصور مىکردم که ميرزا احمدخان ،پسر امير،
مرده است که او اين چنين هاىهاى مىگريد .سپس ،به امير نزديک شد و گفت:
گريستن ،آن هم به اين گونه ،براى دو بچهى شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست امير سر برداشت و با خشم به او نگريست ،آنچنان که ميرزا آقاخان
از ترس بر خود لرزيد .امير اشکهايش را پاک کرد و گفت :خاموش باش .تا زمانى که ما سرپرستى اين ملت را بر عهده داريم ،مسئول مرگشان ما هستيم.
ميرزا آقاخان آهسته گفت :ولى اينان خود در اثر جهل آبله نکوبيدهاند امير با صداى رسا گفت :مسئول جهلشان نيز ما هستيم ..اگر ما در هر روستا و کوچه
و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم ،دعانويسها بساطشان را جمع مىکنند .تمام ايرانىها اوالد حقيقى من هستند و من از اين مىگريم که چرا
اين مردم بايد اين قدر جاهل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند روحش شاد
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ازگوشهوکناردنیا

تهیه و تنظیم :مهندس محمدتقی خسروی

آفریقایجنوبی -جام جهانی2010

در حالی که دیدارهای افتتاحیه و اختتامیه رقابتهای جام جهانی سال  ۲۰۱۰در ژوهانسبورگ
برگزار ش��د ،اس��تادیوم ساکرس��یتی ،یکی از کانون توجهات ه��واداران در ای��ن رقابتها بود.
شهر :ژوهانسبورگ  /پوشش :چمن  /ظرفیت ۸۹ :هزار نفر
ساکرسیتی در ده کیلومتری مرکز شهر ژوهانسبورگ می باشد و یکی از بزرگترین ورزشگاه
های میزبان رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۰است که هشت دیدار از این رقابتها در این ورزشگاه
برگ��زار و عالوه بر این دیدارها میزبان مراس��م افتتاحی��ه و اختتامیه رقابتهای جام جهانی در
مسابقات جام جهانی فوتبال بود.
این بدان معناست که دیدار فینال این رقابتها روز یازدهم ماه جوالی در این ورزشگاه برگزار
شده و تیم قهرمان در چمن این ورزشگاه جام قهرمانی را باالی سر برد.
جذاب ترین بخش این ورزش��گاه طراحی کدویی شکل بخشهای داخل این ورزشگاه است.
ساختار کدوئی شکل به این دلیل انتخاب شده که این یکی از سمبلهای مطرح قاره آفریقا است.
نگاه کردن به ورزشگاه از بیرون نیز تجربه دلنشینی است .این ورزشگاه وسعت بزرگی دارد و
بسیار جذاب و خیره کننده است ولی ورود به این ورزشگاه خود دنیای دیگری دارد.آفریقایی ها
از داشتن چنین استادیومی احساس غرور می کنند.

اطالعات :

 1500پارکینگ در محوطه اطراف ورزشگاه با  4550پارکینگ برای اتومبیلهای وی.آی.پی رستورانی با گنجایش  ۳۰۰صندلی موزه فوتبال جایگاه خبرنگاران با  ۲۴۵۱صندلی ورزشگاه با گنجایش  ۹۴۷۰۰نفر ،بزرگترین ورزشگاه آفریقاست البته با توجه به قوانین و قواعد فیفا ،تنها  89000نفر تماشاگر می توانستند در جریان رقابتهایجام جهانی این بازیها را از نزدیک تماشا کنند.
 از دیدگاه مهندس��ی ،ساکرسیتی بزرگترین ورزشگاه مسقفی است که برای رقابتهای جامجهانی ساخته شده است.

تاریخچه

این ورزشگاه که به صورت رسمی به نام اف .ان.بی شناخته می شود  ،در سال  ۱۹۸۷تاسیس
ش��د و با صندلی های س��فید و آبی اش گنجایش پذیرش  80000تماش��اگر را داش��ت .این
ورزش��گاه همچنین میزبان مرحله نهایی رقابتهای جام ملتهای آفریقا در فوریه  ۱۹۹۶بود و
در آن زمان تیم ملی آفریقای جنوبی موفق ش��د تا تونس را با نتیجه  ۲-۰شکست دهد .این
اس��تادیوم به عالوه یادآور جش��نهایی بود که در سال  ۱۹۹۰به مناسبت آزادی نلسون ماندال
از زندان برگزار ش��د ،در آن زمان حدود 100000نفر برای جش��ن گرفتن آزادی ماندال به این
ورزشگاه آمده بودند

110

رسیدن به ورزشگاه

اس��تادیوم ساکرس��یتی ،در سووتو ،نزدیک ناس��رک ،ژوهانس��بورگ قرار دارد و در حدود ۱۰
کیلومتری جنوب غربی پایتخت این کش��ور واقع شده اس��ت .بدین ترتیب دسترسی به این
ورزشگاه کار آسانی خواهد بود.
این ورزشگاه درنزدیکی بخش شمالی ایستگاه حمل و نقل ناسرک می باشد که شامل تاکسی،
اتوبوس و سرویسهای حمل و نقل سریع بوده و امکانات خوبی را برای هواداران فراهم آورد.
اتوبوسهای سریع دسترس��ی به این استادیوم را آسان ساخت و اتوبانهای متعددی که به این
ورزشگاه منتهی می شوند ،دسترسی را به استادیوم سهل تر نمود.
بدین ترتیب و با توجه به تمهیدات درنظرگرفته شده ،این ایستگاه قابلیت انتقال  ۲۳۲۸۰نفر
در هر ساعت را دارا بود.

نکات مثبت و منفی

 پارکینگ بزرگ (15000نفری) برای هواداران ،سیستم حمل و نقل فوق العاده کامل و خوباز جمله نکات مثبت این ورزشگاه می باشد.
 هیچ صندلی بدی در این ورزشگاه یافت نمی شود .سیستم طراحی این استادیوم به نحویبوده که حتی کس��ی که ارزان ترین بلیطها را خریداری ک��رده ،به خوبی می تواند در جریان
بازی قرار بگیرد.
 این ورزشگاه تنها برای مسابقات فوتبال استفاده نمی شود و عالوه بر فئتبال دیدارهای راگبینیز در آن دنبال می شود که ممکن است تاثیر منفی برچمن ورزشگاه داشته باشد ،هر چند که
پیش از رقابتهای جام جهانی ،هیچ مسابقه راگبی ای در آن برگزار نخواهد شد.

بازیهای این ورزشگاه

تعداد صندلی های این ورزش��گاه که از صندلی های ورزشگاه ومبلی جدید نیز پیشی گرفته
اس��ت ،میزبانی  ۸دیدار در رقابتهای جام جهانی را عهده دار بود .عالوه بر این دیدار ،مراس��م
افتتاحی��ه و اختتامیه و دیدار افتتاحی��ه این رقابتها که میان دو تیم آفریقای جنوبی و مکزیک
برگزار ش��د نیز در این ورزش��گاه انجام گرفت .دیگر دیدارهای این ورزشگاه  ،دیدار تیمهای
هلند -دانمارک ،آرژانتین – کره ،برزیل -ساحل عاج و غنا -آلمان بود و عالوه برآن یک دیدار
از مرحله یک هش��تم پایانی  ،یک دیدار دور یک چهارم پایانی و دیدار فینال نیز در استادیوم
ساکرسیتی دنبال شد.
دیه گو آرماندو مارادونا ،اسطوره فوتبال آرژانتین و سرمربی کنونی تیم ملی این کشور در جریان
بازدیدش از این ورزش��گاه در اوایل س��ال  ۲۰۱۰در صحبتهایی در این رابطه گفت «:من در
استادیومهای زیادی بازی کرده ام ولی ورزشگاه ساکرسیتی یکی از زیباترین ورزشگاه ههایی
است که در عمرم دیده ام.
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استادیوم کیپ تاون ()Cape Town
مکان :کیپ تاون آفریقای جنوبی
ظرفیت 64100 :نفر
هزینه ساخت 600 :میلیون دالر
طراحGMP Architects, Louis Karol, Point :
Architects
افتتاح 14 :دسامبر 2009
تاریخ شروع بازسازی 26 :مارس 2007
پیمانکارانMurry and Robert/WBHO :
برخی از مشخصات این ورزشگاه در ادامه معرفی می گردد:
 استفاده از  96000متر مکعب بتن وزن کل سقف  4700تن اس��تفاده از  9000پانل شیشه ایی برای پوشش 37000مترمربع سقف
 دارای  500توالت و  360آبریزگاه ()Urinals  115ورودی چرخان  16آسانسور در س��اخت این ورزش��گاه بیش از  2500کارگر و 1200متخصص همکاری کردند
 این استادیوم با سقف شیشه ایی منحصر به فرد خود دردنیا بی نظیر است
 در صورت بروز خطر می توان ورزش��گاه را در  15دقیقهتخلیه کرد
 روشنایی آسمان شب توسط استادیوم کیپ تاون دیدنیو جذاب است
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استادیوم باشکوه کیپ تاون در یکی از شهرهای زیبای آفریقای جنوبی واقع شده است .زمین های اطراف ورزشگاه از جذابیت های خاصی برخوردار
است و محل برگزاری مسابقات اسب دوانی است.
این مکان را یک نقطه سبز ( )Green Pointنامیده اند و برای همیشه یک  Green pointخواهد ماند .شکل این استادیوم همانند یک کاسه و یا
چرخ دوچرخه است که از وسط باز شده است .کابل هایی که حلقه بیرونی را به حلقه درونی متصل می کنند به ارتفاع گرفتن سقف نیز کمک می کنند.
طراحی و ساخت سقف این استادیوم درسراسر جهان منحصر به فرد است .بروی سقف از پانل هایی به ضخامت  16میلی متر برای پوشش و حفاظ از
تماشاگران استفاده شده است.

113

m
co
is.
ad
ra
w.
ww

سیم
ر تر
وی کا های
ه نیر زینه
هزین از ه
هید ن را
ی خوا داسیو ید؟ های
آیا م های فون ذف کن هزینه رایی
قشه ود ح وقت و ی اج ید؟
ن ت خ در ه ها ی کن
شرک خواهید یم نقش ه جوی ما با
آیا می ری ترس نی صرف رایی ش فرما
ره کا ی انسا ی اج کار
ها ت
با
ا
دو ی از خط د نقشه ر رضای ند؟
ناش واهی ماتو ذ ک
ی خ ف آر را اخ
آیا م صر صالح
د اقل م ع ذی
ح مراج
ائید
وت

شرک
ت
مه
سی
ند
نم
ادی
رر
شاو
س|
ن:
تلف
97
67
60
0
09
15

رپرتـاژ آگهی

استف
ا

ولین
ا

رم اف
ن

رترس
زا

یم نق

شه ه

ی اج
ا

رایی

ن|ب
سیو
وندا
ف

هات
ا
ه و اشتب رای
هزین ری ب
وقت ،م افزا ایان
رف ن �ر را نم
با ص ز به سانی
سیون وع نیا ای ان
نیاز
وندا موض ی خط
ب با
های ف ه این کثر
تناس موده
شه ت ک حدا
م
ن
م نق س � ذف
ختمانی رس �ام ا به
ترسی راه ا با ح
سا زار طه ر
ضر م هم رایی
رهای رم اف مربو
ل حا س �ی ی اج
م افزا رائه ن داول اید.
در حا در تر ه ها
ش نر ی و ا و ج ی نم
نقش
راح یون ئه م
حتمالی تقیم
گستر ه ط س � و ارا
ا م مس
فکر دام ب فوندا سیم
ی
ق
ر
ت
ی
ا
ترس ازد .س با ران ،ها نیه ت
هت
ه
ا
س
ی
می رادی �ی ا قش � ند ث
7ج
ت دس یه ن ف چ
.01
ش �رک ه مهن ار کل ل ظر
ام ,8.1 :
ر رس .0 S
جامع رم افز کام
حیط
فزا afe
روز ن ن طور
در م
ا
ت .ای ر و ب
V
ه ها
ت نرم ر er
س � ودکا
نقش
ا
ز
ا تخ
کانا رم اف
رت
دکار
صور
صو
م
ن
و
ا
ی
خ
و
ت ی ها
ر به
رسم
ا
ب
خص روج
ار ...
تم و
مش از خ
سلیقه ک ذاری و کار
سیس
ه
.
ی
س زه گ روی
ل
ی
الف) استفاد اجرا د فعا
براسا اندا نه نی تلف
ی
ف ) 1-ه ها ی اتوک  dxfوکد شتار ،ف هزی ی مخ
ال م نقش س �ای ن فایل ات ات در نو حذ ترها
ترسی شنا زما نظیم لف یی  ،پارام
– ) 2ت هم ه از ت ی مخت ی اجرا ده از
الف ساخ ستفاد ه ها ه ها ستفا
داقل
د و ان ا ی الی نقش ی و ا
نح
اتوک ) امک ی برا س �یم نسان
آورد
تر ای ا
ت
الف– 3یا دائم مان خط
دس �
تلف
ی و ش ز ذف
ی مخ
هوب
رد
ح
ه
خ
شها
مو – ) 4کا ه کش ،روژه .امل :ش �ا
ی
ا
الف نقش دن پ ی ش ها از
ز آر
بهتر
اده ا
نوان نمو جانب اتور
هیم
به ع رایی های آرم
ف
ت
اس �
ی تف
ت اج فزار رش
ی با
 Sبرا
رم ا حوه ب
ه
صرف
AF
ج – ) 5ن ائه ن
یم
یE
ر
ف
ا
ا
وزش
توره
ال فزار
ک آم
آرما
رم ا
نوزن
ر کم
وریز .ازی
افزا
نرم
�
د هینه س ی .نوان
 ب گذار به عآرماتور ستفاده جی.
 ) 6ا خرو
لف– ایج
ا ا و نت
رافه
گ

روج
ازخ
اده

SA
FE
ی

ب
ب ) قابل
ی
ت
ه
– ) 1ت ا و ت
پ�لا رسی وانمن

با هان آکس م پالنهایدی
ه
ا
بن
آ ی
ش
آرمات �ور به هدی و اندارماتورگ نرم
ا
ف
ز
آ ورها ر تع زه گ ذاری ار ر
رماتورهای اصلی وداد  ،مشخذاری ،نمادر جهتسام:

ت
ی
ب
ی
ه – ) 2تر تقویتی عداد آر ص کرد ش ضخ  xو y
ه
ر
م � س �ی با ا ماتو ن م ام
دو
آمات راه طول ،م جداو حتساب رهای تق حل ngت قس �م الیه،
ت
ر
و ورهای عرض ،ل ش �م طول مه ویتی د  openiتهای م سیم
ا
ا
ا
،ن خ
ا
ه
ر
مچنین صلی و ت رتفاع و ره نوارها ری و طو هر پال مایش تلف
ت
ن
ت
ن
ق
ب
ب
ع
ل
م
و – ) 3تع رسیم ج ویتی و ایش ح ی طراح قطع ع ه همرا داد
ط
ه
�
ر
م
د
ی
ل
و
د حذف آر ف آرما ول برش ل آنها ،جم بتن ی در دو ی طول
ب
م
ت
ر
ک
م
ا
ج
ا
د
و
هر یک تورها و رها از ری آرم ست آو صرفی ،ت هت
x
و
ا
ا
س
ب
ر
ر
ت – ) 4سا ز پالنها همچنین ایز  6تا تورها دن وز س �یم  yبه
ن
ج
م
ا
ی
ا
خ
2
د
م
ک
ل آرما اول
م حاال ت فایل آرماتور کان تع  3می
ل
ی
ت
ت
ب
– 5آرا آرا گذا ری
متر،
ورها
جانب ) س �ا یش آر یش ها ری .ف آرمات امک
ا
ن
ی خ
مات ی
ور
اض
های اصل افه،
ب– برش آرت فایل ورگذار مختل
ت
غ
ف
ی
ی و ت یر
ش  ) 6تنظ ماتور طول و ی .آر
ق
ماتو
ت
و
ر
ی
�وند یمات ها.
ت
گ
ذ
ی
عداد
ار
ب
ما
آ
ر
ی
م
آرماتور نند تعیی رای
ات
وت
و
آ
ر
ر
ر
،
س
م
جه
یم ن
حداقل تعریف ن حداق اتور
ق
ت
ه
ا
ا
ش
ی
س
ه
ض لف ی
فا
�تف
ب– ) 7صله دو ریب یک اصله بی که د
اده ا
ر
ز
ت
ن
آر تنظ سر سا �ن رسی
رم ا
ت مات �ور ،یم �ات آرماتو ن ساز دو آرم م نق
فزار
ش
ه
ت
ع
ات
ره ی،
د
ه
ب ریف ع عری �ف ر برش ا و  ...حذف ور ،تعری ا بای
د
ی
آ
د
ر
آ
ک
ر
رم
ای د د حد
ماتورهاف حداق سره
فو استفاد وریز برا اکثر ط اتور
ه
ا
ل
ی
�
و
ق ال ه ا
ی
ش�
کوتاه ،طول
عاده دی ز دوریز هر بر ل قابل اف امل
ت
تع
ع
ی
ر
ی
ه
ی
ا ش و زای
ن
گر.
ی آرماتو تعریف ش یا کاف طو
ل
ا
ر
س
 ،و ب حداق هش ب �تان
سیاری ا ل و حدا �ه هر ب دارد
م
ر
کث
کانات و ر طول ا ش ،
و
ت
وانمند رلب
ی
های

خبرها
وقوع زلزله شديد در تهران حتمي است
معاون پيشگيري و كاهش خطرپذيري سازمان مديريت بحران شهرداري تهران گفت :زمينشناسان با مطالعات و شواهد در
دست مطمئن هستند كه وقوع زلزله در آينده شهر تهران حتمي است.
سعيد منتظرالقائم در گفتوگو با ايلنا ،افزود :وقوع زلزله در تهران حتما رخ ميدهد همانطور كه در گذشتههاي تاريخي بارها
رخ داده و شواهد لرزهشناسي حاكي از اين امر است.
وي در مورد زمان وقوع آن ادامه داد :فاصله وقوع زلزلههاي شديد در تهران بيشتر از صد يا گاهي چند صد سال طول ميكشد
و برخي اعالم كردهاند كه به طور متوسط  170سال برگشت زلزله شديد در تهران است و اين در حالي بوده كه در چند صد
سال اخير زلزله عمدهاي تهران را تحت تاثير قرار نداده است.
معاون پيشگيري و كاهش خطرپذيري مديريت بحران شهرداري در بيان اينكه آيا وقوع زلزلههاي خفيف درآمدي براي وقوع
زلزله شديد در تهران است ،گفت :ربط بين زلزله كوچك و بزرگ ارتباط روشن و قطعي شدهاي نيست .برخي ميگويند اگر
فعاليت لرزهخيزي شروع شود ميتواند مقدمه زلزله بزرگ باشد و برخي ديگر معتقدند فعاليت عادي زمين است .البته اين
مساله در محيطهاي مختلف فرق ميكند.
منتظرالقائم در رابطه با اينكه اين س��ازمان ش��دت ريشتري را كه به شهر خسارت ميزند چه ميزان پيشبيني كرده است،
افزود :خسارت  ،تابع شدت زلزله است و واحد بزرگي زلزله در كنار ساير داليل بيشتر ريشتر است و چيزي كه اهميت دارد
شدت آن است .اگر زلزله بزرگي در  80كيلومتري تهران رخ بدهد خسارت كمتري را وارد ميكند تا زلزلهاي كوچكتر اما در
مجاورت شهر.
وي ادامه داد :بنابراين پيشبيني ميشود زلزلهاي با قدرت پنج ريشتر نيز به شهر خسارت ميزند به شرطي كه در نزديكي
تهران و يا كانون آن در تهران باشد.
معاون س��ازمان مديريت بحران شهرداري تهران تصريح كرد :مطالعهاي توسط سازمان انجام شده و در آن ميزان خسارت
ناشي از زلزلههاي سناريويي برآورد شده است اين مطالعه با هدف ايجاد آمادگي در شهر بوده تا تبعات متوسط و شديد زلزله
در مناطق مختلف ارزيابي شود.
منتظرالقائم افزود :در اين مطالعه مشخص شد هر چه كه ساختمانها فرسودهتر باشند احتمال خسارت بيشتر ميشود و اين
امر ارتباط زيادي با مناطق شمال و جنوب شهر ندارد چرا كه متاسفانه ساختمانهاي نوسازي كه سالهاي اخير ساخته شدهاند
حتي با زلزله كوچك ممكن است آسيب ببينند.
آجر نانو وارد بازار میشود
در سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات ژنو که با حضور بیش از  50کشور از آمریکا ،اروپا و آسیا برگزار شد،
تیم تخصصی ایران فریمکو توانست با کسب یک مدال طال و یک مدال نقره به همراه دو جایزه عنوان پرافتخارترین تیم
شرکتکننده در این مسابقات را کسب کند.
«آجر فوق سبک پازلی پلیمری» که از سوی تیم ایران فریمکو ارايه شده بود ،به عنوان بهترین اختراع این دوره از مسابقات
توانست مدال طالی این مسابقات را به خود اختصاص دهد.
این آجر که با استفاده از تکنولوژی نانو طراحی و تولید شده است با داشتن 20درصد وزن مخصوص آجر معمولی ،این قابلیت
را دارد که در بخشهای مختلف ساختمان مورد استفاده قرار گیرد .این آجر از نظر عملکردی نیز به عنوان عایق صوتی و
حرارتی نقش مهمی در کاهش انرژی مصرفی در ساختمان و آسایش ساکنان دارد .کیفیت و اهمیت آجرهای ارايه شده توسط
تیم ایران فریمکو به نحوی چشمگیر بود که دو جایزه ویژه از سوی وزارت علوم روسیه و وزارت علوم اکراین به این محصول
اعطا شد و در بین کلیه اختراعات معرفی شده در این جشنواره ،بیشترین امتیازات مربوطه را به خود اختصاص داد.
میالد کیهانی دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران پردیس کیش به عنوان عضو تیم ارايهدهنده این اختراع در این باره
گفت :زلزلهخیز بودن کشور ما باعث شده است که سبک سازی به عنوان راهبرد اصلی مقابله با زلزله مورد توجه قرار گیرد؛
چرا که هرچه وزن مرده ساختمان کاهش یابد ،انرژی متقابل وارده به هنگام زلزله به بخش سازه کاهش پیدا می کند.
به گفته وي تغییر در تکنیکهای بهکارگیری مصالح ساختمانی و استفاده از مصالح نوین ،دو مکانیزم اصلی برای کاهش وزن
مرده ساختمان است که الزم است در کشور ما مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.
کیهانی یادآور ش��د که در حال حاضر در س��اخت و سازهای متعارف وزن مرده ساختمانها گاه به بیش از  550کیلوگرم در
مترمربع زیربنا نیز میرسد که برابر بررسیهای انجام گرفته در مرکز تحقیق و توسعه ایران فریمکو ،این امکان فراهم است
که وزن مرده س��اختمانها را تا  45درصد کاهش داد و اس��تفاده از مصالح س��بک در بخشهای مختلف در این راستا قرار
دارد.
به گفته وی ،کاهش وزن مرده ساختمانها در بخشهای غیرسازهای کار بسیار سادهای است و برای بخشهای سازهای نیز
باید تحقیق و پژوهش بیشتری انجام شود.
میخواهیم مسکنمهر امسال تمام شود
رئيس سازمان ملی زمین و مسکن گفت :امسال اولویت وزارت مسکن ،مسکنمهر است و قصد این است که این طرح تا
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پایان سال تمام شود.
مهرآبادی همچنین درباره روند پیشرفت پروژههای 99ساله اینگونه گزارش داد« :در کل کشور در حال حاضر نزدیک به 890
هزار نفر متقاضی واجد شرایط داریم که برای  781هزار نفر زمین تخصیص داده شده است .از این تعداد برای  524هزار واحد
پروانه س��اخت صادر ش��ده است 340 .هزار واحد مسکونی در مرحله پیسازی 136 ،هزار و  700واحد در وضعیت اسکلت و
سقف 54 ،هزار واحد در وضعیت سفتکاری و  23هزار و  863واحد نیز در مرحله نازککاری قرار دارد که سهم مدیریت و
نظارتهای سازمان ملی زمین و مسکن از این کارنامه حدود بیشاز  70درصد بوده است».
ایران فناوری استفاده از سلولهای خورشیدی برای تأمین برق منازل را دارد
به گزارش فارس ،اصغر حاجسقطی ،رئیس انجمن انرژی خورشیدی گفت :با توجه به پیشرفتهایی که کشور در استفاده از
ت دولت میتوان سلولهای خورشیدی را در پشتبامها نصب کرد و
انرژی خورشیدی داشته است،میتوان گفت که با حمای 
انرژی خوشیدی را به الکتریکی مورد استفاده در منازل تبدیل کرد.
وی افزود :از آنجا که تهیه این سیستمها هزینهبر است ،فناوری استفاده از انرژی خورشیدی به جای انرژی الکتریکی در کشور
خیلی گسترده نشده و مورد استفاده عموم مردم خیلی قرار نگرفته است.
حاجسقطی تصریح کرد :در صورتی که دولت حمایت کند تا هزینههای نصب و تهیه این سلولها کاهش یابد ،میتوان از این
انرژی رایگان خورشیدی برای تأمین برق منازل مسکونی استفاده کرد.
وی گفت :در حال حاضر این سلولهای خورشیدی در کشور تولید میشود و فناوری نصب آن را هم در کشور داریم ،تنها نیاز
به حمایت جدی و فرهنگسازی در کشور است تا در راستای سایر کشورهای توسعه یافته از نظر انرژی خورشیدی برسیم.
رئیس انجمن انرژی خورشیدی خاطرنشان کرد :امیدواریم که هرچه زودتر به این فناوری در کشور دست پیدا کنیم و بتوانیم
برق منازل خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنیم.
تخلف  300میلیارد تومانی در پروندههای مسکن
وزیر مسکن با اعالم اینکه تخلف  300میلیارد توماني پروندههای مربوط به زمین خواری در دستگاه قضایی در حال رسیدگی
است خواستار ورود نیروهای بسیجی و متخصص در امور حقوقی در دستگاههای اجرایی شد.
علی نیکزاد در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در ساختمان وزارت مسکن گفت :در
مجموع  23هزار و  600پرونده مربوط به تخلفات زمین خواری مسکن و بخش مسکن در دستگاه قضایی وجود دارد که در
حال رسیدگی است.
به گفته وزیر مسکن پشت پرده این پروندههای در حال رسیدگی مبالغی به ارزش  300میلیارد تومان وجود دارد .نیکزاد برای
کاهش تخلفات در تمامی دستگاههای اجرایی خواستار ورود نیروهای بسیجی و متخصص در امور حقوقی شد و گفت :برای
عمل به قانون و اینکه موانعی در اجرای قانون اجرا نشود حضور این نیروها الزامی است.
وی در ادامه به عملکرد یکساله خود در وزارت مسکن اشاره کرد وگفت :خوشحالیم که در طی یکساله گذشته این بستر فراهم
شد که ساخت و ساز مسکن مهر شکل واقعی خود را در بر گیرد و شاهد به بار نشستن این طرح در آینده نزدیک شویم .نیکزاد
از واگذاری  400هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال  89خبر داد.
ساختمانهای پرتردد مشمول عوارضپارکینگ
پیش��نهاد دریافت عوارض پارکینگ به زودی در ش��ورایشهر مطرح مي ش��ود .شهرداری تهران منابع مالی حاصل از این
ت پارکینگهای طبقاتی هزینه
عوارض را در صندوقی با عنوان صندوق پارکینگ نگهداری میکند و به تدریج برای ساخ 
خواهد کرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در این باره به دنیایاقتصاد گفت :با هماهنگی نیروی انتظامی بیشاز  50ساختمان بزرگ
شامل ساختمان تجاری ،بیمارستان و برج مسکونی در نقاط مختلف تهران شناسایی شدهاند که در صورت تصویب عوارض
پارکینگ ،این ساختمانها مشمول پرداخت این عوارض خواهند شد.
توساز مسکن در  2سال گذشته با معضل بزرگ دیگری به نام کمبود
به گزارش دنیایاقتصاد ،شهر تهران در کنار کمبود ساخ 
پارکینگ دست به گریبان است و شهرداری قصد دارد برای حل این مشکل از ساختمانهایی که فاقد پارکینگ کافی و جاذب
سفر و اتومبیل هایی بیشتر از ظرفیت خود هستند عوارض پارکینگ دریافت کند.
هیربد معصومی ،معاون معماری و شهرس��ازی شهردار تهران در توضیح این خبر گفت :کلیه ساختمانهای پرتردد ،اعم از
بیمارستانها ،مراکز تجاری و اداری و برجهای مسکونی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت الزم با حجم باالی تردد اتومبیلها
مواجه هستند شناسایی شدهاند و در صورت توافق شورای شهر تهران ،باید در آینده نزدیک عوارضی را به عنوان عوارض
پارکینگ به صندوقی که با همین عنوان تشکیل میشود ،واریز کنند.
معصومی در ادامه یاد آور شد :فرمول محاسبه چگونگی دریافت این عوارض در حال تدوین است و الیحه مربوط به عوارض
پارکینگ نیز پس از بررسی برای تایید و تصویب به شورای شهر خواهد رفت.
به گزارش دنیایاقتصاد ،با در نظر گرفتن عوارضی که از ساختمانهای پرتردد گرفته میشود ،این سوال پیش میآید که این
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خبرها
عوارض کجا صرف میشود؟
معاون معماری و شهرس��ازی در توضیح این مطلب گفت :تمامی درآمد ناش��ی از دریافت عوارض پارکینگ برای س��اخت
پارکینگهای طبقاتی با اولویت مناطق جنوبی تهران در نظر گرفته شده است.
این در حالی اس��ت که در مناطق ش��مالی و در اطراف و حواش��ی س��اختمانهای فاقد پارکینگ نیز با مش��ارکت مالکان
پارکینگهایی ساخته خواهد شد.
معصومی در ادامه تاکید کرد :بهرغم آنکه از سال گذشته تاکنون مجوز ساخت  16پارکینگ طبقاتی در سطح شهر ارايه شده
و با تاکید شهردار بر این نکته که برای ساختمانهای بدون پارکینگ به هیچ عنوان پروانه ساخت و پایان کار صادر نشود،
تهران در حال حاضر با کمبود یک میلیون پارکینگ مواجه است.
معاون معماری و شهرس��ازی ش��هرداری همچنین درباره این معضل گفت :با در نظر گرفتن تاکیدات شهردار تهران به امر
ساخت پارکینگ ،میتوان ادعا کرد که کسری پارکینگ امروز ،میراثی از گذشته است.
به گفته معصومی حق و حقوق شهر و شهروندان باید از طریق دریافت این عوارض از مغازهداران و صاحبان امالکی که بدون
در نظر گرفتن ظرفیت پارکینگها در تردد مداوم هستند ،گرفته شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه فعالیتهای صورت گرفته جوابگوی نیاز پایتخت پرجمعیت نیس��ت ،تصریح کرد :براس��اس
اطالعات دقیق موجود درباره میزان نیاز سازمانها ،ارگانها ،نقاط تفریحی ،فرهنگی ،هنری و کلیه نقاطی که حجم تردد
خودرو در آنها زیاد است ،امکان برنامهریزیهای موثر در زمینه تامین پارکینگ فراهم شده است.
وی یادآور ش��د :برمبنای تالشهای انجام ش��ده در راستای تامین پارکینگ ،در سال گذشته صدور مجوز برای بیش از 16
پارکینگ طبقاتی و عمومی در نقاط مختلف تهران و با ظرفیت مجموع  6786باب پارکینگ نقطه شروع قابل قبول و درخور
توجه بوده است.
به گزارش دنیایاقتصاد ،داوود غفاری ،مدیرکل تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی شهرداری تهران نیز در رابطه با اعالم
بیشترین فراوانی پارکینگ در تهران گفت :در بین مناطق مختلف ،منطقه  12با چهار پروانه و مناطق  1و  3هریک با سه
پروانه بیشترین آمار تعداد صدور پروانه در بخش پارکینگهای طبقاتی را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اش��اره به نیازها و کمبودهای موجود عنوان کرد :توجه ویژه به امر س��اخت پارکینگ یکی از مهمترین اولویتهای
شهرسازی در سال جدید تعیین شده است.
بهکار گیری  85فناوری ساخت و ساز در کشور
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت :در حال حاضر بالغ بر  85فناوری نوین ساختمانی در امر ساخت و ساز مسکن
در کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
سیدمحمود فاطمی عقدا در گفت وگو با مهر گفت :در حال حاضر  85فناوری نوین ساختمانی براي ورود به عرصه ساخت و
ساز مورد تایید این مرکز قرار گرفته ،ضمن اینکه بالغ بر 230شرکت نیز در زمینه ورود فناوریها مورد تایید قرار گرفته است.
وی با اشاره به رشد فناوریهای بومی ،ابداعات و نوآوری در صنعت ساختمان سازی در کشور بیان کرد :در زمینه فناوریهای
نوین ساختمانی هم اکنون شاهد رشد ارایه نظرات از سوی سازندگان مسکن همچنین محققان وحتی مخترعان جوان در
قشر دانش آموزی هستیم.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با تاکید بر اینکه فناوریهای ساختمانی شرکتهای خارجی باید به تایید مرکز برسد،
افزود :در حال حاضردو شرکت از کره جنوبی و ترکیه خواستار ورود به بحث فناوریهای ساختمانی به ایران هستند و برای این
منظور فناوری آنها به مرکز ارایه شده و بررسی ها در این زمینه در حال انجام است.
وی اظهارداشت :کلیه فناوریهای مورد استفاده درامرساخت مسکن خارج از  85فناوری مورد تایید مرکز نیست و کلیه این
فناوریها نیزهم اکنون درمرحله ساختمان سازی از سوی سازندگان قرار دارد.
فاطمی عقدا خاطرنشان کرد :فناوریهای شرکتهای خارجی خاص نیست و باید توانمندی این شرکتها درزمینه ساخت و ساز
مسکن مورد تایید قرار گیرد ،ضمن اینکه شیوه های اجرا مورد تطبیق با یکی از فناوریهای تایید شده است.
وی در پایان افزود 85 :فناوری مورد تایید مرکز در 5رده سیستم کامل ساختمانی قرار می گیرد و مابقی آنها اجزاست و مربوط
به فناوریهای دیوار ،سقف و یا نمای ساختمان می شود.
شهرسازی فدای مأموریت ناقص مسکن است
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه شهرسازی فدای مأموریت ناقص مسکن شده است
گفت :بخش شهرس��ازی باید به نحوی از بخش مس��کن جدا شود در غیر این صورت قرارگرفتن این دو در کنار هم هردو
بخش را با مشکل مواجه می کند.
محسن بهرام غفاری در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا توجه دولت به مسکن مهر می تواند عواقبی در آینده
داشته باشد افزود :از اول شکلگیری و تأسیس وزارت آبادانی مسکن و سپس تغییر نام به وزارت مسکن و شهرسازی در دهه
 50همواره وزرای مسکن و شهرسازی در معرض دو مأموریت جدی مسکن و شهرسازی قرار داشتند.
وی ادامه داد :همواره از گذشته تاکنون برای مقوله مسکن تقاضای جدی وجود داشت اما چون در بخش شهرسازی متقاضی
جدی نبود این بخش به فراموشی سپرده شد ،بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی همواره از گذشته به دليل همین ضرورت
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تأمین مسکن این مأموریت را به زیان شهرسازی به پیش برده است.
وی تاکید کرد :شرایط محیطی باعث شده که بخش شهرسازی زیان کرده و بخش مسکن به جلو برود و از گذشته هم همین
گونه بوده و همینطور هم ادامه خواهد یافت.
بهرام غفاری گفت :به همین دليل ایران از نظر استانداردهای شهرسازی یکی از پایینترین سطوح استاندارد شهرسازی را
در کشورهای با تولید ناخالص مشابه دارد و در واقع میتوان گفت که شهرسازی ما در محاصره توجه به تولید ناقص مسکن
است.
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی استان تهران افزود :به همین دلیل الزم است که بخش شهرسازی را از بخش
مس��کن به نحوی جدا کنیم تا بخش شهرس��ازی خود به تنهایی بتواند بخش مس��کن را کنترل کند در غیر این صورت با
قرارگیری این دو در کنار هم کاری از پیش نخواهد رفت .وی ادامه داد:کشور دارای مرجع شورای عالی شهرسازی است اما
فقط این شورای عالی شهرسازی طرح تصویب میکند و هیچ ضمانت اجرایی ندارد ،به همین دليل همواره بخش مسکن
به زیان شهرسازی پیش رفته است.
وی گفت :هر چه شتاب تولید مسکن و پاسخ به تقاضای مسکن جدیتر شود قابلیت نقض ضوابط شهرسازی هم به موازات
آن باال رفته است.
بهرام غفاری افزود:از اوایل دهه  60هجومی که برای تأمین مسکن با آن اقدامات نسنجیده پیش آمد نه تنها ناکارآمد بود
بلکه این هجوم باعث ش��د که معیارهای شهرسازی تعطیل ش��ود و عوارضی بر جای بگذارد که هنوز آن عوارض به طور
وضوح قابل مشاهده است.
ماسوله در معرض تخریب
ماسوله با تمام حساسیتهای یک شهر بسیار با ارزش و میراثی که در دل طبیعت دارد ،با انواع مشکالت محیطی مواجه بوده
و به شدت در معرض تخریب قرار دارد و این آسیب پذیری نیز بر همگان آشکار بوده و پنهان کردنی نیست.
در مهرماه سال  1380دفتر پروژه بزرگ شهر تاریخی ماسوله به مدیریت دکتر «نیکروز مبرهن شفیعی» تاسیس و مدتی بعد
به پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی ماسوله تبدیل شد.
متاسفانه طی چند سال اخیر ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم ماسوله روبه گسترش است و با تمام کوشش های انجام
گرفته این روند همچنان ادامه دارد .تصویر اسکلت ها و فونداسیون های بتنی برای ساختمان های تاریخی و سنتی که قرار
است خشتی و گلی باشند ،تاسف هر بیننده ای را برمی انگیزد.
یک کارشناس ارشد میراث فرهنگی گفت:تخریب یا نابودی میراث فرهنگی و طبیعی ضایعه ای جبران ناپذیر است و با توجه
به ابعاد و میزان خطرات جدیدی که میراث فرهنگی را تهدید می کند ،حفظ و احیای آن و معرفی به نسل های بعد امری
اجتناب ناپذیر است.
سه رودخانه در مناطق «دولی چال» و «خلیل دشت» در مناطق باالدستی ماسوله قرار گرفته اند که به هم می پیوندند و از
درون ماسوله عبور می کنند ،هنگامی که سیل در ماسوله جاری می شود ،خانه ها و مناطق تاریخی ماسوله چندان در معرض
آسیب قرار ندارند ،اما خیابان اصلی شهر ماسوله را آب می گیرد و برای گردشگران مشکالت بسیاری پیش می آید .شهرک
تاریخی و ش��هر جدید ماس��وله تنها در خطر سیل قرار ندارد ،در این منطقه خانه ها با مصالحی ساخته شده است که بر اثر
گذشت زمان بسیار آسیب پذیرند .در حفظ بافت های تاریخی ماسوله  ،نیروی انسانی نقش بسیار مهمی دارد ،اگر این شهر
تاریخی خالی از سکنه باشد در یکی دو سال از بین خواهد رفت.
در استان اصفهان ماهانه  70مهندس ناظر متخلف معرفی می شوند
ماهانه حدود  70مهندس ناظر متخلف از سوی معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری اصفهان به شورای انتظامی سازمان
نظام مهندسی بمنظوربرخورد معرفی و ارجاع داده می شود.
به گزارش ایمنا،مدیرنظارت و اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به برخورد جدی با مهندسان ناظر متخلف،
گفت:گزارش تخلف مهندس ناظر به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارايه می شود و بر اساس آن پرونده آنها رسیدگی
می گرددکه در این مرحله مهندس ناظر متخلف برای ادای توضیحات دعوت می شود.
وحید مهدویان افزود:فعالیت مهندسان ناظر متخلف به مدت  ۶ماه تعلیق می شود و در صورت تایید تخلف ازسوی شورای
مربوطه پروانه اشتغال فرد مدتی توقیف می شود.
وی با تاکید بر برخورد جدی با مهندسان ناظر متخلف ،اظهار کرد :هر هفته شورایی متشکل از نماینده سازمان نظام مهندسی،
مهندس ناظر و کارشناسان شهرداری برای رسیدگی به این نوع تخلفات تشکیل می شود.
وی همچنين اذعان داشت:افزایش سطح اشغال نسبت به پروانه ساختمان بیشترین تخلفاتی است که از سوی مهندس ناظر
متخلف کنترل وگزارش نشده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شورای انتظامی
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خبرها
حاشيه هاي مراسم اعطاي نخستين شناسنامه ملكي
به گزارش «جوان»،صدور شناسنامه فنی ساختمان برای ساختمانهای باالی سه هزار متر در تهران آغاز شد و هر شش ماه
با کاهش  500متر تراکم،ساختمانهای دیگر نیز مشمول اجرا و صدور این شناسنامه خواهند بود.
اما در جریان اعطای این شناسنامه فنی بین سید محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی و محمدباقر قالیباف شهردار
تهران یک مجادله لفظی در گرفت.
غرضی که آغازگر این مجادله بود با اشاره به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی در سایر نقاط کشور،ضعف و توقف در اجرای
این طرح در تهران را به ضعف عملکرد مدیریت شهری ارتباط داد.
قالیباف نیز در واکنش به این اتهام با اشاره به پاسخ برخی از ساکنان بافتهای فرسوده که در مقابل نوسازی بافتها مقاومت
ت های فرسوده آرزو دارند که زلزله بیاید و همه بمیرند تا آنان نیز از مشکالت
میکنند،گفت:تعدادی از مردم ساکن در باف 
بافتهای فرسوده راحت شوند.
وی به مشکل مردم در اجاره خانه اشاره کرد و گفت:برای من و شما که در خانه  300 – 200متری زندگی میکنیم،کم
ش��دن  10متر از کل متراژ س��اختمان مساله اي نیست ولی برای مردم ساکن درخانههای کوچک این موضوع یک دغدغه
است.
ش��هردار تهران با اعالم اینکه در س��ازمان نظام مهندسی برخی افراد غفلت میکنند،یادآور شد:در سازمان نظام مهندسی،
مهندس��انی که نه آدرس محل ساخت ملک را بلد هس��تند و نه یک بار برای نظارت رفتهاند به عنوان مهندس ناظر برگه
نظارت بر س��اختمان را امضا میکنند .قالیباف ادامه داد:من پای کار هس��تم اما برخی از مهندسان شما هستند که مردم را
سرگردان کردهاند.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی کشور در واکنش به این اظهارنظر،گفت«:اگر اینگونه فکر میکنید من این جلسه را ترک
میکنم».قالیباف نیز در پاسخ اظهار داشت:شنیدن حرف حق همیشه تلخ است.
اما این مجادله مدیریتی پایانی خوش داشت و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در جریان اعطای نخستین شناسنامه ملکی
تأکید کردند که برای انجام کارها است که از یکدیگر انتقاد میکنند.
ساختمان با قالیباف روبوسی کرد و دو طرف 
سرقت مجسمهها لجبازی با افکار عمومی است
موضوع ربوده شدن مجسمهها در تهران نیز مساله اي بود که قالیباف در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد.
وی گفت:سرقت مجسمههای شهری طبیعت ًا یک اقدام سازماندهی شده است و مجموعه شهرداری همکاریهای الزم را با
نیروی انتظامی انجام میدهد تا پیگیری این ماجرا زودتر به نتیجه برسد.
احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر پایتخت نیز در این مورد گفت:سرقت مجسمههای تهران با انگیزه مالی نبوده بلکه
این سرقتها یک لجبازی با افکار عمومی،هنرمندان و مفاخر هنری کشور است.
بزرگترین پل کابلی کشور امسال به بهرهبرداری میرسد
بزرگترین پل کابلی کشور روی رودخانه کارون در باالدست سد گتوند علیا برای برقراری ارتباط شهرستانهای اللی و مسجد
سلیمان به بهربرداری میرسد.
به گزارش ایس��نا ،محمد هنربخش  -مدیر پروژه پل اللی  -با بیان اين خبر گفت :با بهرهبرداری از این پل در نیمه دوم
امسال شهر اللی که به واسطه شرایط اقلیمی خاص خود ،یکی از گر م ترین نقاط کشور محسوب میشد ،تبدیل به تنها شهر
ساحلی واقع در مرکز ایران خواهد شد و زمینههای بسیاری برای توسعه اقتصادی مناطق اطراف خود را از جهات گوناگون
فراهم خواهد کرد.
به گفته وی ،با توجه به آبگیری سد گتوند علیا و به زير آب رفتن بعضی از راههای ارتباطی ،مجریان طرح اقدام به ساخت پل
اللی و راههای دسترسی جایگزین کردهاند که حدود  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مراحل پایانی را طی میکند.
به گفته او پل اللی در  15کیلومتری باالدست محور سد گتوند علیا و حدود سه کیلومتری باالدست پل موجود اللی ساخته
شده است و برای دسترسی به محل ساخت آن  16.5کیلومتر جاده دسترس و چهار تونل ساخته شده که در اجراي آن حدود
 1800تن ارماتوربندی 20 ،هزار مترمکعب بتن ریزی 35 ،هزار مترمربع قالب بندی ،افزون بر  197تن کابل گذاری و قریب
به  2هزار تن عرشه فلزی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد :عالوه بر محور اللی به مسجد سلیمان ،برای خطوط موجود لولههای نفت و گاز نیز امکان عبور از مسیر پل
اللی فراهم شده است.
مدیر پروژهها این طرح ادامه داد :این پل که از جمله پروژههای جانبی طرح سد و نیروگاه گتوند علیا به شمار میآید با 460
مترطول و  13.5متر عرض سواره رو و دو متر عرض در هر طرف برای عبور لولههای نفت و گاز ،از نوع کابلی و دارای عرشه
فلزی با پایهها و پایلوتهای بتنی و کابلهای ترکهای با روش نصب تلفیقی «پیشرانی ـ طرهای» است.
به گفته وی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه پل کابلی اللی  240میلیارد ریال است.
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سیاستهای غلط برای نوسازی بافتهای فرسوده
یک کارشناس شهری مهمترین دالیل عدم توفیق طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده را غلط بودن سیاستگذاریها در
این حوزه و ناکافی بودن تسهیالت تخصیص یافته دانست.
به باور دکتر ناصر کرمی نگاه مسووالن و بويژه دستگاه مدیریت شهری به فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده بیش از هر چیز
بر منافع اقتصادی متمرکز است و همین امر باعث شده آنچه در نوسازی این بافتها مد نظر است ،حاصل نشود.
به گفته وی ،همین امر باعث شده تا بهرغم تالشهای فراوان با وجود اینکه ضمانت نوسازی بافتهای فرسوده در مشارکت
حداکثری ساکنان بافتهای فرسوده است؛ اما مردم انگیزهای جدی برای تعامل با دستگاههای مربوطه در این زمینه نداشته
باشند .این در حالی است که ارگانهای مربوطه باید بیش از پیش زمینهای را فراهم کنند تا مردم ترغیب به حضور در این
زمینه شوند.
دکتر کرمی در این باره اظهار داش��ت :متاس��فانه در نوس��ازی بافتهای فرسوده ابعاد اقتصادی ،جامعه شناختی و فرهنگی
موجود چندان مورد توجه قرار نگرفته است .تعدادی مهندس درباره موضوعی که جنبه جامعه شناختی آن بسیار گسترده تر
و پیچیدهتر از مباحث عمرانی است اقدام به سیاستگذاری میکردند و نتیجه آن شده که این طرحها یا عمال به مرحله اجرا
در نیامده یا در صورت اجرا نیز زیانهای آن بیشتر از منافع بوده است.
وی در این باره اش��اره کرد :باید توجه داش��ت ،آنچه ما به آن لفظ «محالت فرس��وده» میگوییم ،اتفاقا از پایدارترین روابط
اجتماعی و موفقترین حوزه اقتصاد محلی برخوردار است؛ اما توجهی به این اهمیت جامعه شناختی و اقتصادی مبذول نشده
است و در نتیجه انتظار این بوده که مالکان این بافتها از محالتی با بافت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی پایدار به محالتی
بروند که هیچ زیرساختی در زمینه اقتصاد محلی در آنها شکل نگرفته و اساسا از نظر اجتماعی و فرهنگی اطالق عنوان محله
به آنها نادرست است.
میتوانیم تمام مردم را صاحب خانه کنیم
وزیر مس��کن و شهرسازی گفت :در کشور از نظر نیروی انسانی و مصالح ،همچنین تاسیسات و امکانات مشکلی نداریم و
میتوانیم تمام مردم را صاحب خانه کنیم ،در این راه تمام موانع را برداشتهایم.
به گزارش ایسنا  ،علی نیکزاد در مراسم کلنگ زنی مجتمع مسکونی  1500واحدی مسکن مهر نیشابور ،افزود :به واسطه
برنامههای دولت در جهت کنترل و کاهش قیمت مسکن اخیرا توسط بانک مرکزی اعالم شده که بخش مسکن  28.5تا
 30درصد در کاهش نرخ تورم تاثیر داشته است.
وی با بیان اینکه ساالنه در ایران به  1.5میلیون واحد مسکونی نیازمندیم ،تصریح کرد :در شهرها یک میلیون واحد مسکونی
کسر داریم و در روستاها به حدود  500هزار واحد نیازمندیم که دولت با توجه به این نیاز با قرار دادن قرضالحسنه و همچنین
زمین رایگان در روس��تاها و ش��هرها ،محدودیتها را در برابر کار ساخت و ساز برداشته است و همچنان تالش میکنیم به
رونق این بخش کمک شود.
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه نگاه دولت به مسکن مهر فراتر از یک نگاه اقتصادی است ،گفت :ما به این پروژه
یک نگاه امنیتی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی داریم و در راستاي گفتمان رئيس جمهور و به واسط ه برنامههای
دولت ،قیمت مسکن نه تنها ثابت مانده بلکه کاهش نیز پیدا کرده است.
اویادآورشد:دیدگاهمادردولتتنهااقتصادینیستبلکهمیخواهیمباتولیدانبوهمسکنوخانهدار کردنمردمنیازخانوادهراتحکیم
ببخشیم و افرادی تربیت کنیم که در آینده سربازان امام زمان(عج) باشند؛ ضمن اینکه به بحث اشتغال و اقتصادی نیز توجه داریم.
وی ادامه داد :اگر مشکالت اشتغال و مسکن را حل کنیم ،دیگر نگرانی از بابت آمار بزهکاری و طالق وجود نخواهد داشت؛
ما با دید کمک به شکلگیری خانوادههای متدین به موضوع تولید مسکن نگاه میکنیم.
وزیر مسکن و شهرسازی خطاب به انبوهسازان گفت :اگر در بخش صنعتی تولید ساختمان سرمایه گذاری شود ،محصوالت
را به صورت تضمنی خرید میکنیم.
باریکترین خانه جهان
رسانههای «انگلستان» اعالم کردند :باریکترین خانه جهان متعلق به یک زوج انگلیسی است که تنها یک متر و هشت
سانتیمتر عرض و شش متر و چهار سانتیمتر طول دارد .این منزل مسکونی کوچک و باریک که متعلق به «یان» و «راشل
بویل» است ،در ناحیه «هولینگ دین» در «برایتون» واقع شده است.
این زوج که همراه دو پسر خود «جو»  14ساله و «چارلی»  11ساله در این منزل باریک زندگی میکنند ،در مصاحبهای با
رسانههای دولتی این کشور ،تصریح کردند :ما  12سال پیش این منزل عجیب و دوست داشتنی را به مبلغ هشت هزار پوند
خریداری کردیم و پس از آن برای این که بتوانیم در آن زندگی کنیم 15 ،هزار پوند صرف بازسازی آن کردیم.
این منزل همانند یک آلونک برای ماس��ت و ما طی این  12س��ال از این محل سکونت خاطرات فراوانی داریم .در گزارش
خبرگزاری آسوشیتدپرس آمده است که این منزل مسکونی به عنوان باریکترین محل سکونت در کتاب رکوردهای گینس
به ثبت رسیده است.
همچنین این منزل دارای یک هال ،یک آشپزخانه ،یک حمام ،دستشویی و اتاق خواب است .آشپزخانه کوچک این منزل
مسکونی به یک باغچه راه دارد که خانواده سبزیجات خود را در آن میکارند.
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خبرها
شرایط ساختوساز روی پشتبامها
طرح وزارت مس��کن برای تشویق مالکان به ایجاد یک طبقه بنای مسکونی روی ساختمانهای موجود پس از بررسی در
شورای عالی مسکن مورد موافقت قرار گرفت.
به گزارش دنیایاقتصاد ،سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح جزيیات مصوبه احداث طبقات اضافی روی ساختمانهای
موجود اعالم کرد :مالک یا مالکان واحدهای مسکونی میتوانند پساز اخذ تاییدیه استحکام واحدهای موجود از مهندسان
محاس��ب عضو سازمان نظام مهندس��ی ،آنها را در رهن بانک مسکن قرار دهند و با دریافت تسهیالت اختصاص یافته به
مسکنمهر نسبت به احداث طبقات اقدام کنند.
پس از اتمام عملیات ساختمانی و اخذ سند اعیانی واحدهای ساخته شده ،واحدهای مذکور را در رهن بانک قرار داده و آنها را
به نام متقاضی یا متقاضیان واجد شرایط منتقل کنند.
براساس این گزارش تسهیالت ساخت مسکنمهر  20میلیون تومان است که در شهر تهران با نرخ سود  9درصد و در سایر
شهرها با نرخ  7درصد پرداخت میشود.
ساخت  5هزار واحد مسکن مهر توسط شرکت کرهای
مدیر عامل شهر جدید پرند با بیان اینکه هزینه ساخت هر متر مسکن توسط شرکت کرهای  300هزار تومان است،گفت:
ی مقاوم
عملیات ساخت پنج هزار واحد مسکونی توسط شرکت کرهای آغاز شده است که  1500واحد مسکونی آن با ویژگ 
در برابر زلزله سال جاری تحویل داده میشود.
سعید صابونی در گفتوگو با فارس،افزود :شرکت کرهای آمادهسازی زمین تحویل شده به آنها را انجام داده و اقدام به اجرای
فونداسیون پنج هزار واحد مسکونی کرده است که تا پایان سال  1500واحد مسکونی تحویل داده خواهد شد.
وی تأکید کرد :این 1500واحد مس��کونی که با فنآوری نوین احداث خواهد ش��د ،در متراژهای  55متر 75،متر و  85متر
است.
صابونی با تأکید بر اینکه قیمت ساخت هر متر این واحدهای مسکونی 300هزار تومان است گفت :سهم آورده این شرکت
کرهای  25درصد است به طوریکه  15درصد این آورده به واردات ماشین آالت و  10درصد برای اجرای فونداسیون است که
بعد از تمام فونداسیون به آنها این پول را خواهیم داد.
مدیر عامل شهر جدید پرند خاطر نشان کرد :تفاهمنامه ساخت  20هزار واحد مسکونی توسط شرکت ترکیهای نیز انجام شده
ن سرمایهگذاریهای خارجی شد.
و این شرکت نيز موفق به دریافت مجوز از سازما 
وی افزود :قرار بود بر اساس توافقنامه آب و برق را به آنها تحویل دهیم که تاکنون انشعاب آب را در سایت به آنها تحویل
دادهایم و برای برق هم هماهنگیهای الزم انجام شده است تا آنها انشعاب موقت را برای شروع احداث سایت و پروژه مورد
نظر خود دریافت کنند.
وی با بیان اینکه ویژگی س��اخت مس��کن توسط شرکتهای کرهای و ترکیهای مقاوم در برابر زلزله است تصریح کرد :این
واحدهای مسکونی به شیوه صنعتیسازی ساخته خواهد شد که با این روش سرعت ساخت از زمان شروع پروژه باال و کیفیت
آنها نیز مناسب خواهد بود.
مذاکره رسمی برای مصالح چینی
یک مقام بازرگانی کشورمان از احتمال حضور سرمایهگذاران تولیدکننده مصالح ساختمانی از کشور چین در ایران خبر داده و
گفته است که سازندگان تجهیزات ساختمان چینی برای انجام مذاکره در اینباره به تهران خواهند آمد.
به گزارش مهر ،مجیدرضا حریری – نایبرئيس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین -در این زمینه گفت :یک هیات از چین
در زمینه تجهیزات س��اختمانی ،لوازم بهداشتی ساختمان ،سنگ ،لوازم روشنایی ،سرامیک ،کاشی ،پارچه ،صنایع آلومینیوم،
مبلمان و س��ینک ظرفشویی فعالیت دارند که در صدد هستیم با انعقاد قرارداد ،تولیدات مشترکی را با سرمایهگذاران ایرانی
داشته باشند
سرانه مصرف آب در ایران دو برابر سایر کشورهاست
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،سرانه مصرف آب در ایران را دو برابر سایر کشورها دانست.
به گزارش ایلنا»،سیدمهدی ثمره هاشمی» در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید شرکتهای آب و فاضالب
مش��هد و خراس��ان رضوی ،با بیان اینکه سرانه مصرف در کشورهای پر آب جهان برای هر نفر  100لیتر است ،افزود :این
سرانه در کشور ما دو برابر سایر کشورها بوده و این در حالی است که سرانه مصرف آب تهران تا  300و مشهد تا  220لیتر
گزارش شده است که با توجه به کاهش بارندگی در کشور لزوم اصالح الگوی مصرف در این دو شهر بیش از پیش احساس
میشود.
به گفته وی ،بحث اصالح الگوی مصرف مختص به یکسال نیست و همچنان باید ادامه داشته باشد و وظیفه هر یک از ما

122

این است که مصرف بهینه را به صورت دایم و همیشگی مورد توجه قرار دهیم تا بهینهسازی مصرف آب در کشور به یک
حرکت جمعی تبدیل شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت :مدیران استان خراسان رضوی باید به فکر تهیه طرح جامع آب مشهد و این
استان باشند تا با عملیاتی کردن آن ،چالشهایی مانند بحران آب کالنشهر مشهد در سال  85پیش نیاید.
ثمره هاشمی در ادامه با اشاره به شعارهای چهارگانه وزارت نیرو در دولت دهم شامل «کاهش قیمت تمام شده پروژه ها،
افزایش سرعت اجرای پروژه ها ،شفاف سازی و افزایش بهره وری « ،بر لزوم تنوع بخشی در منابع مالی جهت دستیابی به
اهداف تعیین شده تاکید کرد.
وی افزود :مدیران مالی و پشتیبانی باید به دنبال تامین منابع مالی جدید از طریق فایناس ها و بانکهای داخلی و خارجی و
یا شناسایی منابع مالی جدید باشند ،بنابراین شرکتهایی که به اعتبار قطره چکانی بسنده کنند ،در پیشبرد اهداف خود موفق
نخواهند بود زیرا اتکا به بودجههای عمومی و دولتی هرگز کارساز نخواهد بود.
وی سپس با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانهها ،گفت :این قانون امسال به طور قطع در زمینه آب و برق اجرا میشود و
مدیران استانی باید با بسترسازی و ساز و کار الزم ،زمینه اجرای هرچه بهتر هدفمندسازی یارانهها را در بخش آب فراهم کنند
تا مردم افزون بر استفاده بهینه از منابع آب آشامیدنی ،همکاری الزم را با اجرای این قانون داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این آیین گفت :خدمت در پهنه نظام مقدس جمهوری اسالمی در هر سمت و مسوولیتی که
باشد ،افتخار است.
«محمود صالحی» افزود :با توجه به ورود ساالنه بیش از  25میلیون نفر زایر به مشهد ،بحث تامین آب این کالن شهر یک
چالش جدی است که مدیران استان تاکنون با موفقیت آن را پشت سر گذاشتهاند.
وی تصریح کرد :با توجه به گستردگی و تراکم جمعیت و همچنین افت آبهای زیرزمینی ،آبرسانی به نقاط مختلف خراسان
رضوی و استفاده بهینه و صحیح از آن باید در دستور کار مدیران جدید آب و فاضالب استان قرار گیرد.
صالحی اضافه کرد :با توجه به اینکه امسال به نام سال «همت مضاعف ،کار مضاعف» نام گذاری شده است ،باید تمامی
همت خود را در راستای تامین نیازهای روستاییان و انتقال آب شرب سالم به مناطق روستایی به کار گیریم.
در این آیین ،مهندس «سیدحس��ن ش��اه عالمی» به عنوان مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب مشهد و مهندس «محمد
طاهری» به عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان خراسان رضوی معرفی و منصوب شدند و از تالشهای
مهندس «محمد پرورش» مدیر عامل پیشین شرکت آبفای مشهد(که هماکنون به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
شهری استان تهران خدمت می کند) و مهندس «مهدی جمشیدی» مدیر عامل قبلی شرکت آبفای خراسان رضوی طی
دوران مسوولیت قدردانی شد.
استفاده از پنجره دوجداره از ابتدای امسال اجباری شده است
مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه حدود  75درصد از این مقررات رعایت میشود ،اعالم کرد :رعایت ماده
 19قانون ملی س��اختمان و اس��تفاده از پنجره دو جداره از ابتدای امسال اجباری است و عدم اجرای این قانون در ساخت و
سازهای جدید تخلف محسوب میشود.
غالمرضا هوایی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در حال حاضر حدود  200هزار نفر عضو نظام مهندسی کشور هستند،
گفت :حدود  160هزار مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند که نزدیک به  60هزار مهندس پروانهدار در استان
تهران فعال هستند و در هیچ استانی مشکل کمبود مهندسی نداریم.
وی درباره میزان رعایت مقررات ملی س��اختمان در س��اخت و سازهای کشور گفت :مقررات ملی ساختمان در حد مطلوب
رعایت میشود ،اما به طور کلی همیشه تخلف وجود دارد و میتوان گفت حدود  75درصد از این مقررات اجرا میشود .او با
بیان اینکه شعار اصلی مقررات ملی الزامی بودن رعایت آن است و استانداردهای آن باید اعمال شود ،اظهار کرد :همه مراحل
و انواع مصالح ساختمانی طبق مصوبه هیات دولت ابالغ شده ،اما زیرساخت به کارگیری برخی اقالم آماده نبوده است.
مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان افزود :کاربرد شیشههای دو جداره در همه استانهای کشور هم اکنون در حال اجباری
ش��دن اس��ت و از یکی دو ماه آینده توسط سازمان استاندارد برای ساخت و سازهای سطح کشور به منظور صرفهجویی در
مصرف انرژی اجباری میشود.
وی گفت :کاربرد پنجره دو جداره به عنوان یکی از موارد ماده  19مقررات ملی ساختمان در همه استانها الزامی است ،اما با
توجه به اینکه در شهر تهران مصرف و هدر رفت انرژی بسیار باالست و ساخت و ساز بلندمرتبه است ،رعایت این موضوع
در تهران تاکید شده است.
به گفته او در اس��تانهای دیگر نیز رعایت ماده  19قانون اجباری اس��ت ،اما در برخی موارد که منطقه سردس��یر نیس��ت،
حساسیتها کمتر است.
هوایی خاطر نشان کرد :طبق مصوب ه دولت از سال  1384اجرای این بند از قانون اجباری بوده ،اما به استانها فرصتی داده
ش��د که نهایتا از امس��ال اجباری شده و اگر از ابتدای امسال در ساخت و سازها ماده  19قانون ملی ساختمان رعایت نشود،
تخلف محسوب میشود که استفاده از پنجره دو جداره نیز جزو این ماده است.
بنا بر این گزارش ،اظهارات مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان در مورد اجبار سازندگان ساختمان به نصب پنجره دوجداره
در حالی است که در حال حاضر در شهرهای اطراف تهران مانند کرج هیچ ممانعتی در نصب پنجرههای تک جداره وجود
ندارد و شهرداریها به راحتی اقدام به دادن پایان کار به سازنده چنین ساختمانهایی میکنند.
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قطار شهري مشهد به بهرهبرداري ميرسد
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد ،محمود صالحي در پايان سفر به چين و بازديد از واگنها در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :طبق توافق صورت گرفته طي بازديد از شركت  CNRكه هشتمين شركت توليدكننده قطار شهري جهان در چين
است ،واگنهاي قطار شهري مشهد از ابتداي شهريور ماه از طريق بندر داليان چين بارگيري و به ايران ارسال ميشود.
وي اظهار داشت :اين قطارها پس از تست گرم و نهايي كه يك ماه به طول ميانجامد ،همزمان با دهه فجر به بهرهبرداري
خواهند رسيد.
نمانده عالي دولت در خراسان رضوي با اشاره به نياز خط يك قطار شهري مشهد به  60قطار براي خدماتدهي به شهروندان
خاطرنشان كرد :ظرفيت هر قطار به طور ميانگين  210نفر است كه از ابتداي شهريور ماه اين تعداد قطار به تدريج طي 9
ماه تحويل استان ميشود.
وي خاطرنشان كرد :مبلغ قرارداد براي ساخت اين  60قطار  106ميليون يورو است كه  26ميليون يورو آن به طرف چيني
پرداخت شده است.
استاندار خراسان رضوي همچنين از اختصاص  180ميليارد تومان اعتبار توسط دولت در سال جاري به قطار شهري مشهد
خبر داد.
ورود واگنهاي قطارشهري به مشهد ،در آذرماه
سيد مجتبي شفيعي در گفتگو با ايسنا ،با بيان مطلب فوق تصريح كرد  :براي ورود قطارها موانع و برخي تشريفات قانوني
داخلي وجود دارد كه تا زمان ورود قطارها برطرف مي شود.
وي در پاس��خ به اين س��ئوال كه آيا قطارهاي متروي مشهد هم دچار همان مراحل پر تاخير و بروكراسي قطارهاي متروي
تهران شدهاند ،اين موضوع را رد كرد و گفت :از آن نوع مشكالت نيست.وي گفت :طبق توافق صورت گرفته ،شركتي كه
براي خريد واگنها انتخاب ميشود ،متعهد مي شود كه پس از ورود بخشي از قطارها ،اقدام به واردكردن فناوري قطارها و
ساخت آن ها در داخل كشور كند .
گفتني است؛ عباس شيرمحمدي ،رئيس شوراي شهر مشهد نيز گفت كه واگنهاي قطارشهري مشهد براي ورود به كشور
با مشكل تحريم روبه رو نميشوند.
ضرب االجل وزير براي مسکن مهر مشهد
حضور وزير مسکن و شهرسازي در پايتخت معنوي ايران باعث شد تا باالخره بعد از مدتها ،خبرنگاران هم به جلسه شوراي
مسکن استان دعوت شوند .جلسه اي  170دقيقه اي که اگرچه نيمه ابتدايي آن کند و کسل کننده پيش رفت،اما به تدريج
که برخي مديران استاني مسايل و مشکالت دستگاه هاي اجرايي را درباره مسکن مهر مطرح کردند و آقاي وزير هم براي
تعاوني ها و نهاد هاي مس��وول در اين طرح که کم کاري مي کنند ،خط و نش��ان کشيد يخ آن شکسته شد .به اين ترتيب
وضعيت اين طرح دولت براي ساخت  65هزار واحد مسکوني در خراسان رضوي وارد مرحله جديدي شد تا متقاضيان پاي
بند! به طرح مسکن مهر پس از فراز و نشيب هاي فراوان با وعده هاي جديد مسووالن به آينده اميدوار باشند.
«علي نيکزاد» که پس از بازديد از طرح هاي مسکن مهر شهرهاي نيشابور و گلبهار در جلسه شوراي مسکن خراسان رضوي
حاضر شده بود ،ابتدا از رئيس مسکن و شهرسازي استان خواست تا از فعاليت هاي خود گزارشي ارايه کند.
انتقادهاي شرکت گاز استان
پس از ارايه گزارش توس��ط «مجتبي قاسمي» و تني چند از مديران اجرايي مرتبط با مسکن مهر استان« ،معراجي» مدير
عامل شرکت گاز استان گفت:درپروژه گلبهار  13ميليارد و  500ميليون تومان هزينه کرده ايم و با اين که حدود  4ماه است
طرح به بهره برداري رسيده ،اما تنها  480ميليون تومان آن جبران شده است؛ درحالي که قراربود  9ميليارد تومان دريافت
کنيم .وي ادامه داد :ابتدا قرار بود گلبهار تنها  5هزار مشترک گاز داشته باشد ،اما بااجراي طرح مسکن مهر و طراحي ساخت
 42هزار واحد مسکوني ،به ايجاد زيرساخت هاي گسترده در منطقه اي نياز داشتيم که از نظرما خارج از محدوده است .وي
با بيان اين مطلب که در طرح مس��کن مهر بينالود هم قرارداد پروژه گازرس��اني به ارزش  2ميليارد و  200ميليون تومان با
پيمانکار منعقد شده است ،اظهارداشت :با اين وجود از طرف شرکت عمران شهرجديد بينالود تنها  100ميليون تومان دريافت
کرده ايم .بعد از اين اظهارات بود که آقاي وزير قول داد در انتهاي جلسه اعتباراتي را با مسووليت خود به شرکت گاز استان
بپردازد .هرچند «معراجي» درپايان جلسه پس از آن که در محاصره خبرنگاران قرارگرفت ،مبلغ ابالغي وزير به شرکت گاز
استان را اعالم نکرد!
در ادامه وزير مسکن با بيان اين که گردش مالي در بخش مسکن به اندازه کل اعتبارات عمراني يک استان است ،تصريح
کرد :سند اشتغال محقق نمي شود مگر اين که بخش مسکن و ساختمان فعال باشد.

124

ضرب االجل براي ساخت واحدهاي سوپرپنلي
پس از صحبت هاي وزير مسکن نوبت به بررسي مصوبه هاي سفر قبلي وي به استان رسيد .سفري که در آبان ماه سال
گذشته انجام شده است .يکي از مصوبه هايي که تاکنون اجرايي نشده ،مربوط به شهرک امام رضا (ع) شهر چناران است.
براساس تصميم قبلي قرار بود تکليف  200هکتار از اراضي اين شهرک که در محدوده شهري هم واقع شده اما متعلق به
آس��تان قدس رضوي اس��ت ،روشن شود .امري که تاکنون روي نداده است .وزير مسکن هم که گويا از اين موضوع راضي
نبود ،دستور داد تا ارزش مهندسي محدوده با مسووليت رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان دوباره انجام و پس از آن
در کميسيون ماده  5مطرح شود .از ديگر مصوبه هاي سفر قبلي وزير به استان ساخت هزار واحد مسکوني با فناوري سوپرپنل
تا انتهاي آبان ماه بود که اين طرح نيز از برنامه زمان بندي عقب اس��ت« .نيکزاد» پس از ش��نيدن ديدگاه هاي پيمانکار و
ديگر مسووالن ،پيمانکار طرح را موظف کرد که تا  25اسفند ماه سال جاري  627واحد مسکوني اين پروژه را تکميل کند
و تحويل دهد.
متقاضيان سهم خود را ندهند ما مي دهيم!
وزير همچنين در پاسخ به اين انتقاد دبير انجمن انبوه سازان استان که متقاضيان مسکن مهر سهم آورده خود را به موقع
تامين نمي کنند ،گفت :مشکلي وجود ندارد و اگر آن ها هم ندادند ما مي دهيم ،شما خانه را بسازيد تا هزار واحد در بينالود
در ايام دهه فجر تحويل شود.
تصميم هاي جدي وزير براي گلبهاري ها
«نيکزاد» درباره گلبهار هم تصميم هايي جدي به استان ابالغ کرد .بر اساس اين تصميم ها در اين شهر ديگر زمين واگذار
نمي شود .همچنين مقرر شد در اين شهر  4مسجد و  5مدرسه ساخته شود که براي احداث آن ها دولت نيز کمک هايي را
متقبل شد از جمله اين که براي ساخت هر مسجد  50ميليون تومان از طرف دولت پرداخت خواهدشد .براي ساخت مدارس
نيز زمين رايگان در اختيار سازمان نوسازي مدارس قرار خواهد گرفت تا از طريق استانداري ساخته شود.وي همچنين اعالم
کرد ،براي ساخت مدارس غير انتفاعي در گلبهار هم بعد از انجام کارشناسي هاي الزم 30 ،درصد هزينه زمين به صورت نقد
و بقيه به شکل اقساط از متقاضي دريافت شود .وي با اشاره به زمين هاي معارض اظهارداشت :ظرف مدت  15روز بايد زمين
هاي مربوط به تعاوني هاي مسکن مهر در گلبهار و بينالود که معارض دارد ،تعيين تکليف شود ،در غير اين صورت زمين در
جاي ديگر به آن ها تحويل شود .آقاي وزير همچنين مقرر کرد در دو منطقه گلبهار و بينالود تاييديه نقشه ظرف مدت دو روز
و صدور پروانه و اعالم نتيجه ارزيابي هر کدام طي مدت يک هفته انجام شود.
ضرب االجل به تعاوني هاي کم کار مسکن مهر
وي در تصميمي جالب توجه و سرعت دهنده به طرح مسکن مهر ،اعالم کرد از روز  11تيرماه سال جاري به بعد بانک مسکن
حق ندارد به تعاوني که فعاليت خود را آغاز نکرده است ،وام بدهد .وي با اختصاص  30ميليون تومان به ساخت مسجد در
واحدهاي مسکوني در حال ساخت توسط خيران استان هم موافقت کرد و گفت :هرواحد مسکوني که توسط خيران ساخته
مي شود و پيشرفت فيزيکي آن از مرحله اسکلت گذشته است 500 ،هزارتومان کمک دولتي دريافت خواهد کرد.

« باغ آبی» و «باغ زمینی» در یک کشتی
طراحی بلژیکی با هدف جلب توجه جهان نسبت به موضوع زیستگاههای آبی در زمین ،کشتی ویژهای طراحی کرده که آب و
هوا را از آلودگیها پاک کرده ،از آب و خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و به عنوان پایگاهی توریستی یا مطالعاتی
مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش مهر« ،فیسالیا» نیمی کشتی و نیمی ساختمان است؛ با ساختاری سبز که طرح آن توسط معماری بلژیکی ارايه
شده است .این طرح عظیم الجثه آلومینیومی ،همزمان با حرکت در میان رودهای اروپا ،آب کثیف آنها را به آب آشامیدنی
تصفیه کرده و انرژی بیش از آنچه برای مصرف نیاز دارد را تولید میکند.
پوششی از دی اکسید تیتانیوم بر روی الیه نقرهای رنگ این کشتی با جذب پرتوهای ماورا بنفش آلودگیهای هوا را خنثی
کرده و منجر به بروز واکنشهای شیمیایی میشوند که میتوانند سموم ارگانیک و غیر ارگانیک را از بین ببرند.
این کش��تی با حرکت در رودها مس��یر آبراهها را نیز تصفیه کرده و با اس��تفاده از انرژیهای آبی و خورشیدی نیروی خود را
تامین میکند.
توربینهای زیرین کشتی حرکات آب و سلولهای خورشیدی سقف نور خورشید را به انرژی الکتریسیته تبدیل خواهند کرد.
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عملکرد مفید سقف با وجود گلخانهای که میتواند آب رودخانهها را از مواد روغنی و آلوده پاک کند ،دو برابر خواهد بود.
اما این کشتی تنها برای حرکت کردن بر روی رودخانهها به منظور تامین انرژی یا تصفیه آب طراحی نشده است« .فیسالیا»
در واقع موزهای ش��ناور اس��ت که میتواند توجه قش��رهای مختلفی از مردم را به خود جلب کندو دانش��مندانی که بر روی
محیطهای زیستی آبی مطالعه دارند میتوانند زمان خود را در البراتوار بزرگ «باغ زمین» این کشتی سپری کرده و توریستها
میتوانند از نمایشگاههای موقت «باغ آبی» آن دیدن کرده و یا در اتاقهای زیر آبی این کشتی استراحت کنند.
بر اساس گزارش پاپ ساینس ،طراح بلژیکی این موزه شناور سبز ،پس از کنفرانس سال گذشته تغییرات آب و هوایی سازمان
ملل در کپنهاک تصمیم گرفت برای جلب توجه مسووالن نسبت به موضوع آب در جهان این کشتی را طراحی کند.
پل خواجو در آستانه تخریب
مرمت غیراصولی پل خواجو در اوایل سال  88آغاز شد اما این بنای زیبای تاریخی اکنون در معرض خطر قرار گرفته و نیازمند
توجه ویژه و جدی از جانب مس��ووالن اس��ت .به گزارش مهر،مرمت پلهها،دهانههای خروجی آب و ایجاد رمپی جدید در
بخشی از بستر زاینده رود برای پل تاریخی خواجو از جمله برنامههایی بود که در بهار و تابستان سال گذشته انجام شد که
متاسفانه نبود دقت کافی برای این مرمتها اکنون زمینه و بستر نابودی و تخریب سنگها و آبزدگی و نشست بخشهایی از
این پل را فراهم کرده است.
چنانچه تصاویر نیز خود گویاست ،مرمت دیواره های پل تاریخی خواجو با سیمان انجام شده آن هم سیمانی که مرغوبیت
ندارد این در حالی است که جنس سنگهای موجود در پل تاریخی خواجو از نوع آهکی است و به همین سبب باید برای
مرمت آن از مالتهای دیگری استفاده شود.
متاسفانه نه تنها در مرمتهای اخیر بلکه در دورههای گذشته نیز برای تعمیر سنگهای این بنای تاریخی از سیمان استفاده
شده که در نهایت زمینه خوردگی و نابودی سنگها را فراهم کرده است و نباید فراموش کرد که مواد سیمانی در مجاورت و
لبههای دارای ترک در سنگ ،به دلیل نوع واکنش سیمان باعث ایجاد آسیب در مجاورت سنگها میشود.
یک کارشناس مرمت در این خصوص اظهار داشت :نزدیک به  40سال است که دیگر برای کارهای مرمتی از سیمان استفاده
نمیکنند و اکنون برای مرمت سنگها از روشهای دیگری استفاده میشود که با علم روز است.
امید عودباشی ادامه داد :حتی در صورت استفاده از سیمان نیز از هر سیمانی نمیتوان برای مرمت استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه سیمان برگشت ناپذیر است ،تصریح کرد:استفاده از سیمان در نهایت به سنگها آسیب میزند و باید
در این خصوص از مواد جایگزینی استفاده کرد که استحکام الزم را داشته باشد.
عودباشی ادامه داد :متاسفانه در سیستم مرمتی کشور به روشهای گذشته عادت شده و برای دورههای بعدی نیز از آن استفاده
میشود
فقط  5درصد از ساختوسازها نظارت عالیه میشوند
در شرایطی که به موجب ماده  35قانون نظام مهندسی ساختمان – مصوب سال  -1374مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای
ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی
و عمران ش��هری به عهده وزارت مس��کن و شهرسازی اس��ت ،اما مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و
شهرسازی معتقد است ،تنها بین  2الی  5درصد از ساختمانهای کشور توسط وزارت مسکن نظارت عالیه میشوند.
به گفته غالمرضا هوایی ،سال گذشته  450هزار واحد مسکونی در سطح کل کشور از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مورد
نظارت عالیه قرار گرفته است که هزینهای بالغ بر  6میلیارد تومان برای این امر تخصیص یافته است.
به عقیده وی ،با احتساب اینکه ساالنه باید  1/5میلیون واحد مسکونی در کشور تولیدشود ،اگر مقرر شود که وزارت مسکن
تمامی این ساختمانها را نظارت عالیه کند در این صورت به اعتباری بالغ بر  18میلیارد تومان نیاز است.
وی در گفتوگو با دنیایاقتصاد تاکید کرد :نظارت عالیه بر ساختوس��ازها ش��امل نظارت بر کلیه فرآیند ساختوس��از و
دستگاههای ذی ربط در امر ساختوساز است.
به باور وی ،اگر زیرساختهای ساختوساز به درستی اجرایی و نظارتهای مقیم نیز به نحو مطلوب عملیاتی شود ،در این
صورت وزارت مس��کن نظارت عالیه خود را که در حال حاضر برای حدود  5درصد از س��اختمانها اعمال میکند کاهش
میدهد.
کنترلهای وزارت مسکن تصادفی است
هوایی خاطرنشان ساخت :در حوزه ساختوسازهای غیر از مسکن مهر کنترلهای عالیه وزارت مسکن به صورت تصادفی
است و در این راستا باید نهادهای ذیربط نظیر سازمان نظام مهندسی و علیالخصوص شهرداریها وارد عمل شوند.
وی اذعان داشت :باتوجه به اینکه اهمال در نظارت بر ساختوسازها در واقع به معنای هدر رفت سرمایههای ملی است ،انتظار
میرود اگر شهرداریها به وظایف قانونی خود در این مسیر عمل نکردند مراجع باالدستی نظیر شورای شهر و سایر مراجع
قانونی ذیصالح را مورد مواخذه قرار دهند.
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نظارت بر  45میلیون متر مربع ساختوساز
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی نظارت عالیه را
برای نظارت بر ساختوسازها به عهده دارد ،گفت :بر این اساس و با توجه به بودجه محدود وزارت مسکن و شهرسازی در
امر نظارت ،وزارت مسکن فقط قادر است که بین  2تا  5درصد از ساختمانهای در حال ساخت را نظارت کند و بر این اساس
سال گذشته نزدیک به  45میلیون مترمربع از ساختمانهای کشورمان نظارت عالیه وزارت مسکن را از سر گذراندند.
وی تاکید کرد :وزارت مسکن مسوول است که نظارت عالیه بر ساختوسازها داشته باشد که ساختوسازها منطبق بر طرح
جامع و تفصیلی باشد و در این فرآیند نیز زیرساختهای حوزه شهری به نحو مطلوبی شکل گرفته باشد.
هوایی خاطرنش��ان س��اخت :با توجه به اینکه بخش عمدهای از ساختوسازها توسط بخش خصوصی محقق میشود ،لذا
وزارت مسکن قادر نیست که بر همه این نوع از پروژهها نظارت داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه حجم انبوهی از
ساختوسازها از طریق مسکن مهر قرار است تولید شود ،لذا محدودیت وزارت مسکن برای کنترل و نظارت بر ساختوسازها
بیشتر میشود و انتظار میرود شهرداریها با این شرایط نظارت جدیتری بر فرآیند ساختوساز داشته باشد.
نظارت عالیه باید شامل  100درصد ساختمانها باشد
اما در برابر این اظهار نظرها مهندس کامران بیات ماکو –عضو اس��بق سه دوره هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی تهران
گفت :قانون نظام مهندس��ی س��اختمان ،وزارت مس��کن را موظف به اعمال نظارت عالیه کرده است و از این رو مسووالن
نمیتوانند با این توجیه که نظارتهای مقیم صورت میگیرد از اعمال نظارت عالیه طفره بروند.
وی تصریح کرد :نمیتوان به بهانه کمبود اعتبارات از اجرای یک قانون س��لب مس��وولیت کرد و باید در این راستا اقدامات
الزم صورت گیرد.
بیات ماکو خاطرنشان ساخت :زیرساختها و اجرای بهینه نظارتهای مقیم زیر سایه اجرای نظارتهای عالیه محقق خواهد
شد.
وی تاکید کرد :اظهارات مقامات وزارت مسکن مبنی بر اینکه فقط  5درصد از ساختمانها مشمول نظارت عالیه است زمانی
قابل دفاع است که رعایت مقررات ملی فقط مشمول  5درصد از ساختمانها شود؛ این در حالی است که همه ساختمانها
شامل حال این نظارت میشوند.
وی خاطرنشان ساخت :نظارت عالیه در همه جای دنیا در ساختوسازها محقق میشود که امکان حذف آن غیرممکن است.
به گفته وی نباید قصور در کاهش کیفی ساختوس��ازها را به عهده وزارت مس��کن گذاشت ،اما به هر حال همه نهادهای
مربوطه باید مسوولیت قانونی خود را اجرا کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،درخواست مدیر کل مقررات ملی ساختمان مبنی بر همکاری بیشتر شهرداری ها با مجموعه وزارت
مس��کن و شهرس��ازی به عنوان راهکار اثربخش برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز باید مورد توجه مسووالن حوزه شهری
بهخصوص در تهران قرار بگیرد.
بسياري از مدارس روي گسل قراردارند!
مسوول پروژه ستاد اجرايي فني فضاهاي آموزشي کشور گفت :بسياري از مدارس روي گسل ها قرار دارند و اين مساله اجتناب
ناپذير است و بايد ايمني هاي الزم را لحاظ کنيم.
به گزارش مهر  ،خدامراد ممبني در همايش ستاد اجرايي فني فضاهاي آموزشي مازندران اظهار داشت :فضاها به عنوان عنصر
تربيتي مطرح هستند بنابراين بايد داراي ويژگي هاي خاص باشند.
وي با بيان اينکه سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور بر معماري فضا تاکيد دارد  ،تصريح کرد :کارشناسان اين
اداره به نشاط و شادابي را در طراحي فضا مدنظر قرار مي دهند.
ممبني افزود :دانش آموز بايد از فضا تاثير مثبت بپذيرد در صورتي که برخي فضاها آثار نامطلوب رواني نيز دارند.امروز فضاها
ديگر مانند گذشته پادگاني نيستند و به ساير مسائل مرتبط نيز توجه مي شود.
مشاور رئيس نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور اظهارداشت :آمارهاي آموزش و پرورش سالمترين آمار هستند و اگر نقد
و انتقادي در اين زمينه وجود دارد نبايد رسانه اي شود بلکه بايد در نشست هاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.
وي با بيان اينکه س��اختار برنامه ريزي بايد درس��ت باشد گفت :معضلي که از س��ال  82در آموزش و پرورش به وجود آمده
نابساماني در بخش برنامه ريزي است.
ممبني با اشاره به اينکه در  19سال گذشته از  298هزار واحد سازماني  130واحد منحل شده اند  ،تصريح کرد :در مازندران
نيز از  13هزار و  598واحد سازماني  ،شش هزار و  391واحد منحل شدند.
علي نبييان مديرکل نوسازي  ،توسعه و تجهيز مدارس مازندران گفت :اين استان داراي شش هزار و  411کالس تخريبي
است که تاکنون هزار و  507کالس بازسازي و مقاوم سازي شدند.مازندران داراي حدود سه هزار و  800واحد آموزشي است
که برخي فضاها نياز به بازنگري و ارزيابي دارند.
نبييان بيان داشت :کليه فضاهاي آموزشي تا پايان مردادماه سال جاري مهلت دارند شناسنامه فضاي آموزشي مورد نظر را به
ستاد ستاد اجرايي فني فضاهاي آموزشي کشور ارسال کنند.
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خبرها
شهردارى ها براى بلندمرتبه سازى مسکن به برخى فنآورى ها مجوز ندهند
محمود فاطمى عقدا  -معاون وزیر مسکن و شهرسازى  -در گفت و گو با ایرنا ،افزود :کمتر نقطه اى از کشور وجود دارد که
در برابر رویداد زلزله ایمن باشد و بنابراین اکثر شهرهاى کشور در معرض خطر زمین لرزه قرار دارند و ساخت و ساز آنها باید
براساس آئین نامه  ۲۸۰۰مقاوم سازى در برابر زلزله صورت گیرد.
وى افزود :موضوع تامین مس��کن در چارچوب طرح مهر ضرورت بهره گیرى از فناوریهاى نوین را مطرح س��اخت ،اما همه
فناوریهاى نوین که مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن قرار گرفته قابلیت بلند مرتبه سازى مسکن را ندارند.فاطمى
عقدا اضافه کرد :امروز همه دستگاه هاى مسوول و نظارتى موظفند با جلوگیرى از احداث واحدهاى مسکونى آسیب پذیر،
مساله حراست از جان انسانها و سرمایه هاى ملى را در دستور کار خود قرار دهند.
پیش از این رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور گفته بود :ایران به علت قرار گرفتن بر روى کمر بند زلزله
آلپ  -هیمالیا بطور متوس��ط هر پنج س��ال شاهد زلزله اى با قدرت بیش از ۶درجه ریشتر است و عالوه براین ساالنه بطور
متوسط یک هزار و  ۳۰۰نفر از هموطنان براثر سوانح طبیعى (بویژه سیل و زلزله) جان خود را از دست مى دهند.
فاطمى عقدا ،گفت :فناورى نوین ال.اس.اف امکان س��اخت وس��از مسکونى را حداکثر براى دو طبقه امکانپذیر مى سازد و
بارگذارى بیش از این میزان باید با اصالحات و تغییر روش هاى اجرا و انجام تست هاى سازه اى صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن افزود :فناورى نوین ترى دى پنل امکان ساخت دو طبقه مسکونى را فراهم مى
سازد و با ترتیباتى تا پنج طبقه از این روش مى توان بهره گرفت و بنابراین در شرایط عادى نباید بیش از دو طبقه به مجریان
ساخت وساز با استفاده از فناوریهاى یادشده مجوز داده شود.وى ناآگاهى برخى سازندگان که با استفاده از فناوریهاى نوین در
این بخش فعالیت دارند را مخاطر آمیز خواند و اعمال کنترل دقیق از سوى شهردارى ها در این رابطه را خواستار شد.
دبیرخانه فناوریهاى نوین در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن آمار فناوریهاى نوین مورد تایید را تعداد  ۸۵فناورى اعالم کرده
که از سوى  ۲۰۸شرکت گواهینامه اخذ شده است.بیش از  ۴۰نوع سوانح طبیعى در سطح جهان شناخته شده که در ایران از
زلزله به عنوان مخرب ترین رویداد طبیعى یاد مى شود.
برگزاري آزمون مقررات ملي ساختمان
آزمون مقررات ملي ساختمان به منظور ورود مهندسان به رشته هاي مهندسي ساختمان روز پنجشنبه سوم و جمعه چهارم
تيرماه با ش��ركت حدود  3هزار و  470نفر از دانش آموختگان ش��ش رشته ساختمان در مركز آموزش عالي خيام در مشهد
برگزار شد .
رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در حاشيه برگزاري اين آزمون به خبرنگاران گفت  1010 :نفر در
رشته هاي عمران ( نظارت ) 67 ،نفر شهرسازي  22 ،نفر نقشه برداري و  23نفر ترافيك در اين آزمون شركت كرده اند .
به گفته وي آزمون ورود به حرفه مهندسي هر سال يك نوبت در رشته هاي هفتگانه نظام مهندسي بطور همزمان در مراكز
استانهاي كشور برگزار خواهد شد  .مهندس اخوان اظهار داشت از ميان شركت كنندگان در آزمون اين دوره حدود  10درصد
داوطلبان خانمها هستند .
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي ادامه داد  :داوطلبان ورود به حرفه مهندسي پس از موفقيت (قبولي
در آزمون) پروانه اشتغال دريافت خواهند كرد .
وي افزود  :آزمون حرفه اي كاردانهاي فني ساختمان استان نيز همزمان با آزمون مهندسان با شركت  644نفر فوق ديپلمه
هاي فني ساختمان در آموزشكده فني شهيد منتظري مشهد برگزار شد .
نتایج این آزمون حداکثر تا نیمه اول مرداد ماه امسال در وب سایت وزارت مسکن و شهرسازی اعالم خواهد شد.
ساختمانهای مجهز به شناسنامهفنی گرانترند
طرح گزینشی سازمان نظام مهندسی برای ساختمانهای تهران که به موجب آن ساختمانهای بیشاز  3هزار متر مربع به
شناسنامه فنی مجهز خواهند شد ،از هماکنون شایعه برتری این ساختمانها و در نتیجه افزایش قیمت فروش آنها را در بازار
مسکن بوجود آورده است.شاید اگر شناسنامهفنی ساختمان همزمان برای همه ساختمانها به اجرا درمیآمد ،هیچ بهانهای
برای گرانفروشی نبود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به شایعات مربوط به احتمال افزایش قیمت مسکن با اجرای
طرح شناسنامه فنی ملک به دنیایاقتصاد گفت :در صورتی که افزایش قیمتی هم صورت گیرد به صورت تورمی نخواهد
بود ،بلکه بابت کیفیسازی بنا خواهد بود؛ چرا که در شرایط عادی نیز مردم بابت کاالهای با کیفیت پول بیشتری میپردازند
و این مساله در مورد مسکن نیز مصداق دارد.
وی همچنین افزود :برخی انتظار داشتند که طرح شناسنامه فنی ساختمان به یکباره به صورت فراگیر برای همه ساختمانها
اجرایی شود ،اما به هر حال مسووالن ذیربط در امر شناسنامه فنی ملک صالح دیدند که به منظور جلوگیری از بروز هر
مشکل احتمالی به صورت پلکانی و تدریجی این مسیر طی شود.
ترکاشوند خاطرنشان کرد :اجرای تدریجی شناسنامه فنی باعث میشود تا مشکالت پیشبینی نشده در این مسیر به درستی
شناسایی شوند که با رفع آنها زمینه برای کیفیسازی ساختمانها فراهم خواهد شد.
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به گزارش دنیایاقتصاد ،همزمان با صدور اولین شناسنامه فنی ساختمان در استان تهران و اعالم آمادگی دستگاههای مربوطه
در خصوص اجرای نظارت کیفی روی ساختمانهایی با متراژ  2500متر مربع برخی از تولید کنندگان و کارشناسان مسکن
ادعا کردند ،احتمال آن میرود که نظارت در امر شناسنامه فنی ساختمان جنبه صوری داشته باشد و همین امر باعث خواهد
شد که ساختمانهای ما کماکان از بحث کیفیسازی به دور باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با رد این گمانهزنیها گفت :متاسفانه افرادی که چنین شایعاتی را مطرح میکنند
از محتوای شناسنامه فنی بیاطالع هستند؛ چرا که این طرح به گونهای تنظیم شده است که به هیچ وجه امکان ندارد به
صورت شکلی و ظاهری تکمیل شود.وی گفت :به عنوان مثال براساس تمهیدات در نظر گرفته شده دراین طرح مقرر شده
است که مالک هزینه نظارت را به حساب سازمان مهندسی واریز کند و سپس سازمان نظام مهندسی نیز بر اساس یکسری
ضوابط و قوانین خاص دستمزد مهندسان را در چند مرحله پرداخت کند.
این در ش��رایطی اس��ت که پیش از این مالک هزینه نظارت مهندسان ناظر را مستقیم به حساب مهندس پرداخت میکرد.
ترکاشوند تاکید کرد :نباید تصورشود ساختمانهایی که در حال حاضر مشمول اجرای شناسنامه فنی ساختمان نشدهاند ،بدون
کیفیت ساخته میشوند.
برخی شهرداریها مقررات ملی ساختمان را رعایت نمیکنند
مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن گفت :برخی شهرداریها مقررات ملی ساختمان را رعایت نمی کنند و این
مقررات را نادیده می گیرند.
به گزارش فارس ،غالمرضا هوایی در جمع خبرنگاران افزود :اگر قرار باشد هر فردی با برداشت شخصی خود مقررات ملی
ساختمان را نادیده بگیرد مطمئنا عمر مفید ساخت و سازهای کشور زیر  25سال باقی خواهد ماند.
وی از برخورد قاطع با متخلفان در حوزه ساخت و ساز خبر داد و گفت :با پیگیری های مربوطه و با توجه به اقدامات انجام
شده حدود یک هزار نفر از مهندسان در حدود  2سال گذشته از درجه یک تا درجه  6محکوم شدند و حتی در برخی از استانها
اکثریت هیات مدیره های برخی شرکت ها عزل و با آنها برخورد جدی شد.
وی افزود :بخش نظارتی وزارت مسکن در سال  88با توجه به اعتبار یارانه مسکن مهر حدود  90هزار واحد مسکونی را نظارت
و کنترل کرد و این کنترل در همه موارد از جمله مبحث  19و صرفه جویی در مصرف انرژی نیز بود.
مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد :برنامه نظارت این گونه بود که  10درصد هر
منطقه شهرداری توسط شرکت کنترل بازرسی زير نظر وزارت مسکن و براساس موارد مشخص شده ،نظارت می شد.
هوایی به نتایج این نظارت ها اشاره کرد و گفت :نتایج حاصله نشان داد که در کدام استانها دستگاه های مربوطه اقدامات
قانونی را به بهترین نحو انجام داده اند و کدام استانها از قوانین تخطی کرده اند.
وی افزود :همچنین پنج شهرداری در استانها نیز در این کنترل کیفی ناموفق بودند که عملکرد ضعیف آنها در حوزه ساخت
و ساز مسکن به مقامهای مسوول اعالم شد.
مسکن مهر زیر ذرهبین بیشترین نظارتها
ن سوال که آیا شتاب ساخت و ساز مسکن مهر در استانها همراه با نظارت
مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان در پاسخ به ای 
و کنترل کیفی است ،تصریح کرد :مسکن مهر زیر ذرهبین بیشترین نظارتها واقع شده و عالوه بر نظارتها و کنترلهای
کیفی حدود  20هزار واحد مسکونی از طرف بیمههای خصوصی ،بیمه کیفیت دریافت کردند.
هوایی با بیان اینکه مدت زمان بیمه کیفیت  10سال است ادامه داد :قرار بود  42هزار واحد مسکونی مهر بیمه کیفیت دریافت
کنند که با توجه به میزان اختصاصی بودجه سال گذشته حدود  20هزار واحد مسکونی بیمه کیفیت گرفتند.
وی تاکید کرد :س��االنه  500هزار واحد مس��کونی به صورت سنتی ساخته میشود که اتفاقا بیشترین تخلفات در این حوزه
صورت می گیرد.
بدون زلزله هم تهران فرو میریزد
عدم تغذیه سفرههای آب زیرزمینی در حال حاضر به یکی از دغدغههای مهم در شهر تهران تبدیل شده است.
داریوش گلعلیزاده ،معاون محیطزیس��ت اس��تان تهران با اعالم این مطلب افزود :تهران با کاهش س��طح سفرههای آب
زیرزمینی خود به خود دچار فرونشست زمین میشود.
وی در گفتوگو با فارس ادامه داد :با توجه به اینکه در حال حاضر زمین تهران بیشتر به پشتبامتبدیل یا آسفالت شده است،
امکان و فرصت مناسبی برای تغذیه طبیعی سفرههای آب زیرزمینی وجود ندارد.
معاون محیطزیست استان تهران تصریح کرد:از سوی دیگر سیمانکاری کانالها باعث شده که آبهای سطحی فرصتی
برای نفوذ به الیههای زیرین زمین پیدا نکند.
گلعلی��زاده اف��زود :در حال حاضر س��فرههای آب زیرزمین��ی از طریق چاههای جذبی تغذیه میش��وند و با توجه به اینکه
فاضالبهای خانگی در تهران وارد چاههای جذبی میشوند ،پس از آن به سفرههای آب زیرزمینی نفوذ کرده و در این صورت
شاهد آلودگی این سفرههای آب زیرزمینی هستیم.
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خبرها
وی در ادامه با اش��اره به ش��بکه جمعآوری فاضالب در تهران گفت :این امر نیز فرصت تغذیه را از الیههای زیرین زمین
میگیرد در واقع در طرح شبکه جمعآوری فاضالب باید مکانهایی برای تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی در نظر
گرفته شود .معاون محیطزیست استان تهران گفت :اگر این امر با بررسیهای دقیق علمی صورت نگیرد مطمئنا در تهران
فرونشستهایی را خواهیم داشت که بسیار خطرناک هستند.
گلعلیزاده با تاکید بر اینکه اگر دریاچههای مصنوعی برای تغذیه سفرههایآب زیرزمینی ایجاد نشود ،دچار بحران عظیمی
خواهیم ش��د ،گفت :با توجه به اینکه فاضالبها جمعآوری میش��وند و نزوالت نیز فرصتی برای نفوذ به س��فرههای آب
زیرزمینی ندارند در صورت بروز یک خشکسالی فاجعهای رخ میدهد.
وی فرو نشست زمین را از بروز زلزله در تهران خطرناکتر دانست و گفت :سفرههای آب زیرزمینی در صورتی که سطحشان
پایین برود به مرور خطر فرونشست زمین را افزایش میدهند.
معاون محیطزیست استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا نقشه پراکندگی چاههای آب وجود دارد یا خیر گفت :نقشه
پراکندگی چاههای آب در اختیار وزارت نیرو است و حتی آمار مربوط به چاههای غیرمجاز نیز وجود دارد.
به گفته گلعلیزاده کیفیت پسابهای تولیدی و فاضالبها به دلیل استفاده از مواد شیمیایی متنوع تغییر کرده که امری بسیار
خطرناک محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه چاههایی که پشتوانه آب شرب هستند استاندارد الزم را دارند ،گفت :آبهایی که استاندارد فضای سبز
را داشته باشند در اختیار آتشنشانی و فضای سبز قرار میگیرند.
مهندس اخوان :سازمان نظام مهندسي ساختمان در بحث کيفيت کوتاه نخواهد آمد
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت :در بحث نظارت ساختمانی ،باید مسايل فني بطور كامل بررسي
شوند و سازمان نظام مهندسي در اينجا اعالم مي كند كه در بحث كيقيت كوتاه نخواهد آمد.
مهندس محمدرضا اخوان در هشتمين گردهمايي مسئوالن سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي در نيشابور افزود:
دقت و کيفيت در اجراي پروژههاي ساختماني ،اصل مهم در ساخت و ساز مي باشد و محور اصلي کار سازمان نظام مهندسي
ساختمان نظارت بر اجراي باکيفيت پروژههاست.
وي اضافه کرد :دولت مصوب کرده است به هر واحد مسکوني که با فناوري هاي نوين ساختماني ساخته شود 25 ،ميليون
تومان تس��هيالت تعلق گيرد .مهندس اخوان اظهار داشت :اجرای با کیفیت پروژه مسکن مهر ضامن آبروی نظام و دولت
است.
نايب رييس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نيز اعالم كرد :در کشور  12هزار مورد استاندارد تعريف
شده است که حدود هشتصد مورد آن مربوط به ساخت و ساز مي باشد.
مهندس حسن پورحسینی افزود :از اين تعداد بیش از  100مورد مربوط به مصالح ساختماني چون تيرآهن ،ميلگرد ،بتن ،لوله،
تيرچه بلوک ،کليد و پريز و غيره ميباشد که بايد دارای استاندارد اجباری باشد.
وی افزود :متاسفانه برخي مصالح غير استاندارد از خارج از کشور وارد ايران شده اند که در پروژههاي ساختماني مورد استفاده
قرار ميگيرند.
در ادامه اين گردهمايي ،معاون مس��کن روستايي بنياد مسکن انقالب اسالمي خراسان رضوي گفت :از سال آينده رعايت
مبحث  19که مربوط به صرفهجويي و بهينهسازي مصرف سوخت است در روستاها اجباري مي شود.
به گفته امير احسان پروايي پروژههايي که در روستاها ساختهميشوند از فناوري هاي نوين بهره مي برند و در سازه هاي آن
از پيچ  ،مهره و فنداسيون پيشساخته استفاده شده است.
مدیرعامل ش��رکت تعاونی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در اين نشست گزارشی از وضعیت پروژه این
ساختمان در میدان شهدا ارائه کرد .مهندس ریخته گر افزود:کل سرمایه گذاری این شرکت  22میلیارد تومان است و مبلغ
فروش 46 ،میلیارد تومان مي باش��د که ارزش افزوده خوبی را نش��ان می دهد .وی از تشکیل تعاونی اعتبار سرمایه گذاران
مهندس وابس��ته به س��ازمان نظام مهندسی استان خبر داد و اظهار داشت :حجم عظیم مالی کارهای عمرانی که در دست
مهندسان است ,باید به نفع قشر فنی بکار گرفته شود.
یک عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان گفت 17 :نمايندگي با  662نفر عضو در سطح شهرستانهاي استان
فعال شدهاند .مهندس حسين بشير با اشاره به اينکه  13نمايندگي کمتر از  50نفر عضو دارند ،از مشارکت  90درصدي اعضاي
سازمان در انتخابات مرکز استان و نمايندگي شهرستانها در بهمنماه سال گذشته خبر داد.
یک عضو ديگر هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان گفت :نظارت را بايد به درستي انجام داد تا  ،هزينه کمتري صرف
ساختو ساز شود .شراره معدنيان افزود :مقدار زيادي از توان كاري سازمان نظام مهندسي در مشهد بدليل ناهماهنگي هاي
موجود با شهرداري از دست رفته است.
وي ب��ا بيان اينکه بايد در مردم و مهندس��ان اميدآفريني كرد ،گفت :اس��تفاده از فن��اوري هاي نوين همچون محصوالت
پيشساخته اعم از در ،ديوار ،سقف و غيره هزينه هاي ساخت و ساز را براي مردم كاهش مي دهد.
بازرس سازمان نظام مهندسي ساختمانخراسان رضوي نيز گفت :وظيفه بازرسي نظارت است و ما بناي مچگيري و چوب
الي چرخ مردم گذاشتن را نداريم.
به گزارش روزنامه خراسان ،مهندس سیدجواد حسينيمهر در هشتمين گردهمايي مسئوالن سازمان نظام مهندسي استان
خراسان رضوي اظهار داشت:از مسايلي كه در شهرستانها ميگذرد به دليل مشغله كاري زياد ،غفلت شده است.
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وي گفت :سازمان نظام مهندسي استان در قانون آمده است ولي نمايندگي شهرستان ها در قانون ديده نشده است بدين معني
ن استان مي باشند و از خود استقالل ندارند .وی ارائه اطالعات نمايندگان به
كه نظام مهندسي شهرستانها ،نمايندگي سازما 
مركز را بهطور ماهانه الزامي دانست و گفت :متاسفانه آمار پاياني پنج ماه آخر سال  88هنوز نرسيده است و نياز است نمايندگان
ن داشته باشند.وي تصريح كرد :بايد حسابهاي بانكي نظام مهندسي به نام نمايندگان
شهرستانها همكاري بهتر با سازما 
شهرستانها انتقال يابد و نمايندگان ،فقط حق برداشت داشته باشند ولي اگر حساب به نام فرد باشد مشكالت فراواني را براي
وي بوجود مي آورد .وی با اشاره به اينكه بعضيها در شهرستانها ،امالكي را به نام اشخاص خريدهاند ،اين كار را غيرقانوني
دانست و تأكيد كرد :بايد اين زمينها به نام سازمان باشد.
در ادامه مهندس اقبالی از نیش��ابور گفت :حقوق ناظران در پروژه های مس��کن مهر پرداخت نشده است و معلوم نیست بر
عهده چه کسی مي باشد.
مهندس آزمون از تربت حیدریه نيز در اين گردهمايي اظهار داش��ت :مس��ئوالن شرکت های تعاونی مسکن مهر و اتحادیه
های آنها تخصصی در رابطه با س��اخت مس��کن ندارند و هیأت مدیره آنها نیز راغب به استفاده از افراد متخصص نیستند.
وی اضافه کرد :اکثر تعاونی های مسکن مهر از رعایت مقررات نظام مهندسی شانه خالی می کنند كه اين نشان از كمبود
اطالعات آنها است.
همچنين الهی از چناران با مهم ارزيابي كردن اين موضوع كه نباید کیفیت را فدای سرعت نمود ,از اینکه در این شهرستان
مالیات مسکن مهر به نمایندگی نظام مهندسی انتقال داده شده است انتقاد کرد.
جان محمدی از تربت جام نیز گفت :نظام مهندسی متهم شده است که با استفاده از فناوری هاي نوین در پروژه هاي مسکن
مهر مخالف اس��ت .وی افزود :باید هر چه س��ریعتر تکلیف استفاده ازاین فناوری ها در قوانین نظام مهندسی روشن شود تا
مشکالت اداری فعلی برطرف گردند.
نماینده تایباد از وجود مجریان ناکارآمد و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره غیر متخصص در شرکت های تعاونی مهر
انتقاد کرد.
نماینده کاشمر نيز با تأكيد بر اينكه فعالیت کارشناسی درموضع انفعال قرار دارد تصريح كرد :ما را بعضی از افراد متهم به
سنگ اندازی در مسير پیشرفت اجرای مسکن مهر نموده اند .وی افزود  :نظام مهندسی كيفيت را فدای پیشرفت کارها
نمي كند.
 20درصد مقررات ملی ساخت اجرا میشود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :تنها  20درصد مقررات ملی در ساخت و سازهای کشور اجرا میشود.
سیدمحمد غرضی با اشاره به وضعیت رعایت مقررات ملی در امر ساخت و سازهای کشور اظهار داشت :بین  10تا  20درصد
مقررات ملی در ساخت و سازهای کشور اجرا میشود و امیدواریم که این امر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد .وی به تواناییهایی
نسل جدید اشاره کرد و اظهار داشت :امیدواریم نسل جدید بتواند کیفیت ساخت و ساز را در کشور افزایش دهد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر افزایش کیفیت ساخت و سازها تصریح کرد :نسل جوان با افزایش کیفیت
ساختوسازها میتواند ظرف  50تا  100سال آینده ساختههای خود را به عنوان میراث به نسلهای آینده تحویل دهد .وی
خاطرنش��ان کرد :گیالن از اس��تانهایی است که رعایت مقررات ملی ساخت را بسیار سریع و خوب از  20سال گذشته آغاز
کرده است.
به گفته غرضی این امید وجود دارد که گیالن با حرکت سریع خود در مسیر رعایت قوانین ساخت از وضعیت بهتری برخوردار
شود .وی تعداد مقررات ملی ساختمان را حدود  30قانون خواند و بیان داشت :رعایت همه مقررات الزامی است اما در حال
حاضر قانونی که بیش از همه باید در گیالن رعایت شود ،قوانین عمرانی است.
غرضی اضافه کرد :گیالن استانی زلزلهخیز بوده و نیازمند رعایت قانون عمرانی در ساخت و ساز است تا از تخریب ساختمانها
به هنگام بروز زلزله پیشگیری شود.
ساختمان قاصدکشکل برنده جایزه معماری شد
سالن بریتانیا که برای اکسپوی جهان در شانگهای ساخته شده است ،برنده یک جایزه معتبر معماری شد.این بنای شش طبقه
مکعب ش��کل با پش��ت سر گذاشتن دو رقیب خود که در ایرلند و آالسکا بودند ،برنده جایزه جهانی معماری ریبا ()RIBA
شد.توماس هترویک ،در این بنا که به «کلیسای جامع دانه ها» معروف است  ۶۰۰هزار میله شفاف آکریلیک کار گذاشته است
که هر کدام حاوی یک دانه است.روت رید ،رئیس جایزه ریبا این سالن را زینت چشمگیری برای بریتانیا دانست.
این جایزه به یادبود برتهولد لوبتکین ،معماری با شهرت جهانی برگزار می شود که استخر پنگوئن ها در باغ وحش لندن را
طراحی کرده است.
حدود  ۲۵۰کشور و سازمان بین المللی ،فرهنگ خود را در اکسپوی جهان در شانگهای به نمایش گذاشته اند.
پیش بینی می شود که حدود  ۷۰میلیون نفر از این نمایشگاه که با موضوع توسعه پایدار برگزار می شود بازدید کنند.
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