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دومین همایش سراسری نقشه برداری در 
صنعت ساختمان در مشهد برگزار شد

مــاه ربیــع االول ، بهــار مــاه هــا مــی باشــد و آثــار رحمــت خداوند متعــال در 
ایــن مــاه بــر همــگان هویدا اســت.

همکاران ارجمند، متخصصان و مهندسان پرتالش
با سالم و عرض ادب

ابتــدا ضمــن تبریــک حلول مــاه ربیــع االول، شایســته اســت مراتب ســپاس 
و قدردانــی خــود را تقدیــم اعضــای محتــرم هیات مدیره هــا و رؤســای ادوار 
ــی  ــه تمام ــم ک پیشــین ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان نمای
ــه کار  ــی ایــن ســازمان ب ــرای تعال ــه ب همــت و حمیــت خویــش را صادقان
ــن مجموعــه  ــی ای ــی و درخشــان کنون ــگاه متعال بســته اند و بی گمــان جای
ارزشــمند در کشــور، مرهــون ایــن تالش هــا و از خــود گذشــتگی ها بــوده و 
تجربیــات ارزشــمند ایشــان همچــون چراغــی، روشــنگر راه پیــش رو اســت.

ــد،  ــکاران ارجمن ــما هم ــمند ش ــور ارزش ــارکت و حض ــا مش ــه ب ــون ک اکن
هفتمیــن دوره انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان رقــم خــورده و بــه پایــان رســیده اســت، مســلما منتخبــان خــود را 
ــه مهندســی اســتان دانســته و در جهــت تحقــق  ــده ی تمامــی جامع نماین
اهــداف قانــون نظــام مهندســی و صیانــت از حقوق همــه ی ذینفعــان اهتمام 
می ورزنــد و اینجانــب بــر خــود الزم می دانــم مراتــب قدرشناســی و ســپاس 
ــن  ــات و همچنی ــرم در انتخاب ــای محت ــاد اعض ــن اعتم ــش را از حس خوی
اعضــای گرانقــدر هیــات مدیــره در انتخابــات هیــات رئیســه ابــراز نمایــم.
ــه 7 ----------------------------------------------- صفح

ــی  ــاختمان ط ــت س ــه برداری در صنع ــری نقش ــش سراس ــن همای دومی
مراســمی بــا حضــور 300 نفــر از کارشناســان، متخصصــان، مهندســان 
ــاز  ــهد آغ ــان مش ــل پردیس ــه برداري در هت ــته نقش ــجویان رش و دانش

ــرد ... ــه کار ک ب
---------------------------------------------- صفحه 12

استاندار خراسان رضوي اعتبارنامه اعضاي هیئت مدیره 
سازمان را  اعطاء كرد

------------------------------------------------------------------------ صفحه 2
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استاندار خراسان رضوي اعتبارنامه اعضاي هیئت مدیره سازمان را  اعطاء كرد
اســتاندار خراســان رضــوی بــر لــزوم بهــره گیــری از ظرفیــت و توانمنــدی هــای 

اعضــای نظــام مهندســی بــرای توســعه روزافــزون اســتان تأکیــد کــرد.
علیرضــا رشــیدیان در مراســم اعطــای اعتبــار نامــه اعضــای هفتمیــن دوره هیــات 
رئیســه نظــام مهندســی ســاختمان اســتان گفــت: کشــور مــا بــه شــدت نیازمنــد 
ــوزه در  ــن ح ــد در ای ــص و توانمن ــراد متخص ــد از اف ــت بای ــی اس ــر مهندس تفک

جهــت اداره بهتــر امــور و رفــع چالــش هــا و مســائل کشــور بهــره بــرد.   
وی افــزود : ایــن افــراد مــی تواننــد در حــل بســیاری از مســائل کشــور و اســتان 

بویــژه شــهر مشــهد نقــش آفرینــی کننــد.
بــا  رضــوی   خراســان  اســتاندار 
تــوان  از  اســتفاده  اینکــه  بیــان 
مهندســی فقــط محــدود بــه ســاخت 
ــور  ــد کل ام ــت و بای ــازها نیس و س
ــد  ــی باش ــر مهندس ــای تفک ــر مبن ب
زیــرا ایــن نــوع تفکــر و نگــرش 
ــائل را  ــوده و مس ــوب ب دارای چارچ
ــه درســتی تحلیــل و بررســی مــی  ب
ــا در نظــر گرفتــن واقعیــت  ــد و ب کن

ــد. ــی کن ــزی م ــه ری ــا برنام ه
رشــیدیان بــا اشــاره بــه ظرفیــت 32 
هــزار مهنــدس و متخصــص در حوزه 
هــای هفــت گانــه مرتبــط ســاختمان 
ــوان بســیار  ــت ت ــن جمعی ــزود : ای اف
باالیــی اســت کــه بایــد بــه درســتی 
و در حــد کمــال از آن اســتفاده شــود.

وی بــه معضــل اشــتغال دانــش 
ــتان و  ــگاهی در اس ــگان دانش آموخت
ــد  ــرد : بای ــر ک ــاره و ذک ــور اش کش
ــدگاه حاکــم شــود کــه هــر  ــن دی ای
دانــش آموختــه نــه تنهــا بایــد بــرای 

ــرد. ــه کار بگی ــز ب ــی را نی ــه جمعیت ــد ک ــی کن ــود کارآفرین خ
ــا،  ــوا و فض ــای ه ــوزه ه ــور در ح ــای کش ــرفت ه ــه پیش ــاره ب ــا اش ــیدیان ب رش
ــتفاده از  ــرای اس ــد ب ــت : بای ــد آن گف ــن و مانن ــای بنیادی ــلول ه ــته ای، س هس
ــی،  ــی کشــور نوعــی از همدل ــل توجــه مهندســی در توســعه و آبادان ــت قاب ظرفی
همراهــی و همگامــی بیــن دســتگاه هــای مختلــف اجرایــی، نظارتــی، شــهرداری 

ــا و نظــام مهندســی ســاختمان ایجــاد شــود. ه
وی اظهــار کــرد : بایــد ایــن ظرفیــت ایجــاد شــود تــا از تــوان بــاالی دانایــی و 

فرهیختگــی اســتان بهــره گرفتــه شــود.
ــزار  ــروی انســانی و اب ــه نقــش ســه عامــل اساســی ســرمایه، نی ــا اشــاره ب وی ب
کار در توســعه گفــت: مــا نیازمنــد ســرمایه ای قانونمنــد و شــفاف، نیــروی انســانی 
ســالم، متخصــص و وفــادار بــه ارزش هــا و نیــز تکنولــوژی و ابــزار روز هســتیم 
کــه بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی یعنــی نیــرو و منابــع مــی تــوان بــدان دســت یافــت.

ــور و  ــازی ام ــفاف س ــی و ش ــرعت بخش ــک را در س ــت الکترونی ــق دول وی تحق
جلوگیــری از فســاد و تخلــف بســیار موثــر خوانــد و افــزود : ایــن امــر بــا تحقــق 

کریــدور علــم و فنــاوری رضــوی عملــی مــی شــود.
وی  گفــت : نیازمنــد بازنگــری جــدی در ســاخت و ســاز و مبلمــان شــهری مشــهد 

هســتیم تــا بــه یــک معمــاری مناســب در ایــن کالن شــهر مذهبــی برســیم.
اســتاندار خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــهد در 2017 بعنــوان پایتخــت 
فرهنگــی جهــان اســالم انتخــاب شــده اســت، افــزود : همچنیــن بایــد از ظرفیــت 
مهندســی اســتان بــرای ســاخت المــان هــا و نمادهــای شــهری و مناســب ســازی 

ســیمای مشــهد بعنــوان هویــت شــهری فرهنگــی اســتفاده شــود.
ــتایی را از  ــعه روس ــازها و توس ــاخت و س ــه س ــیدگی ب ــان رس ــن می وی در ای
ــه  ــه نشــود منجــر ب ــن موضــوع توج ــه ای ــر ب ــزود: اگ ــد و اف ــا خوان ضــرورت ه

ــد. ــد ش ــد خواه ــش تولی ــینی و کاه ــیه نش ــعه حاش توس
اســتاندار بــا بیــان اینکــه 65 درصــد وســعت اســتان بــر روی گســل هــای زلزلــه 
و 30 درصــد نیــز در معــرض ســیالب هــا قــرار دارد بــر اصــالح و استانداردســازی 

ســاخت و ســاز در هــر دو بخــش شــهری و روســتایی تأکیــد کــرد.

وی در ایــن میــان توســعه ســاخت و ســازهای ارزان قیمــت را بســیار مهــم دانســت 
و افــزود: بــا اســتفاده از ظرفیــت مهندســی اســتان ســاز و کار ایــن نــوع ســاخت 

و ســازها طراحــی شــود.
در ایــن جلســه اســتاندار خراســان رضــوي از تالشــها و زحمــات رئیــس ســازمان 
نظــام مهندســي ســاختمان اســتان)مهندس محمدرضــا رئیســي( در تصــدي ایــن 

مســئولیت خطیــر تقدیــر و تشــکر کــرد.
ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــل س ــن المل ــور بی ــي و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــز  ــان رضــوی نی ــازی خراس ــرکل راه و شهرس ــان رضــوي، مدی ــاختمان خراس س

در ابتــدای ایــن مراســم بــه ارائــه گزارشــی از برگــزاری هفتمیــن دوره انتخابــات 
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی اســتان پرداخــت و گفــت: ایــن ســازمان 
ــر  ــی دارد. دکت ــته تخصص ــت رش ــو در هف ــزار و 879 عض ــون 31 ه ــم اکن ه
محمدرضــا اخــوان عبداللهیــان افــزود: 207 نفــر بــرای نامــزدی در ایــن انتخابــات 
نــام نویســی کردنــد کــه 148 نفــر بــه عنــوان واجــدان شــرایط نامــزدی مشــخص 

شــدند.
وی ادامــه داد: در ششــمین دوره انتخابــات هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ــرکت  ــر ش ــزار و 879 نف ــار ه ــو، چه ــزار و 489 عض ــتان از 19 ه ــاختمان اس س
کردنــد و در هفتمیــن دوره ایــن انتخابــات، از 31 هــزار و 879 عضــو، هفــت هــزار 

و 324 نفــر در 14 حــوزه اســتان در انتخابــات شــرکت کردنــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی گفــت: میــزان مشــارکت افــراد دارای 
ــات 67 درصــد و مشــارکت اعضــای ســازمان، 33 درصــد  ــن انتخاب ــه در ای پروان

بــوده اســت.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی نیــز در ایــن مراســم 
در ســخنانی یکــی از مســئولیت های اصلــی نظــام مهندســی ســاختمان را احــداث 
ســاختمان باکیفیــت مطلــوب دانســت و گفــت: در مشــهد در موضــوع شهرســازی 

و ترافیــک هنــوز خیلــی جــای کار داریــم.
ــاز، طــی  ــاخت و س ــت س ــزود: در موضــوع کمی ــدس محمدرضــا رئیســی اف مهن
یــک ســال گذشــته بــا رکــود شــدیدی مواجــه بــوده ایــم.وی ادامــه داد: میــزان 
پروانــه ای کــه هــم اکنــون در اســتان صــادر می شــود، کمتــر از 4 درصــد ظرفیــت 

مهندســان مــان اســت.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان گفــت: از طرفــی بــه دلیــل بــه 
ــرمایه  ــه س ــی ب ــخ گوی ــکالتی در پاس ــی، مش ــای اجرای ــن نامه ه ــدن آیی روز نش

ــم. ــزرگ داری ــرای احــداث پروژه هــای ب ــزرگ ب گــذاران ب
ــد ســازمان نظــام  ــره جدی ــت مدی ــان مراســم اعتبارنامه هــاي اعضــاي هیئ در پای

مهندســي ســاختمان اســتان خراســان رضــوي توســط اســتاندار اعطــاء شــد.

خبر ویژه



3گزارش خبریخبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

روساي نمایندگي هاي سازمان با رئیس سازمان دیدار كردند
ــهر و  ــاختمان 27 ش ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــاي س ــي ه ــاي نمایندگ روس
شهرســتان اســتان خراســان رضــوي بــا علــي ســیفي رئیــس ایــن ســازمان دیــدار 

ــد. کردن
ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــل س ــن المل ــور بی ــي و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســاختمان خراســان رضــوي، در ایــن دیــدار روســاي نمایندگي هــاي ســازمان در 
شهرســتانها انتخــاب مهنــدس ســیفي را تبریــک گفتنــد و آمادگــي خــود را بــراي 

ــا رئیــس و اعضــاي هیئــت مدیــره ســازمان اعــالم کردنــد. همــکاري ب
ــن  ــزان در ای ــور عزی ــکر از حض ــن تش ــیفي ضم ــدس س ــه مهن ــن جلس در ای
ــات هیئــت رئیســه نمایندگي هــاي ســازمان نظــام  ــزودي انتخاب جلســه گفــت: ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــتان در 21 شهرس ــاختمان اس ــي س مهندس
رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي افــزود: بحمــداهلل 
ــه  ــتند ک ــازمان  هس ــو س ــگاهي عض ــاتید دانش ــتان اس ــتان هاي اس در شهرس
بایســتي تــالش شــود، از نیروهــاي علمــي در اهــداف، برنامــه هــا وخدمــت بــه 

ــود. ــتفاده ش ــا اس نمایندگي ه

ــتان  ــي شهرس ــس نمایندگ ــه کار رئی ــا دیم ــدس محمدرض ــه مهن ــن جلس در ای
ــج فرهنــگ معمــاري و  ــن جلســه خواســتار تروی ــه و شــاندیز( در ای بینالود)طرقب
شهرســازي در مشــهد و شــهرهاي اســتان شــد. عضــو شــوراي اســالمي شــهر 
مشــهد اضافــه نمــود: مهندســان کــه اقشــار خــالق جامعــه محســوب مــي شــوند 
ــوراهاي  ــه ش ــود را ب ــي خ ــرات کارشناس ــالمي  و نظ ــاري و اس ــاي معم طرح ه

ــد. ــه دهن ــهرداري ها ارائ ــالمي و ش اس
مهنــدس دیمــه کار همچنیــن از مهندســان خواســت 
ــات مجلــس شــوراي اســالمي و شــوراهاي  در انتخاب
اســالمي شــهر خــود را کاندیــدا کننــد تــا افــرادي آگاه 
و فنــي بــه مســائل شــهري در کرســي هاي مجلــس 

و شــوراها قــرار گیرنــد.
دکتــر علیرضــا قامتــي نماینــده روســاي نمایندگي هاي 
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي 
در شهرســتانها هــم بــر مشــارکت مهندســان در 
ــه در اســفند  ــس شــوراي اســالمي ک ــات مجل انتخاب

ــد کــرد. ــاه امســال برگــزار خواهــد شــد تأکی م
وي افــزود: بایــد تــالش کنیــم از جمعیــت 300 هــزار 
ــل  ــه مهندســین ســاختمان کشــور، الاق ــري جامع نف
ــا  ــس شــوراي اســالمي ب ــات مجل ــر در انتخاب 30 نف
رأي اکثریــت مــردم نماینــده مجلــس انتخــاب شــوند.

دکتــر ســید مجیــد مزینانــي نائــب رئیــس اول 
ســازمان هــم گفــت: ســازمان نظــام مهندســي 
ــر  ــت و ه ــاء اس ــه اعض ــه هم ــق ب ــاختمان متعل س
کــدام نظــرات و پیشــنهاداتي دارنــد کــه بایــد راهــکار ارائــه دهیــم و پاســخگوي 

ــیم.  ــان باش آن
در ادامــه جلســه آقــاي مهنــدس حســین بشــیر مدیــر نمایندگــي شهرســتانهاي 
ســازمان، روســاي نمایندگي هــا را معرفــي کــرد و گزارشــي از عملکــرد و فعالیــت 

ــه داد. ــا ارائ نمایندگي ه
در پایــان جلســه تــک تــک روســاي نمایندگــي شهرســتانها مســائل و مشــکالت 

حــوزه شهرســتان خــود را مطــرح کردنــد.

خبر

كاهش صدور پروانه ساختمانی در مشهد
ــر طرحهــای توســعه شــهری شــهرداری مشــهد از کاهــش 40 درصــدی صــدور  مدی

پروانــه ســاختمانی طــی نیمــه نخســت امســال در ایــن کالنشــهر خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، مریــم عــرب 
در  دوشــنبه  روز  محمــدی 
نشســت خبــری افــزود: در طــول 
شــش مــاه نخســت امســال 
ــا  ــاختمانی ب ــه س ــزار پروان دو ه
کاربریهای مختلف در کالنشــهر 

ــت. ــده اس ــادر ش ــهد ص مش
ــش 40  ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــه ه ــدور پروان ــدی ص درص
ــدت  ــه م ــبت ب ــاختمانی نس س
ــود  ــت: رک ــال گف ــابه پارس مش
صنعــت ســاخت و ســاز در همــه 

نقاط کشور حاکم است. 
مدیــر طرحهای توســعه شــهری 
ــن از  شــهرداری مشــهد همچنی
ــات  کاهــش 50 درصــدی تخلف

ــه مــدت مشــابه پارســال خبــر داد و گفــت:  ــازه زمانــی نســبت ب ســاختمانی در ایــن ب
نظارت بر عملکرد دفاتر فنی و مهندسی افزایش یافته است. 

وی افــزود: هــم اکنــون 216 دفتــر فنــی و مهندســی و 50 کارگــزار شهرســازی در ســطح 
شــهر مشــهد فعــال هســتند و نظــارت بــر عملکــرد ایــن دفاتــر بــه صــورت نظــام منــد 

انجام می شود. 
عبــر محمــدی ادامــه داد: 40 
کارشــناس وظیفــه بازدیــد از 
عملکــرد ایــن دفاتــر را بــر عهده 
دارنــد و بــا هویــت شناســی 
ــد  ــام من ــرل نظ ــران و کنت کارب
فعالیتهــا امــکان تخلــف در ایــن 
دفاتــر بــه حداقــل رســیده اســت.

خــرداد مــاه 91 آئیــن نامــه 
اجرایــی بــرون ســپاری خدمــات 
ــهد  ــهرداری مش ــازی ش شهرس
بــه دفاتــر فنــی و مهندســی 
توســط شــورای اســالمی شــهر 

ابالغ شد. 
ــون  ــم میلی ــه و نی ــهر س کالنش
نفــری مشــهد دارای 13 منطقــه 

ــت. ــهرداری اس ــه ش و 44 ناحی

خبر
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ساخت و سازها در مشهد بر اساس الگوی معماری ایرانی - اسالمی نیست

نخستین جلسه مالقات عمومي رئیس سازمان  برگزار شد

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــو هیئ عض
ــاخت و  ــت: در س ــوی گف ــان رض ــاختمان خراس س
ــاری  ــازی و معم ــوی شهرس ــهد الگ ــازهای مش س

ــود. ــی ش ــت نم ــالمی رعای ــی - اس ایران
ــا  ــو ب ناصــر محســنی روز ســه شــنبه در گفــت وگ
ــهد  ــروز مش ــهر ام ــیمای ش ــزود: س ــگاران اف خبرن
نمایانگــر همــان رویکــردی اســت کــه مــردم 
ــاس  ــن اس ــد، برهمی ــرده ان ــاذ ک ــهر اتخ ــن ش ای
ــازی  ــاختمان س ــازی و س ــه شهرس ــت ک ــد گف بای

محصول فرهنگ عمومی مردم یک جامعه است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح هــای مهندســان بــه درســتی روی کاغــذ پیــاده 
ــیاری از  ــردم و بس ــل م ــان عم ــفانه در جری ــرد: متاس ــح ک ــود، تصری ــی ش م
نهادهــای دیگــر دخالــت و ســالیق شــخصی را دخالــت مــی دهنــد و آن چیــزی 

که بر روی کاغذ می آید به هیچ وجه در عمل پیاده نمی شود.  
ــوی  ــان رض ــاختمان خراس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــو هیئ عض
ــاری و  ــت معم ــه اهمی ــورده ک ــم خ ــه ای رق ــه گون ــرایط ب ــروز ش ــت: ام گف
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــده و بســیاری ب ــته مشــخص ش ــش از گذش ــازی بی شهرس
برخــی از ناهنجــاری هــای اخالقــی از معمــاری نامناســب شــهری نشــات گرفتــه 

است.  

ــرل بیشــتر در حــوزه  ــه ضــرورت کنت ــن کارشــناس ارشــد مســائل شــهری ب ای
ســاخت و ســازها در شــهر مشــهد اشــاره کــرد و گفــت: هیــچ هماهنگــی بیــن 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــه کار رفت ــه ب ــی ک ــدارد و مصالح ــود ن ــا وج ــاختمان ه س

فرهنگ ایرانی اسالمی را نمایان نمی کنند.  
ــت مســئولیت ســاخت و ســازها  ــی کــه دول وی ادامــه داد: انتظــار مــی رود زمان
را بــر عهــده مــی گیــرد ، معمــاری و شهرســازی بــه درســتی اجرایــی و رویکــرد 

کارشناسی را حفظ شود.  
ــوی  ــان رض ــاختمان خراس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــو هیئ عض
گفــت: زمانــی کــه یــک ســاختمان توســط مــردم ســاخته مــی شــود هماهنگــی 
بیشــتری دارد تــا اینکــه مجموعــه ای دولتــی ســاخت و ســاز را بــر عهــده مــی 

گیرد.  
ــه اهمیــت فرهنــگ ســازی در حــوزه ســاخت و ســاز اشــاره کــرد و  محســنی ب
گفــت: در هــر جامعــه نفــع جمعــی بایــد بــر شــخصی مقــدم شــود و مــردم بــه 
جــای اینکــه ســلیقه خــود را مــالک قــرار دهنــد بایــد منافــع عمومــی را مــد نظــر 

قرار بگیرند. 
هــم اکنــون 650 مجموعــه انبــوه ســاز، یکهــزار و 800 شــرکت مشــاوره ای و دو 

هزار شرکت پیمانکاری در خراسان رضوی فعالیت می کنند. 
حجــم ســاخت و ســازها در خراســان رضــوی در زمــان رونــق اقتصــادی ســاالنه 

هفــت میلیــون مترمربــع بــوده اســت. 

ــاختمان  ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــي رئی ــات عموم ــتین جلســه مالق نخس
خراســان رضــوي بــا تعــدادي از تعــدادي از اربــاب رجوع هــاي عضــو ســازمان روز 

ــزار شــد. ــره برگ ــت مدی ــاق هیئ دوشــنبه در ات
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل ســازمان، در ایــن  جلســه کــه دکتــر 

مزینانــي نائــب رئیــس اول، مهندس اســدي 
دبیــر، مهنــدس ذوقــي معــاون فنــي و امــور 
حرفــه اي، مهنــدس قانــع معــاون پشــتیباني، 
دائــي زاده مدیــر اداري و امیریــان مدیــر 
روابــط عمومــي ســازمان نیــز حضــور 
ــزاري  ــدف از برگ ــیفي ه ــي س ــتند، عل داش
جلســات مالقــات عمومــي را اجــراي طــرح 
ــالت و  ــع معض ــوع، رف ــاب رج ــم ارب تکری
مشــکالت مهندسین، پاســخگوئي و فرهنگ 
ســازي دانســت و افــزود: آنچــه کــه در دیدار 
ــود از  ــرح مي ش ــین مط ــوري مهندس حض
طریــق دفتــر حــوزه ریاســت، معاونــان، 
مدیــران و در نهایــت هیئــت رئیســه و هیئت 
مدیــره پیگیــري و نســبت بــه رفــع آن اقدام 

مي گــردد.
ــح  ــازمان تصری ــره س ــت مدی ــس هیئ رئی
دانــش  افزایــش  منظــور  بــه  کــرد: 
مهندســان و آشــنائي بــا فناوري هــاي 
ــوزش  ــرح آم ــاختمان ط ــت س ــن صنع نوی

ــد. ــد آم ــرا در خواه ــه اج ــازي ب ــه روش مج ــي ب ــه مهندس ــي در جامع همگان
 بــه گفتــه مهنــدس ســیفي دوره آموزشــي از طریــق رایانــه و حتــي گوشــي تلفــن 

همــراه بــراي همــگان "مهندســین" برگــزار خواهــد شــد.
دکتــر مجیــد مزینانــي نائــب رئیــس اول ســازمان هــم گفــت: ســعي خواهیــم کــرد 
ــر آنچــه کــه قانــون نظــام مهندســي و  راهکارهــاي علمــي و قانونــي را مطابــق ب

کنتــرل ســاختمان ترســیم کــرده، عملــي کنیــم.
وي افــزود: هــدف مــا رضایتمنــدي نســبي جمیــع مهندســین اســت و ادعــا نداریــم 
ــم و اگــر جمعــي  ــاد کنی ــم آب ــا آمده ای ــد، م ــم گذشــتگان خــراب کرده ان کــه بگوئی

ــم. ــه گذشــته افزایــش دهی ــان را نســبت ب ــم نمــره کاري م ــم کار مي کنی آمده ای

ــت  ــن از اعضــاي هیئ ــل و دو ت ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــن جلســه رئی در ای
ــتان  ــان گاز شهرس ــن از مجری ــه ت ــي، س ــام مهندس ــي نظ ــرکت تعاون ــره ش مدی
نیشــابور، چنــد تــن از مهندســین مســائل و مشــکالت خــود را در مباحــث مالیــات و 
بخشــودگي جرایــم مالیاتــي، پیمــان مدیریــت، نحــوه تدویــن قراردادهــاي مجــري و 

مالــک و همچنیــن زمیــن صفــر شــش شــرکت تعاونــي مطــرح کردنــد.
در ایــن جلســه همچنیــن برخــي از مراجعیــن پیشــنهاد دادنــد بــراي آشــنائي بیشــتر 
مهندســین مکانیــک، عمــران و بــرق، کارگاههــاي علمــي جوشــکاري، ســاخت بتن، 

تأسیســات بــرق ایجــاد شــود.
شــایان ذکــر اســت: مالقــات عمومــي بــا مهنــدس ســیفي رئیــس ســازمان نظــام 
مهندســي ســاختمان اســتان دوشــنبه هــا از ســاعت 10 الــي 12 بــا حضــور اعضــاي 

هیئــت رئیســه، معاونــان و مدیــران ســازمان برگــزار خواهــد شــد.
متقاضیــان مــي تواننــد از طریــق ســایت"www.nezammohandesi.ir" و 

یــا دفتــر حــوزه ریاســت ثبــت نــام و ســاعت مالقــات آنــان تنظیــم گــردد. 
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كارت هوشمند بانك مسكن ویژه اعضاي نظام مهندسي ساختمان استان صادر شد

رییس سازمان در برنامه رادیوئي خواستار فرهنگ سازي جامعه براي رعایت اصول مهندسي شد

بــراي نخســتین بــار در سیســتم بانکــي کشــور کارت هوشــمند مشــترک بانــک 
مســکن و نظــام مهندســي ســاختمان بــا قابلیــت ارائــه خدمــات نویــن بانکــداري، 

ویــژه  مهندســي  فنــي 
مهندســین طراحــي و صــادر 

ــد. ش
بــه گــزارش روابــط عمومــي 
و امــور بیــن الملــل ســازمان 
ــاختمان  ــي س ــام مهندس نظ
مدیــر  رضــوي،  خراســان 
مســکن  بانــک  شــعب 
خراســان رضــوي در مراســم 
اعطــاء اولین کارت هوشــمند 
خدمــات بانکــي و فنــي و 
ــر  ــک کارب ــه ی ــي ب مهندس
ایــن  گفــت:  مهنــدس، 
کارت در اداره کل فنــاوري 
اطالعــات بانــک مســکن 
افــزاري  نــرم  و  طراحــي 
ــار  ــتم چه ــعه سیس ــا توس ب

ســپرده )MCDS( را فراهــم کــرده اســت.
ــي،  ــات بانک ــر خدم ــالوه ب ــتم)MCDS( ع ــزود: در سیس ــران اف ــل مه ابوالفض
مشــخصات فــردي شــامل: شناســنامه اي، اطالعــات شــخصي اعضــاي ســازمان 
ــام  ــت، ن ــماره عضوی ــتغال، ش ــه اش ــماره پروان ــاختمان، ش ــي س ــام مهندس نظ

ــت. ــم آورده اس ــتان را فراه ــهر و اس ــي ش نمایندگ

ــي در گام  ــام مهندس ــکن و نظ ــک مس ــمند بان ــرد: کارت هوش ــح ک وي تصری
ــام  ــازمان نظ ــري س ــزار نف ــاي32 ه ــر از اعض ــزار نف ــت ه ــراي هش ــت ب نخس
مهندســي ســاختمان اســتان 

صــادر شــده اســت.
رئیــس  مراســم  ایــن  در 
نظــام  ســازمان  ســابق 
مهندســي ســاختمان ضمــن 
مســکن  بانــک  از  تقدیــر 
پیگیري هــاي  جهــت  بــه 
ــوص  ــاله درخص ــن س چندی
صــدور کارت هــاي هوشــمند 
بــراي  منظــوره  چنــد 
اعضــاي نظــام مهندســي 
ایــن  داشــت:  اظهــار 
ســازمان بــه دلیــل اعتمــادي 
کــه بــه بانــک مســکن دارد 
ــوان  ــه عن ــک را ب ــن بان ای
بانــک عامــل خــود انتخــاب 

ــود. نم
ــر  ــک عــالوه ب ــده نزدی ــک مســکن در آین ــه بان ــرد: ک ــدواري ک ــار امی وی اظه
پرداخــت تســهیالت بــه مالکیــن جهــت پرداخــت حــق نظــارت ســاخت واحدهاي 
احداثــي، نســبت بــه پرداخــت تســهیالت بــه اعضــاي ســازمان نظــام مهندســي 

در قالــب خریــد دفتــر کار و تجهیــزات مهندســي  نیــز اهتمــام بیشــتري ورزد.

بــه مناســبت روز ملــي ایمنــي در برابــر کاهــش اثــرات بالیــاي طبیعــي، مهنــدس 
ــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي در  ــي ســیفي رئی عل
برنامــه رادیوئــي صبــح بخیــر شــرکت کــرد و ضمــن تبریــک گرامیداشــت هفتــه 
وحــدت، حادثــه تلــخ زلزلــه بــم ســال1382 کــه باعــث قربانــي شــدن40 هــزار 

نفــر و مجــروح شــدن 30 
ــان  ــي خانم ــر و ب ــزار نف ه
ــد  ــزار واح ــا ه ــدن صده ش
تســلیت  شــد،  مســکوني 

ــت. گف
بــه گــزارش روابــط عمومــي 
و امــور بیــن الملــل ســازمان، 
ــگر  ــن گزارش ــعید فروردی س
صبــح  رادیوئــي  برنامــه 
بخیــر خراســان ایــن ســئوال 
ــه  ــه: »چ ــود ک ــرح نم را مط
ــر  ــا در براب ــا خانه ه ــم ت کنی
غیــر  حــوادث  و  زلزلــه 
ســاخته  مقــاوم  مترقبــه 

شــود؟« 
ــت: در  ــیفي گف ــدس س مهن
ــرات  ــش خط ــوص کاه خص

زلزلــه بایــد اقدامــات متعــدد و جــدي انجــام شــود کــه مي تــوان آنهــا را بــه دو 
ــود: ــده تقســیم نم بخــش عم

ــت  ــراي رعای ــه ب ــازي در جامع ــردم و فرهنگس ــوم م ــي عم ــش آگاه 1- افزای

ــت ــب صالحی ــراد صاح ــان و اف ــرش مهندس ــي و پذی ــي مهندس ــول فن اص
ــف مهــم  ــه از وظای ــه مهندســي کشــور ک ــي جامع ــش فن ــاء ســطح دان 2- ارتق
ســازمانهاي نظــام مهندســي ســاختمان اســت و بخــش عمــده اي از درآمدهــاي 

ــد. ــي کنن ــرمایه گذاري م ــش س ــن بخ ــود را در ای خ
نظــام  ســازمان  رئیــس 
مهندســي ســاختمان اســتان 
در ایــن مصاحبــه معضــل 
عمــده صنعــت ســاختمان 
از  اســتفاده  را  کشــور 
ــدم  ــنتي و ع ــاي س روش ه
فناوریهــاي  از  اســتفاده 
نویــن در صنعــت ســاختمان 

دانســت.
افــزود:  ســیفي  مهنــدس 
ــد  ــراد فاق ــفانه ورود اف متأس
ــاخت  ــر س ــت در ام صالحی
گردیــده  باعــث  ســاز  و 
ــررات  ــول مق ــط و اص ضواب
رعایــت  ســاختمان  ملــي 
ــرداران آن  ــره ب ــود و به نش
ــوند. ــه ش ــکل مواج ــا مش ب

ــد  ــراد فاق ــد و از اف ــه مهندســین اعتمــاد کنن ــردم خواســت ب وي در خاتمــه از م
صالحیــت و از مصالــح ســاختماني نامرغــوب در ســاخت و ســازها اســتفاده نکننــد.

خبر
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همایش فناوری نوین راه و ایمنی جاده ای با نگرشی بر توسعه پایدار برگزار شد
همایــش فنــاوری نویــن راه و ایمنــی جــاده ای بــا نگرشــی بــر توســعه پایــدار بــا 
حضــور حــدود 300 نفــر از مهندســان و دســت انــدرکاران ایــن حــوزه بــه میزبانــی 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی برگــزار شــد.
ــفالت، اشــکاالت  ــد آس ــت تولی ــف برکیفی ــل مختل ــر عوام ــش تاثی ــن همای در ای
ــد آســفالت  ــور درتولی رایــج کارخانجــات آســفالت، نقــش نیــروی انســانی و اپرات
کیفــی ، انتخــاب معــدن، ســنگ شــکن، حمــل و پخــش آســفالت مــورد بحــث 

ــرار گرفــت. و بررســی ق
ــر راهــداری اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضــوی طــی ســخنانی در  مدی
ــاختمان و  ــل س ــد بشــر مث ــک محصــول تولی ــفالت ی ــت: آس ــش گف ــن همای ای
تلویزیــون اســت، بــه طوریکــه اگــر اراده بشــر بــر تولیــد کیفــی آن حاکــم باشــد، 

کیفیــت آن ارتقــاء مــی یابــد.
مهنــدس علیرضــا خجســته افــزود: کیفیــت تولیــد آســفالت قابــل دسترســی اســت 
بــه شــرطی کــه نــگاه عالمانــه بــه ایــن مســئله وجــود داشــته باشــد و هربخشــی 

نقــش خــودش را در پروســه تولیــد بــه خوبــی ایفــا نمایــد.
ــاد  ــی در ایج ــش مهم ــفالت نق ــا و آس ــی راهه ــه خراب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــعه  ــای توس ــاخص ه ــی از ش ــا یک ــبکه راهه ــزود: ش ــاده ای دارد، اف ــوادث ج ح

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــک کش ــی ی یافتگ
وی بــا بیــان اینکــه کیفیــت آســفالت مســتلزم رعایــت اصــول اســتاندارد در ســه 
ضلــع تجهیــزات ، مصالــح و نیــروی انســانی مناســب اســت، اظهــار کــرد: اپراتــور 
در ایــن میــان نقــش مهمــی دارد چراکــه  نیــروی انســانی دارای صالحیــت حرفــه 

ای باعــث انتخــاب ماشــین آالت و مصالــح مناســب نیــز مــی گــردد.
ــور نقــش ارزشــی دارد وتمــام اپراتورهــا در بحــث آســفالت  ــد کــرد: اپرات او تاکی
ــور در قســمت  ــدون گواهینامــه فعالیــت اپرات ــد گواهینامــه داشــته باشــند و ب بای

ــوع اســت . ــفالت ممن آس
بــه گفتــه وی، برخــی از اســتان هــای کشــور در ایــن خصــوص موفقیــت هــای 

زیــادی کســب کــرده انــد.
او خاطــر نشــان کــرد:  کارخانجــات آســفالت ســازی مــا بایــد اســتاندارد باشــند و 
اســتاندارد بــودن بــه معنــای صالحیــت داشــتن در نیــروی انســانی حرفــه ای و 

داشــتن تجهیــزات و ماشــین آالت مناســب اســت.
وی بیــان کــرد: مباحــث ایــن همایــش توســط بهتریــن کارشناســان و اســتادان 
حــوزه آســفالت در کشــور ارائــه مــی شــود و امیدواریــم کــه حاصــل آن ارتقــای 

کیفیــت آســفالت باشــد.
ــت  ــای کیفی ــی در ارتق ــای اساس ــی از پارامتره ــری را یک ــوولیت پذی وی مس
ــت و  ــی دق ــر کیف ــی و غی ــن کار کیف ــرق بی ــت: ف ــرد و گف ــوان ک ــفالت عن آس
مســوولیت پذیــری اســت چراکــه در ایــن خصــوص هزینــه هــای مصرفــی شــامل 
ــروی  ــری نی ــوولیت پذی ــط مس ــدارد و فق ــی ن ــح  تفاوت ــین آالت  و مصال ماش

ــردد. ــی گ ــد محصــول م ــت تولی ــای کیفی ــث ارتق انســانی باع
وی بــا ارائــه مثالــی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: بــه طــور مثــال اتومبیلــی 
کــه قطعــات آن خارجــی اســت و در داخــل کشــور مونتــاِژ مــی شــود، بــا اتومبیلــی 

کــه  بــا همــان قطعــات در خــارج کشــور تولیــد مــی شــود متفــاوت و از قیمــت 
باالتــری برخــوردار اســت، چراکــه مطلوبیــت بــه خاطــر اســتفاده از نیروی انســانی 

مســوولیت پذیــر در مونتــاژ آن رخ داده اســت.
ــا ارزشــی اســت و ســالیانه هزینــه زیــادی  وی بیــان کــرد: آســفالت محصــول ب
ــد  ــت مناســب در تولی ــد آســفالت مــی شــود وعــدم کیفی در کشــور صــرف تولی
آســفالت حــوادث جــاده ای را در بــردارد و باعــث مــی شــود کــه عــده ای انســان 
ــت  ــان را از دس ــت جانش ــن عل ــاه بدی ــی گن ــای ب ه

بدهنــد یــا صدمــه ببیننــد.
وی در ایــن همایــش بــه تشــریح عوامــل مختلــف در 
تولیــد آســفالت و اجــزای تشــکیل دهنــده آن شــامل 
ــنگ  ــب س ــدن و نص ــتخراج مع ــدن، اس ــاب مع انتخ
شــکن پرداخــت و افــزود: تولیــد آســفالت در مناطــق 
ــد  ــی مانن ــای مختلف ــه پارامتره ــور ب ــف کش مختل
میــزان بــارش هــا، یخبنــدان، دمــا و رطوبــت، میــزان  

ــک جــاده بســتگی دارد. ــار وارده و ترافی ب
وی خاطــر نشــان کــرد: مصالــح بیــش از 90 درصــد 
ــده آســفالت را تشــکیل مــی  از اجــزای تشــکیل دهن

دهنــد.
ــر اهمیــت انتخــاب معــدن در تولیــد  ــا تاکیــد ب وی ب
ــه ای و کوهــی  ــادن رودخان ــامل مع ــه ش ــفالت ک آس
ــی از  ــفالت یک ــدن در آس ــاب مع ــت: انتخ ــت، گف اس
ــد از  ــه بای ــن زمین ــت و در ای ــه ای اس ــائل پای مس
ــت  ــود، وق ــتفاده ش ــی اس ــن شناس ــای زمی ــه ه نقش

ــرد. ــه ک ــت و هزین گذاش
وی بــه تشــریح اســتخراج معــدن اعــم از کوهــی و رودخانــه ای پرداخــت و گفــت: 
در معــدن رودخانــه ای برداشــت بایــد بــا بیــل مکانیکــی صــورت گیــرد و مصالــح 
مرغــوب و قابــل مصــرف برداشــت شــود و در معــادن کوهــی نیــز ایــن کار بایــد 

بــا الگوهــای حفــاری و توســط متخصصــان انجــام شــود.
ــات ترافیکــی  ــه تصادف ــی محاســبه هزنی ــی شــامل مبان ــن همایــش مباحث در ای
توســط دکتــر اســماعیل آیتــی رئیــس مرکــز تحقیقــات فنــی و اقتصــادی ایمنــی 
جــاده ای دانشــگاه فردوســی مشــهد، ارزیابــی ایمنــی راههــای اســتان خراســان 
رضــوی توســط دکتــر ابوالفضــل محمــد زاده مقــدم عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد و همچنیــن مشــکالت طراحــی روســازی آســفالتی بــا نگاهــی 
بــر آئیــن نامــه ایــران توســط دکتــر یونــس نیــازی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

فردوســی مشــهد ارائــه شــد.
در همایــش مزبــور ســخنرانی هــای دیگــری شــامل فنــاوری نویــن در مهندســی 
روســازی بــا رویکــرد توســعه پایــدار توســط دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد عضــو 
ــگاه  ــا ن ــی ب ــای بتن ــازی ه ــر وروس ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــات علم هی
ــاف  ــی صح ــید عل ــر س ــط دکت ــی توس ــن غلطک ــای بت ــازی ه ــر روس ــژه ب ویِِِ
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و بررســی تغییــرات آییــن نامــه 
مهندســی راه هــا توســط دکتــر علــی اصغرصادقــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

حکیــم ســبزوار بیــان گردیــد.
ــل تخصصــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان خراســان رضــوی  ــن پان همچنی
پیرامــون اجــرای فنــاوری نویــن راه در حــوزه اســتان در ایــن همایــش بــا حضــور 

کارشناســان و مســووالن مربوطــه برپــا شــد.
ــا نگرشــی  در کارگاه آموزشــی همایــش فنــاوری نویــن راه و ایمنــی جــاده ای ب
بــر توســعه پایــدار نیــز 56 نفــر از شــرکت کننــدگان حضــور داشــتند کــه در آن 
ــفالت از  ــد آس ــط تولی ــال، خ ــش و انتق ــر، گرمای ــح ،  قی ــامل مصال ــی ش مباحث
بیــن ســرد تــا ســیلو ذخیــره، نــکات قابــل توجــه در فرآینــد تولیــد قیــر توســط 

کارشناســان و اســاتید دانشــگاه تشــریح شــد.
همایــش فنــاوری نویــن راه و ایمنــی جــاده ای بــا نگرشــی بــر توســعه پایــدار  بــه 
همــت دفتــر منطقــه ای شــمال شــرق و مرکــز تحقیقــات ایــن دفتــر،  ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی، اداره کل راه و شهرســازی خراســان 

رضــوی و دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
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ــد  ــت خداون ــار رحم ــد و آث ــی باش ــا م ــاه ه ــار م ــع االول ، به ــاه ربی م

ــت. ــدا اس ــگان هوی ــر هم ــاه ب ــن م ــال در ای متع
همکاران ارجمند، متخصصان و مهندسان پرتالش

با سالم و عرض ادب
ــب  ــت مرات ــته اس ــع االول، شایس ــاه ربی ــول م ــک حل ــن تبری ــدا ضم ابت

خــود  قدردانــی  و  ســپاس 
محتــرم  اعضــای  تقدیــم  را 
ــای ادوار  ــا و رؤس هیات مدیره ه
پیشــین ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان نمایــم کــه 
حمیــت  و  همــت  تمامــی 
بــرای  صادقانــه  را  خویــش 
تعالــی ایــن ســازمان بــه کار 
جایــگاه  بی گمــان  و  بســته اند 
کنونــی  درخشــان  و  متعالــی 
در  ارزشــمند  مجموعــه  ایــن 
ــا  ــن تالش ه ــون ای ــور، مره کش
و از خــود گذشــتگی ها بــوده 
و تجربیــات ارزشــمند ایشــان 
ــی، روشــنگر راه  همچــون چراغ

پیــش رو اســت.
اکنــون کــه بــا مشــارکت و حضــور ارزشــمند شــما همــکاران ارجمنــد، 
مهندســی  نظــام  مدیــره ســازمان  هیــات  انتخابــات  هفتمیــن دوره 
ــلما  ــت، مس ــیده اس ــان رس ــه پای ــورده و ب ــم خ ــتان رق ــاختمان اس س
منتخبــان خــود را نماینــده ی تمامــی جامعــه مهندســی اســتان دانســته و در 
جهــت تحقــق اهــداف قانــون نظــام مهندســی و صیانــت از حقــوق همه ی 
ــب  ــم مرات ــر خــود الزم می دان ــب ب ــد و اینجان ــان اهتمــام می ورزن ذینفع
ــرم در  قدرشناســی و ســپاس خویــش را از حســن اعتمــاد اعضــای محت
ــات  ــره در انتخاب ــات مدی ــدر هی ــای گرانق ــن اعض ــات و همچنی انتخاب

ــم. ــراز نمای ــات رئیســه اب هی
بی تردیــد هیــات مدیــره و هیــات رئیســه منتخــب بــا اتــکال بــه خداونــد 
ــمند در  ــانی ارزش ــوی و انس ــرمایه های معن ــتوانه ی س ــه پش ــال و ب متع

ــد  ــرم، خواهن ــای محت ــما اعض ــارکت ش ــی و مش ــا همراه ــتان و ب اس
ــر  ــر چــه بهت ــتای اجــرای ه ــش را در راس ــالش خوی ــی ت ــید تمام کوش
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان، ارتقــای کیفیــت ارائــه 
خدمــات مهندســی در ســطح اســتان، تعامــل ســازنده بــا مدیریــت شــهری 
و ســایر ســازمان های ذیربــط در جهــت تحقــق اهــداف قانــون، تقویــت 
تشــکل های حرفــه ای و صنفــی، ارتقــای دانــش فنــی اعضــاء، صیانــت از 
حقــوق اجتماعــی و حیثیــت حرفــه ای اعضــاء و حضــوری فعــال و مؤثــر 
ــون  در عرصه هــای موردنظــر قان

ــد. ــه کار بندن نظــام مهندســی ب
از  بهره منــدی  میــان  ایــن  در 
ــده  ــی و نظــرات ارزن آرای جمع
جامعــه مهندســی اســتان بــه 
برگــزاری  طریــق  از  ویــژه 
ــه  ــی ب ــع عموم ــته تر مجام شایس
لحــاظ کمــي و کیفــي بــا هــدف 
فعالیت هــای  گــزارش  ارایــه 
فرهنگــی  علمــی،  حرفــه ای، 
در  نظرخواهــی  و  بررســی  و 
خصــوص موضوعــات حرفــه ای 
امــکان  می توانــد  مهندســی  و 
مشــارکت موثــر و حداکثــری 
برنامه ریزی هــا،  در  را  اعضــاء 
فعالیت هــای  و  راهبردهــا 

ســازمان فراهــم ســازد.
امیــد آن کــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان خراســان رضــوی 
ــران و  ــت مدی ــره و فعالی ــی از حضــور اعضــای هیات مدی در فصــل نوین
ــا ادارات،  ــازنده ب ــل س ــش و تعام ــای خوی ــمند اعض ــت ارزش ــا حمای ب
ــعه  ــار توس ــر افتخ ــت پ ــد رای ــه ای بتوان ــکل های حرف ــازمان ها و تش س
ــتان  ــوار آس ــوم و در ج ــرز و ب ــن م ــی ای ــل جاودانگ ــر قل ــدار را ب پای
ــزار  ــه اهت ــا )ع( ب ــي الرض ــن موس ــي اب ــرت عل ــبان حض ــک پاس مالئ

درآورد.
    با تقدیم احترام - علی سیفی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
         استان خراسان رضوی

دیدگاه
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یازدهمین مراسم اتیان سوگند 500 مهندس پذیرفته شده در آزمون ورود به حرفه مهندسي برگزار شد

یازدهمیــن مراســم اتیــان ســوگند 500 مهنــدس پذیرفتــه شــده در آزمــون 
ــکده  ــر دانش ــي تئات ــالن آمف ــته در س ــي روز گذش ــه مهندس ــه حرف ورود ب

ــوم دانشــگاه فردوســي مشــهد برگــزار شــد. عل
روابــط  گــزارش  بــه 
بیــن  امــور  و  عمومــي 
ســازمان،  الملــل 
نظــام  ســازمان  رئیــس 
ســاختمان  مهندســي 
در  رضــوي  خراســان 
ضمــن  مراســم  ایــن 
ــا  ــام والدت ب ــک ای تبری
ــي  ــرت ختم ــعادت حض س
ــد  ــرت محم ــت حض مرتب
میــالد  و  مصطفــي)ص( 
جعفــر  امــام  حضــرت 
صــادق )ع( و گرامیداشــت 
خطــاب  وحــدت  هفتــه 
بــه مهندســین ورود بــه 
حرفــه مهندســي گفــت: 
در  ســنگیني  مســئولیت 

گرفته ایــد. عهــده  بــر  خــود  فــرداي  و  جامعــه 
آنــرا  افــزود: پــروژه اي کــه مي خواهیــد مســئولیت  مهنــدس ســیفي 
ــئولیت  ــول مس ــه قب ــا عجل ــد و ب ــه کنی ــت مطالع ــا دق ــد، ب ــده بگیری برعه

ــد. ــه کار نکنی ــاخت عجوالن ــل س ــان مراح ــا پای ــد و ت نکنی
ــود  ــراي خ ــد ب ــاس کنی ــازید احس ــه مي س ــه ک ــرد: آنچ ــح ک وي تصری
ــث  ــه  مبح ــاختمان از جمل ــي س ــررات مل ــون مق ــث قان ــازید، مباح مي س
ــد و از  ــت کنی ــرژي را رعای ــي ان ــه جوئ ــث صرف ــدي و مبح ــق بن 19 عای

ــد.  ــتفاده نمائی ــتاندارد اس ــوب و اس ــاختماني مرغ ــح س مصال
مهنــدس ســیفي یکــي از رفتارهــاي مهــم در جامعــه مهندســي داشــتن اخالق 
حرفــه اي و رعایــت شــئونات مهندســي دانســت و افــزود: در بحــث مهندســي 

خالقیــت و کارآفرینــي از ضروریــات یــک مهنــدس ســاختمان اســت.
ــت: در  ــوي گف ــان رض ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــع پــروژه  اســتان مهندســین ســاختمان تــوان ســاخت 100 میلیــون مترمرب
ــازار مســکن دو  ــه رکــود ب ــا توجــه ب ــن در حالیســت کــه ب وجــود دارد، ای
ــین دو  ــراي مهندس ــي ب ــود، یعن ــاخته مي ش ــال س ــع در س ــون مترمرب میلی

درصــد کار تولیــد شــده اســت.
ــوب و  ــاي خ ــد بازاره ــاختمان بای ــت س ــزود: در صنع ــیفي اف ــدس س مهن
هــدف را شناســائي و بــه مهــارت و اجــراي کار و کارآفرینــي فکــر کنیــم.

ــا  ــا ایــن وضعیــت رکــود، مهندســین خــالق مي تواننــد ب وي بیــان کــرد: ب
ــته  ــاري، رش ــاي معم ــاري آتلیه ه ــته معم ــاًل در رش ــازار کار، مث ــاد ب ایج
ــور  ــد و آرمات ــب بن ــاي قال ــن، اکیپ ه ــد بت ــاي تولی ــرکت ه ــران، ش عم
ــرکت  ــرق، ش ــته ب ــکاري و رش ــاي جوش ــرکت ه ــک ش ــته مکانی ــد، رش بن

ــد. ــت کنن ــي  فعالی ــورت گروه ــردازي، بص ــاي نورپ ه
معــاون آموزشــي و پژوهشــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
رضــوي هــم در ایــن مراســم گفــت: بــا اجــراي طــرح ارجــاع کار نظــارت 
حــق الزحمــه مهندســین بابــت نظــارت هــاي مهنــدس در ســاخت و ســاز 

هــا، از مالــک گرفتــه و بــه حســاب آنــان واریــز مــي شــود.
مهنــدس وکیلــي پیــاده ســازي قانــون نظــام ارجــاع مناســب کار در پــروژه 
هــاي ســاختماني را یکــي از برنامــه هــاي ســازمان نظــام مهندســي 
ســاختمان خراســان رضــوي در ســال جــاري عنــوان کــرد و افــزود: 
ــن  ــات ای ــن اقدام ــن و بزرگتری ــم تری ــاع کار از مه ــون ارج ــراي قان اج

ــت. ــده اس ــرا ش ــته اج ــال گذش ــه از س ــود ک ــازمان ب س
ــر اجــراي  ــا بیــان اینکــه وظیفــه مهندســان ناظــر نظــارت مســتمر ب وي ب
پروانه هــاي ســاختماني اســت، گفــت: کار یــک مهنــدس ناظــر فقــط 
تأییــد مســتندات پــروژه نیســت، بلکــه بایــد مســئوالنه و دلســوزانه نســبت 
بــه کار خــود تعهــد داشــته و بــر پــروژه هــاي ســاختماني مســتمراً نظــارت 

کنــد.
معــاون آموزشــي و پژوهشــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
پذیرفتــه  ویــژه  توجیهــي  و  آموزشــي  هــاي  دوره  برگــزاري  رضــوي 
ورود  آزمــون  شــدگان 
ــي در  ــه مهندس ــه حرف ب
هفــت رشــته مهندســي 
ابتــکار  عنــوان  بــه  را 
ســازمان نظــام مهندســي 
خراســان  ســاختمان 
راســتاي  در  و  رضــوي 
بــا  مهندســان  آشــنائي 
مباحــث مقــررات ملــي 

دانســت.
و  آموزشــي  معــاون 
پژوهشــي ســازمان نظــام 
ســاختمان  مهندســي 
ــر  ــوي خاط ــان رض خراس
آزمــون  کــرد:  نشــان 
ورود بــه حرفــه مهندســي 
مــاه  مــرداد  در  اســتان 
ــده در  ــرکت کنن ــب ش ــان 10500 داوطل ــه از می ــد، ک ــزار ش 1394 برگ
رشــته هــاي عمــران، معمــاري، بــرق، نقشــه بــرداري، مکانیــک، ترافیــک، 

نفــر قبــول شــدند. و شهرســازي تعــداد 450 
ــام  ــازمان نظ ــر گاز س ــوي مدی ــد تق ــید مجی ــدس س ــم مهن ــن مراس در ای
ــور  ــفانه در کش ــت: متأس ــز گف ــوي نی ــان رض ــاختمان خراس ــي س مهندس
حــدود1500 نفــر در ســال بواســطه استنشــاق گاز منــو اکســید کربــن و یــا 
بــر اثــر انفجــار و یــا نشــت گاز شــهري جــان خــود را از دســت مــي دهنــد.

ــوزي در  ــش س ــي و آت ــوادث گاز گرفتگ ــي از ح ــان دادن فیلم ــا نش وي ب
ــي دقتــي در نصــب  شــهر مشــهد ، افــزود : آمــار نشــان مــي دهــد کــه ب
ــوادث  ــه ح ــگیري از هرگون ــراي پیش ــاده و ب ــاق افت ــوز اتف ــائل گاز س وس
ــل  ــتمر و قب ــور مس ــه ط ــا ب ــش ه ــرل دودک ــداوم آن و کنت ــرل م گاز کنت
ــدم  ــت و ع ــاز اس ــوز نی ــج گاز س ــن و پکی ــاري، آبگرمک ــدازي بخ از راه ان
ــه  ــوي ب ــدس تق ــي باشــد. مهن ــل نشــت گاز co م ــرل، یکــي از عوام کنت
ــودن  ــاز ب ــائل گاز ســوز از ب ــل از نصــب وس ــرد: قب ــه ک شــهروندان توصی
دودکــش هــا تــا شــعاع ســه متــر از آن باالتــر مطمئــن باشــند و از کالهــک

ــد. ــتفاده نماین ــا اس H در دودکــش ه
ــعله  ــودن ش ــتان زرد ب ــاختمان اس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــر گاز س مدی
بخــاري و ســرد بــودن لولــه دودکــش را نشــانه خطــر گاز گرفتگــي 
ــي  ــر گاز گرفتگ ــه خط ــاهد هرگون ــرد: در صــورت مش ــار ک دانســت و اظه
ــازند و  ــرار س ــاط برق ــام مهندســي"مدیریت گاز" ارتب ــن 37015 نظ ــا تلف ب
کارشناســان ســازمان بــه صــورت رایــگان بــه منطقــه حادثــه خیــز اعــزام 
ــس ســازمان نظــام  ــدس ســیفي، رئی ــان مراســم مهن ــد شــد. در پای خواهن
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي بــه نفــرات اول قبولــي آزمــون ورود 
ــر اســت: در  ــه ذک ــود. الزم ب ــر اعطــاء نم ــوح تقدی ــه مهندســي ل ــه حرف ب
ــه فقهــي، تأسیســات مکانیکــي محمدرضــا  رشــته تأسیســات برقــي  روح ال
اصغریــان رضایــي، ترافیــک ثارالــه شــیخ زاده شــاندیز، شهرســازي صــادق 
ــژاد و ســعید لوکیــان، عمــران اجــرا آرمیــن جبــه داري خیابانــي،  حاجــي ن
ــف  ــد یوس ــارت وحی ــران نظ ــور، عم ــف پ ــد یوس ــبات وحی ــران محاس عم
پــور، معمــاري اجــرا بنیامیــن بیابانــي، معمــاري نظــارت زهراســادات 
ــه اول را  ــهري رتب ــي ش ــا نجف ــه برداري علیرض ــدي، نقش ــوي ازغن موس

ــد. کســب کردن
شــایان ذکــر اســت : ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي 
بــا بیــش از 33 هــزار نفــر مهنــدس عضــو در هفــت رشــته ســاختماني بعــد 

از تهــران بیشــترین مهنــدس ســاختمان را در کشــور دارد.

گزارش خبری
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95 درصد ساختمان های منطقه سرافرازان مشهد در سازه های فلزی مشكل دارند
پژوهشــگر و عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی گفــت: 
بــر اســاس یــک طــرح پژوهشــی 95 درصــد ســاختمان های منطقــه ســرافرازان 

مشــهد دارای مشــکالت عمــده در حــوزه ســازه هــا و اتصــاالت فلــزی هســتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل دکتــر کیــوان بینــا بــه مناســبت 
ــا  ــی ب ــرح پژوهش ــزود: ط ــین اف ــع مهندس ــش در جم ــه پژوه ــت هفت گرامیداش
ــکونی  ــای مس ــی پروژه ه ــکالت اجرای ــری و مش ــیب پذی ــی آس ــوان "ارزیاب عن
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــکاری س ــهد"با هم ــرافرازان مش ــه س منطق

استان و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اجرا شد. 
مجــری طــرح مزبــور اظهــار کــرد: اجــرای ایــن طــرح پژوهشــی بــا هــدف کاهــش 
خطــر پذیــری و مدیریــت بحــران در ایــن منطقــه، بیــش از هفــت مــاه بــه طــول 
انجامیــد و تحقیقــات نشــان داد کــه ســه منطقه شــهر مشــهد بــر روي گســل زلزله 

قرار گرفته از جمله گسل جنوب مشهد در منطقه سرافرازان مي باشد. 
ــف  ــن طــرح 171 ســاختمان در مراحــل مختل ــان اینکــه در ای ــا بی ــا ب ــر بین دکت
ــن  ــاختمان های ای ــد س ــزود: 46 درص ــت اف ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــداث م اح
منطقــه در حــوزه سیســتم باربــر جانبــی و در زمینــه تحمــل زلزلــه دارای 
مشــکالت جــدی هســتند و اکثــر ســاخت و ســازهای اضافــه در آن بــه صــورت 

غیر قانونی انجام شده و نظارت دقیق بر آنها صورت نگرفته است. 
ــرای  ــه مشــوق های الزم ب ــاه مــدت در ایــن زمینــه ارائ وی گفــت: راه حــل کوت
ــه  ــکالت ب ــا و مش ــیب ه ــوان از آس ــا بت ــت ت ــی اس ــاختمان های بتن ــداث س اح

وجود آمده جلوگیری کرد. 
ــج  ــرف پن ــدت و ظ ــد م ــد در بلن ــت : بای ــتاد دانشــگاه گف ــن پژوهشــگر و اس ای
ــه  ــکالتی ک ــا مش ــود، ت ــم ش ــازی فراه ــی س ــرای صنعت ــه ب ــده زمین ــال آین س

ــد. ــن برون ــی از بی ــورت کل ــه ص ــد ب ــد می کنن ــاختمان ها را تهدی س
ــهر  ــاختمان هاي ش ــد س ــد: 56 درص ــي افزای ــود م ــات خ ــا در تحقیق ــر بین دکت

ــراوان  ــي ف ــاي طبیع ــر بالی ــر اث ــري آن ب ــر پذی ــه خط ــزي اســت ک مشــهد فل
ــد  ــز و  60 درص ــاختمان هاي تبری ــد س ــه 90 درص ــت ک ــن در حالیس ــت، ای اس

ــد. ــي باش ــه م ــر زلزل ــاوم در براب ــي و مق ــان بتون ــاختمان هاي اصفه س
ــت و  ــرو ریخ ــم ف ــه ب ــه در زلزل ــاختمان هائي ک ــد س ــه داد: 90 درص وي ادام
آســیب دیــد، بــر اثــر شکســته شــدن جــوش و بــاز شــدن اتصــاالت ســازه فلــزي 
ــده در  ــام ش ــاي انج ــي ه ــت بررس ــود: در نهای ــه نم ــگر اضاف ــن پژوهش بود.ای

ــرار دارد.  ــط ق ــر متوس ــیب پذی ــاختمان هاي آس ــد س ــهد 83 درص مش

ــام  ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــو هیئ ــي عض ــعود ریاض ــر مس ــه دکت ــن جلس در ای
ــت  ــت در جه ــاختمان خواس ــکن و س ــازندگان مس ــاختمان، از س ــي س مهندس
کاهــش خطــر پذیــري، فرهنــگ ســاخت واحدهــاي مســکوني و تجــاري را بتونــي 

بسازند تا مقاومت ساختمان در شهر مشهد افزایش یابد. 
ــز  ــوی نی ــان رض ــاختمان خراس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــاون آموزش مع
ــور را بســیار مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: ایــن طــرح  دســتاوردهای طــرح مزب
پژوهشــی بــه روی یکــی از مناطقــی انجــام شــد کــه اکثــر ســاختمان هــای آن 

تازه احداث شده اند. 
مهنــدس مهــدی وکیلــی افــزود: برخــی ســاختمان های در حــال ســاخت منطقــه 

یاد شده نیز دارای مشکالت بسیار بودند. 
وی خاطــر نشــان کــرد: دســتاوردهای ایــن پژوهــش می توانــد از بــروز حــوادث آتــی 

که بر اثر مشکل در سازه های فلزی به وجود می آید جلوگیری کند. 
ــاوره ای و  ــرکت مش ــزار و 800 ش ــاز، یکه ــوه س ــرکت انب ــون 650 ش ــم اکن ه
ــاختمان در  ــدس س ــزار مهن ــدود 32 ه ــکاری و ح ــرکت پیمان ــزار 700 ش دو ه

خراسان رضوی فعال در اجراي پروژه هاي ساختمان هستند. 
ــق  ــن اســتان در زمــان رون ــه ذکــر اســت: حجــم ســاخت و ســازها در ای الزم ب

اقتصادی ساالنه هفت میلیون مترمربع بوده است. 

خبر
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اعضاي جدید هیئت مذهبي - فرهنگي مهندسین خراسان رضوي انتخاب شدند
هیئــت امنــاي فرهنگــي مذهبــي مهندســین اســتان خراســان رضــوي بــه ریاســت 
ــان مهندســین  ــا حضــور اعضــاي آن آقای ــادي و ب ــزل آب ــدس عباســعلي من مهن
ــي،  ــي، ایوب ــي، نکاح ــیني، نقیب ــن پورحس ــور، حس ــین پ ــعید حس ــي، س روحان
رحمتــي، خطیــب زاده، ظریــف، گنجــوي، باســتاني، حبیبــي و کاظمــي در ســازمان 

بســیج مهندســین اســتان تشــکیل جلســه داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان، در ایــن جلســه مقــرر شــد دفاتــر هیئــت 
ــع  ــاختمان، کشــاورزي، و مناب ــام مهندســي س ــاي نظ ــازمان ه ــین در س مهندس
طبیعــي و معــدن بیــش از گذشــته فعــال شــود و جلســه برگــزاري مراســم هیئــت 
ــا حضــور مهندســین نظامــات مهندســي از یکشــنبه  هــر  مذهبــي و فرهنگــي ب

مــاه شمســي بــه چهارشــنبه اول هــر مــاه تغییــر یابــد.
ــت،  ــوان مســئول هیئ ــر کاظمــي بعن ــان دکت ــاق آراء آقای ــه اتف ــن جلســه ب در ای
ــد  ــي، وحی ــئول اجرائ ــي مس ــدس حبیب ــي، مهن ــئول مال ــف مس ــدس ظری مهن
ــه و عبــاس امیریــان مســئول روابــط عمومــي هیئــت  باســتاني مســئول دبیرخان

ــدند. ــاب ش ــوي انتخ ــان رض ــتان خراس ــین اس ــي مهندس ــي - فرهنگ مذهب
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علی سیفي : اتالف وقت و آلودگی هوا دو معضل مهم ترافیك كالنشهر مشهد
ــالف  ــت: ات ــوی گف ــان رض ــاختمان خراس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــهری  ــک در کالنش ــم ترافی ــل مه ــون دو معض ــم اکن ــوا ه ــی ه ــت و آلودگ وق

ــد مشــهد اســت. مانن
ــي  ــه مناســبت ســالروز مل ــک ب ــل و ترافی ــش حمــل ونق ــی ســیفی در همای عل

افــزود: هــم  نقــل  و  حمــل 
اکنــون بخــش زیــادی از وقــت 
مــردم و متخصصــان کالنشــهر 
در  توانــد  مــی  کــه  مشــهد 
ــود،  ــرف ش ــم ص ــای مه کاره
در ترافیــک ســنگین تلــف مــی 

گردد. 
ســوی  از  کــرد:  اظهــار  وی 
دیگــر آلودگــی هــوای حاصــل 
ــت  ــهرها از اهمی ــک ش از ترافی
ــه  ــت، ب ــوردار اس ــزایی برخ بس
طوریکــه اکنــون تهــران حالــت 
بحرانــی دارد و در ســال گذشــته 
در شــهر مشــهد 50 روز پرخطــر 

و آلوده داشته ایم.  
مهنــدس ســیفی خاطــر نشــان 
رفــع  راهکارهــای  کــرد: 
ــهر  ــک در کالنش ــل ترافی معض
مشــهد بایــد بــه همــت دســت 
ونقــل  حمــل  در  انــدرکاران 
شــهری بررســی و ســنجیده 

شود.  
وی هوشــمند ســازی در مدیریــت شــهر مشــهد و ارائــه خدمــات نویــن حمــل و نقل 
ماننــد احــداث قطــار شــهری و اتوبــوس هــای تنــد رور را از کارهــای بزرگــی عنوان 

کــرد کــه تاکنــون از ســوی مســووالن مربوطــه انجــام شــده امــا کافــی نیســت. 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی گفــت : هــم اکنــون 
120 مهنــدس ترافیــک عضــو نظــام مهندســی خراســان رضــوی هســتند کــه ایــن 

تعداد پتانسیل باالیی برای مدیریت شهر مشهد محسوب می شود. 
مهنــدس ســیفی اظهــار کــرد: اعضــای نظــام مهندســی اســتان خراســان رضــوی 
در هفــت رشــته مهندســی فعالیــت دارنــد کــه در رشــته هــای مکانیــک، بــرق، 
معمــاری و عمــران تاکنــون خدمــات زیــادی بــه دلیــل وجــود تعــدد متخصصــان 

و تعریف مشخصی از خدمات ارائه شده است. 
ــک و  ــرداری، ترافی ــه ب ــای نقش ــته ه ــا در رش ــیفي، ام ــدس س ــه مهن ــه گفت ب
شهرســازی بــه دلیــل کمبــود متخصــص و عــدم تعریــف شــرح خدمــات، تاکنــون 

آن چنان که شایسته است خدمات به جامعه ارائه نشده است. 
دبیــر نهمیــن همایــش حمــل ونقــل و ترافیــک نیــز گفــت: همایــش هــای حمــل 
ونقــل و ترافیــک از ســال 1386 تاکنــون بــا هــدف تبییــن و ارائــه راهکارهــا در 

زمینــه معضــل ترافیــک مشــهد در حــال برگــزاری اســت.
ــل و  ــل ونق ــش حم ــال همای ــور امس ــزود: مح ــان اف ــدس علیرضــا منصوری مهن

ــر  ــط زیســت و آلودگــی هــوا ب ــر محی ــاط موث ــی ارتب ترافیــک در مشــهد، بازبین
ترافیک در کالنشهر مشهد است. 

ــت  ــدرن از اهمی ــای م ــط زیســت در دنی ــش محی ــون نق ــرد: اکن ــح ک وی تصری
بســزایی برخــوردار اســت و از شــاخص هــای اصلــی در شــهرهای هوشــمند بــه 

شمار می رود. 
ــد  ــو همانن ــای ن ــده ه ــازی ای ــاده س ــت: پی ــه گف ــان در ادام ــدس منصوری مهن
شــهرهای هوشــمند و توســعه ضریــب نفــوذ مجــازی در مشــهد بــه عنــوان یکــی 

از کالنشهرهای پیشگام در کشور مورد توجه قرار گرفته است. 
بــه گفتــه وی، بــه دلیــل جایــگاه مشــهد مقــدس بــه عنــوان دومیــن کالنشــهر 
ــل  ــات حمــل ونق ــر از نیمــی از خدم ــران ،کمت ــی مســلمانان و حضــور زائ مذهب

شهری مورد استفاده مجاوران و شهروندان مشهدی قرار می گیرد. 
دبیــر نهمیــن همایــش حمــل ونقــل و ترافیــک خاطــر نشــان کــرد: محورهــای 
همایــش حمــل ونقــل و ترافیــک بــه بیــان وضعیــت موجــود پرداختــه و مســائل 

و مشکالت موجود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. 
مهنــدس منصوریــان بــا نــام بــردن عناویــن همایــش هــای گذشــته حمــل ونقــل 
و ترافیــک در مشــهد گفــت: هــر یــک از ایــن همایــش هــا بــا صــدور بیانیــه و 
نتیجــه گیــری پایانــی همــراه بــوده اســت، امــا بــا کمــال تاســف توجهــی بــه ایــن 

راه حــل هــا در تصمیــم گیــری و مســائل شــهری نشــده اســت. 
ــی  ــاه روز جهان ــا 26 آذرم ــان ب ــن همایــش حمــل ونقــل و ترافیــک همزم نهمی
حمــل و نقــل، بــه همــت ســازمان نظــام مهندســی خراســان رضــوی و شــهرداری 

مشــهد در تــاالر شــهر مشــهد برگــزار شــد.
شهردار مشهد: سهم حمل و نقل ريلي مشهد اندك است

ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــل س ــن المل ــور بی ــي و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســاختمان خراســان رضــوي در ایــن همایــش شــهردار مشــهد گفــت: هــم اکنــون 
ســهم حمــل و نقــل ریلــی در کالنشــهر مشــهد بســیار انــدک اســت بــه طوریکــه 
ــی  ــوط ریل ــفر توســط خط ــزار س ــفر در روز، 125 ه ــون س ــدود شــش میلی از ح

انجام می شود. 
وی اظهــار کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت ریلــی در کالنشــهر مشــهد را 

می توان به یک میلیون و 500 هزار سفر در روز افزایش داد. 
ــوان  ــه عن ــه ب ــرو ک ــر مت ــک کیلومت ــداث ی ــت: اح ــت مرتضــوی گف ــید صول س
ــه  ــال هزین ــارد ری ــاک شــناخته شــده اســت 1600 میلی حمــل ونقــل عمومــی پ
دارد و بــا ایــن مبلــغ مــی تــوان 300 دســتگاه اتوبــوس مــدرن خریــداری کــرد.

وی افــزود: باعــث افتخــار اســت کــه بــا حمایــت هــای شــورای اســالمی شــهر در 
ظرف دو سال 13 کیلومتر خط مترو در شهر مشهد احداث شده است. 

وی ادامــه داد: در دهــه فجــر امســال افزایــش پنــج کیلومتــری مســیر خــط یکــم 

گزارش خبری
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ــرداری مــی رســد  ــه بهــره ب ــرودگاه ب ــه ف قطــار شــهری مشــهد از نخریســی ب
ــی  ــرار م ــرداری ق ــره ب ــورد به ــده م ــال آین ــز س ــط دوم آن نی ــه اول خ و مرحل

گیرد. 
مرتضــوی همچنیــن از خریــداری 200 دســتگاه اتوبــوس جدیــد طــی ایــن مــدت 

برای شهر مشهد خبر داد. 

ــز گفــت: در طــول  ــه اقدامــات توســعه فضــای ســبز مشــهد نی ــا اشــاره ب وی ب
دو ســال اخیــر دو متــر مربــع بــه فضــای ســبز مشــهد افــزوده شــده و تــا پایــان 
ــی  ــش م ــع افزای ــر مرب ــه 13 مت ــهر ب ــن ش ــبز در ای ــای س ــرانه فض ــال س امس

یابد.  
ــهد  ــکونی مش ــق مس ــر روی مناط ــا ب ــت هواپیماه ــي: حرک فیاض

ــت  ــی اس ــت محیط ــم زيس ــل مه معض
رئیــس کمیســیون حمــل ونقــل شــورای اســالمی شــهر مشــهد گفــت: حرکــت 
هواپیماهــای فــرودگاه بیــن المللــی مشــهد بــر روی مناطــق مســکونی، اکنــون 
یکــی از معضــالت مهــم و اساســی زیســت محیطــی در ایــن کالنشــهر بــه شــمار 

مــی رود. 
ــت  ــزود: حرک ــهد اف ــک مش ــل و ترافی ــل و نق ــش حم ــی در همای ــالل فیاض ج
هواپیماهــای ورودی و خروجــی بــه مشــهد از روی مناطــق مســکونی عــالوه بــر 

آلودگی صوتی، آلودگی زیست محیطی زیادی را در بردارد. 
ــرواز هواپیمــا از روی  ــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده هــر پ وی بیــان کــرد: ب

شهر معادل سه تا شش هزار خودرو ، آلودگی ایجاد می کند. 
ــهد،  ــرودگاه مش ــرواز در ف ــه 190 پ ــاب روازن ــا احتس ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
میــزان آلودگــی ایجــاد شــده از ایــن طریــق بــا کل آلودگــی مربــوط بــه حمــل و 

نقل درون شهری مشهد برابری می کند. 
رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل شــورای شــهر مشــهد اظهــار امیــدواری کــرد: 
کــه اســتانداری و مســووالن مربوطــه هرچــه زودتــر نســبت بــه رفــع ایــن معضــل 

با هدف تامین سالمت مردم چاره اندیشی کنند.  

ــت و  ــر نیس ــکان پذی ــهد ام ــرودگاه مش ــل ف ــر مح ــه تغیی ــه وی، اگرچ ــه گفت ب
هزینــه بســیاری در بــردارد امــا تغییــر مســیر ورود و خــروج هواپیماهــا در فــرودگاه 
بیــن المللــی شــهید هاشــمي نــژاد مشــهد قابــل انجــام اســت و گفتــه مــی شــود 

این اقدام به دلیل صرفه جویی در سوخت تاکنون انجام نشده است. 
بــه گفتــه وی، بــا افزایــش بهــای بلیــط هواپیمــا و شــناور شــدن آن امیدواریــم 
فکــر  بــه  حداقــل  مســووالن 
ایــن  رفــع  و  مــردم  ســالمت 
ــم  ــی مه ــت محیط ــل زیس معض

باشند. 
ــخنانش  ــی از س ــی در بخش فیاض
قطــار  یــک  خــط  تکمیــل  از 
ــال  ــر امس ــه فج ــهری در ده ش
ــرداری از  ــره ب ــن به ــم چنی و ه
ــاز یــک خــط 2 قطــار شــهری  ف
آینــده خبــر  در ســال  مشــهد 

داد. 
ــات اجــرای  ــه وی، مطالع ــه گفت ب
خــط 3 قطــار شــهری مشــهد 
از عقــد  انجــام شــده و پــس 
قــرارداد، بــزودی شــاهد حفــر 
عملیــات اجرایــی آن هســتیم کــه 
اجــرای آن چهــار ســال پیــش 

بینی شده است. 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی وی اظه
ــهری  ــار ش ــط 4 قط ــات خ مطالع
ــش  ــالهای پی ــز در س ــهد نی مش

ــد. ــرانجام برس ــه س روی ب
ــاوگان  ــازی ن ــر نوس ــهد ب ــهر مش ــورای ش ــل ش ــل و نق ــیون حم ــس کمیس رئی
ــوس در  ــزود: در حــال حاضــر دو هــزار و 500 اتوب ــد کــرد و اف اتوبوســرانی تاکی
شــهر مشــهد ســرویس دهــی مــی کننــد کــه حــدود 500 اتوبــوس فرســوده و در 

حال تعمیر است. 

بــه گفتــه وی، یــک هــزار اتوبــوس فعــال در شــهر مشــهد نیــز بــاالی 10 ســال 
عمر دارد که برای نوسازی باید اقدام شود. 

فیاضــی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن مســیر پیــاده بــرای شــهروندان در ســفرهای 
ــفرهای درون  ــد س ــلون 40 درص ــد بارس ــوری مانن ــت: در کش ــهری گف درون ش

شهری توسط پیاده روی و دوچرخه انجام می شود. 
ــان کــرد: در برنامــه پنجــم توســعه تکلیــف شــده اســت کــه 57 درصــد  وی بی
ــد از طریــق حمــل و نقــل عمومــی  ســفرهای درون شــهری در کالنشــهرها بای
صــورت گیــرد کــه ایــن میــزان اکنــون در مشــهد 42 درصــد بــرآورد مــی شــود.

ــا 26 آذرمــاه روز  نهمیــن همایــش حمــل و نقــل و ترافیــک مشــهد همزمــان ب
حمــل ونقــل در تــاالر شــهر مشــهد برگــزار شــد.

ــس  ــدس محمدرضــا رئیســي، رئی ــان مراســم از مهن ــر در پای ــن خب ــه ای ــر پای ب
ســابق ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي و همچنیــن چندتــن 
ــي و رانندگــي مشــهد  ــل و افســران راهنمائ از پیشکســوتان صنعــت حمــل و نق

تجلیــل بعمــل آمــد و لــوح تقدیــر بــه آنــان اعطــاء گردیــد.
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دومین همایش سراسری نقشه برداری در صنعت ساختمان در مشهد برگزار شد
سیفي گفت: ظرفیت ارزشمندی در حوزه نقشه برداری استان 

خراسان رضوی وجود دارد

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بین الملــل ســازمان نظــام مهندســي 
در صنعــت  نقشــه برداری  دومیــن همایــش سراســری  اســتان،  ســاختمان 
ــان،  ــان، متخصص ــر از کارشناس ــور 300 نف ــا حض ــمی ب ــی مراس ــاختمان ط س
ــاز  ــل پردیســان مشــهد آغ مهندســان و دانشــجویان رشــته نقشــه برداري در هت

ــرد. ــه کار ک ب
 هوشمندسازی شهرها یك امر ضروری است 

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی در ایــن همایــش 
ــرد:  ــان ک ــف و بی ــروری توصی ــهر را ض ــازی ش ــمت هوشمندس ــه س ــت ب حرک
بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بایــد برنامه ریــزی داشــته باشــیم تــا در مســیر درســت 

حرکت کنیم.  
حــوزه  در  مثبتــی  عملکــرد  مشــهد  شــهرداری  افــزود:  ســیفی  مهنــدس 
هوشمندســازی ایــن کالنشــهر داشــته امــا بایــد از ظرفیــت موجــود بــه بهتریــن 

شکل ممکن استفاده کرد.  
ــتان  ــرداری اس ــه ب ــوزه نقش ــمندی در ح ــیار ارزش ــت بس ــه داد: ظرفی وی ادام
خراســان رضــوی وجــود دارد لــذا نــگاه همــراه بــا فنــاوری بایــد در بیــن معمــاران 
و نقشــه بــرداران شــهری شــکل گیــرد تــا بتوانیــم آینــده بهتــری را بــرای شــهر 

مشــهد تصــور کنیــم.
دبیــر همایــش نقشــه بــرداری در صنعــت ســاختمان نیــز در ایــن مراســم گفــت: 
همایــش نگاهــی ویــژه بــه بحــث هوشمندســازی شــهر دارد و قطعــا مــی توانــد 

نتایج بسیار مثتبی را به همراه داشته باشد. 

مهنــدس احمــد اســدی افــزود: بــرای دســتیابی بــه شــهر هوشــمند بایــد برنامــه 
ریــزی کافــی انجــام شــود زیــرا نــگاه ویــژه ژئوماتیــک بــه شــهر مــی توانــد زمینه 

رشــد و توســعه شــهری را بــه همــراه داشــته باشــد. 
 
 

معاون شهردار:  تهیه نقشه های سه بعدی از مشهد 
ــن همایــش  ــه ای ــز در ادام ــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد نی مع

تهیه نقشه های سه بعدی از سطح شهر را امر ضروری دانست.  

ــا وزارت دفــاع  ــه زودی قــراردادی ب ــژاد گفــت: ب مهنــدس محمدرضــا حســین ن
منعقــد خواهــد شــد تــا نقشــه هــای ســه بعــدی از ســطح شــهر مشــهد در اختیــار 
شــهرداری قــرار گیــرد زیــرا ایــن نقشــه هــا و تصاویــر عــالوه بــر شهرســازی در 

حوزه رفع اختالفات نیز بسیار حائز اهمیت است.  
ــد در  ــی توان ــی م ــدی و هوای ــه بع ــای س ــه ه ــزود: نقش ــهردار اف ــاون ش مع
کمیســیون مــاده 100 راه گشــا باشــد و نتیجــه بســیاری از اختالفــات را مشــخص 

کند.  
ــه  ــروزه تهی ــه داد: ام ــهد ادام ــهرداری مش ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس مع
نقشــه هــای مختلــف و هوایــی بــرای ایجــاد یــک شــهر هوشــمند بســیار الزم 
ــه ای  ــرای فراهــم کــردن زمین ــد همــه ب ــان بای ــن می و ضــروری اســت و در ای

مناسب در این خصوص تالش کنند.  
بــه گفتــه وي تاکنــون از امکانــات موجــود در حــوزه نقشــه بــرداری بــه خوبــی در 

شهر مشهد استفاده نکرده ایم. 

دكتر حناچي: اجرای طرحهای نوین شهرسازی وهوشمندسازی 
در منطقه ثامن مشهد 

معــاون معمــاری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی از اجــرای طرحهــای نویــن 
ــهد  ــن مش ــه ثام ــی در منطق ــورت آزمایش ــه ص ــمند ب ــهر هوش ــازی و ش شهرس

خبــر داد. 
دکتــر پیــروز حناچــی افــزود: بــا توجــه بــه انتخــاب مشــهد بــه عنــوان پایتخــت 
فرهنگــی جهــان اســالم در ســال 2017 میــالدی، طــرح و برنامــه نویــن 
شهرســازی و شــهر هوشــمند بــرای اجــرا در اطــراف حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( 

طراحی شده است. 
ــط  ــا، خ ــر کاربریه ــازی نظی ــف شهرس ــوارد مختل ــامل م ــرح را ش ــن ط وی ای
ــد نوســازی و بهســازی بافــت  ــان کــرد: در فراین آســمان و دسترســی ذکــر و بی
ــذاری  ــطه بارگ ــه واس ــه ب ــده ک ــده ش ــاز و کاری دی ــن س ــه ثام ــوده منطق فرس

سنگین، سرمایه گذاری در این منطقه دارای توجیه اقتصادی است.  
ــه  ــن منطق ــن در ای ــت زمی ــت: چنانچــه قیم ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
سرســام آور افزایــش نیابــد و از قاعــده خــارج نشــود، فراینــد بهســازی آن بــا توجه 

به توجیه اقتصادی، به گردش درآمده و سرعت می گیرد. 
وی افــزود: دولــت تاکنــون از محــل اعتبــارات ســازمان عمــران و بهســازی بیــش 
ــال در منطقــه ثامــن مشــهد ســرمایه گــذاری کــرده  ــارد ری از هفــت هــزار میلی

است. 
دکتــر حناچــی ادامــه داد: بــه نظــر مــی رســد ســرمایه آورده شــده توســط دولــت 

با کاری که انجام می شود متناسب نیست. 
وی همچنیــن از نهایــی شــدن طــرح جامــع مشــهد خبــر و ادامــه داد: هــم اکنــون 

مشاور در حال آماده سازی نقشه ها و ضوابط این طرح است. 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: ضوابــط بلنــد مرتبــه ســازی در کالنشــهرها 

باید به عنوان بخشی از سند طرح جامع شهری تدوین و تصویب شود. 

گزارش خبری
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ــط  ــه داری ضواب ــی ک ــه های ــازی پهن ــام شهرس ــد نظ ــق قواع ــزود: طب وی اف
ــاخت و  ــایی و س ــد شناس ــتند بای ــهرها هس ــازی در ش ــه س ــرایط بلندمرتب و ش

سازهای مرتفع فقط در این پهنه ها انجام شود. 
دکترحناچــی گفــت: در کالنشــهر مشــهد نیــز بــه انــدازه کافــی بلندمرتبــه ســازی 
انجــام شــده ولــی بــه تناســب طــرح جامــع ضوابــط بلندمرتبــه ســازی و نحــوه 

برخورد با موضوع بلندمرتبه سازی باید مورد توجه قرار گیرد. 
طــرح ملــی نوســازی و بهســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی در گســتره 
ــد  ــون 50 درص ــده و تاکن ــاز ش ــال 1374 آغ ــار از س ــعت 366 هکت ــه وس ای ب

پیشــرفت داشــته اســت.

معاون استاندار: هوشمند سازی كالنشهر مشهد از الزامات مشهد 
2017 است 

ــت: هوشــمند  ــی اســتانداری خراســان رضــوی گف ــاون هماهنگــی امورعمران مع
ســازی کالنشــهر مشــهد از الزامــات مشــهد 2017 و نیازمنــد کار جمعــی اســت. 

مهنــدس محمــد مقــدوری افــزود : بــا توجــه بــه اینکــه مشــهد در ســال 2017 
از ســوی آیسســکو بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم انتخــاب شــده 
اســت لــذا کارگــروه عمرانــی در دو بخــش ملــی و اســتانی بــرای آمــاده ســازی 

شهر برای سال 2017 ایجاد شده است. 
وی بــا اشــاره بــه الــزام تحقــق فراینــد هوشمندســازی شــهر مشــهد بــرای ســال 
ــن و  ــه متخصصی ــکاری صمیمان ــا هم ــم ب ــد بتوانی ــرد : بای ــح ک 2017 ، تصری
ــرای  ــهر ب ــاختن ش ــمند س ــتای هوش ــران در راس ــان عم ــای مهندس ــاوره ه مش
ســال 2017 گام برداشــته و در ســطح کشــور در ایــن خصــوص پیشــتاز 

باشیم. 
ــه  ــت یکپارچ ــتم مدیری ــود سیس ــدم وج ــه ع ــان اینک ــا بی ــدوری ب ــدس مق مهن
ــوازی کاری  ــت: م ــازد، گف ــی س ــهرها وارد م ــه ش ــادی ب ــارت زی ــهری خس ش
ــت  ــتم مدیری ــود سیس ــدم وج ــج ع ــرژی از نتای ــت و ان ــرو ، وق ــت نی ، هدررف

یکپارچه شهری است. 
ــهری در  ــعه ش ــث توس ــرد: مبح ــح ک ــوي تصری ــان رض ــتاندار خراس ــاون اس مع
همــه کشــورها بــا توجــه بــه جمعیــت روزافــزون شــهرها از اهمیــت و حساســیت 

خاصی برخوردار است. 
ــاد  ــهرها در ابع ــعه ش ــرای توس ــی ب ــارکت جمع ــود مش ــر وج ــد ب ــا تاکی وی ب
ــعه  ــات توس ــر الزام ــن از دیگ ــای نوی ــاوری ه ــتفاده از فن ــت: اس ــف، گف مختل

شهری است . 
ــهری،  ــزات ش ــات و تجهی ــعه تاسیس ــرای توس ــه داد: ب ــدوری ادام ــدس مق مهن
حمــل و نقــل شــهري، محیــط زیســت شــهری و مدیریت بحــران هوشمندســازی 

و استفاده از ابزار نوین ضروری است. 
ــق  ــرای شــهروندان محق ــل ب ــاه کام ــزات ناقــص رف ــا تجهی ــرد: ب ــد ک وی تاکی

نمی شود. 
معــاون اســتاندار خراســان رضــوی ادامــه داد: بــرای تحقــق شــهر هوشــمند نیازمنــد 

داشتن شهروندان هوشمند و مدیریت شهری هوشمند الزامی است. 
وی در پایــان خواســتار ابــالغ هــر چــه ســریعتر مقــررات ملــی مرتبــط بــا حــوزه 

نقشه برداری شد . 

معاون سازمان ثبت اسناد و امالک كشور: شهروندان از معامالت 
قولنامه ای پرهیز كنند 

ــا  ــت: م ــور گف ــالک کش ــناد و ام ــت اس ــالک ســازمان ثب ــور ام ــاون ام مع
ــه  ــی را ک ــال ملک ــل و انتق ــه نق ــه هرگون ــم ک ــردم داری ــه م ــه را ب ــن توصی ای

می خواهنــد انجــام دهنــد از طریــق رســمی انجــام شــود و از تنظیــم قولنامــه تــا 
حد امکان خودداری شود. 

آقــاي محمدحســن بکائیــان در حاشــیه دومیــن همایــش سراســری نقشــه برداری 
در صنعــت ســاختمان کــه از ســوي ســازمان نظــام مهنــدس ســاختمان خراســان 
ــان اینکــه  ــا بی ــگاران ب ــزار شــد در جمــع خبرن ــل پردیســان برگ رضــوي در هت
براســاس قانــون ایــن ســازمان موظــف اســت همــه امــالک کشــور را بــه صــورت 
کاداس تهیــه و نقشــه برداری کنــد، اظهــار داشــت: ایــن اتفــاق در صورتــی کــه 
بــه صــورت کامــل در کشــور انجــام شــود، می توانــد مبنــا و کمکــی در راســتای 

شهر هوشمند باشد. 
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 30 تــا 35 درصــد اســناد 
ــا یــک مختصــات جغرافیایــی جهانــی تثبیــت  کشــور در نقشــه برداری امــالک ب

شده است. 
ــوای حقوقــی بــر ســر  ــن نقشــه برداری هایی دع ــام چنی ــزود: بــا انج وی اف

امالک به حداقل خواهد رسید. 
ــه ای  ــالک قولنام ــر ام ــی ب ــی مبن ــوای حقوق ــوص دع ــان در خص ــاي بکائی آق
گفــت: مــا ایــن توصیــه را بــه مــردم داریــم کــه هرگونــه نقــل و انتقــال ملکــی را 
کــه می خواهنــد انجــام دهنــد از طریــق رســمی انجــام شــود و از تنظیــم قولنامــه 

تــا حــد امــکان خــودداری شــود.
در ایــن همایــش دو روزه پروفســور عبــاس رجبــي فــرد رئیــس دپارتمــان 
مهندســي زیــر ســاخت دانشــگاه ملبــورن اســترالیا و دکتــر داود شــجاعي، دکتــر 
علــي آئیــن و دکتــر ســام امیــر ابراهیمــي اســاتید مرکــز تحقیقــات زیــر ســاخت 
اطالعــات مکانــي و مدیریــت زمیــن دانشــگاه ملبــورن کشــور اســترالیا پیرامــون 
برنامه ریــزي و طراحــي شــهرهاي هوشــمند آتــي بــا فنــاوري و اطالعــات مکانــي 
ــع و  ــهر، مناب ــالک و ش ــن، ام ــت زمی ــي مدیری ــتم الکترونیک ــدي، سیس ــه بع س
جمــع آوري داده هــاي ســه بعــدي، مــدل هــاي ســه بعــدي اماکــن سرپوشــیده 
و کاربردهــاي آنهــا، کاربــرد مــدل داده هــاي ســه بعــدي در مدیریــت بحــران و 
ــن کاداســتر، مالکیــت ســه بعــدي حقــوق، مســوولیت هــا و محدودیــت  همچنی
هــا، خدمــات عمومــي» حمــل و نقــل و تأسیســات شــهري« خدمــات اضطــراري 
ــرو  ــم منظ ــاختمان حری ــات س ــدل اطالع ــس« م ــاني و اورژان ــش نش »پلیس،آت

ــد. آدرس دهــي ســخنراني کردن
ــت  ــا محوری ــی ب ــن کارگاه تخصص ــش چندی ــن همای ــی ای ــی دو روز برپای ط
کاربردهــای مکانــی ســه بعــدی، زیرســاخت اطالعــات مکانــی شــهر، نقشــه های 

پایــه مدلســازی و نمایــش ســه بعــدی، نمایــش و کاربردهــای اطالعــات مکانــی 
سه بعدی برگزار شد. 

شــهر هوشــمند مکانــی اســت کــه در آن بــرای توســعه پایــدار بــه مســائلی ماننــد 
ــازی  ــانی و بهینه س ــه روز رس ــب، ب ــی، تخری ــرژی، آلودگ ــرف ان ــک، مص ترافی
ــر  ــو ب ــردی ن ــق رویک ــی از طری ــت زندگ ــود کیفی ــهری و بهب ــاختهای ش زیرس
اســاس ارتبــاط و تبــادل اطالعــات بــا هــدف بهینــه ســازی فرآیندهــای مدیریــت 

شــهری پرداختــه مــی شــود. 
شــهر هوشــمند دارای زیرمجموعــه هایــی همچــون مدیریــت هوشــمند شــهری، 
ــاخت  ــمندو زیرس ــل هوش ــل و نق ــمند، حم ــاختمان هوش ــمند، س ــرژی هوش ان

هوشمند است.  
در ایــن شــهرها کــه بــر اســاس زیرســاختهای زندگــی الکترونیــک طراحــی مــی 
ــی  ــن م ــا تأمی ــای روز دنی ــن فناوریه ــتفاده از آخری ــا اس ــراد ب ــای اف شــود نیازه

شــود.

13خبر همایش
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استاندار خراسان رضوی:
لزوم استفاده از ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی استان به نجف برای توسعه مناسبات

استانداران خراسان رضوی و نجف با یكدیگر دیدار و گفتگو كردند

ــا  ــاق کار وی ب ــه در محــل ات ــدار ک ــن دی ــیدیان در ای ــی رضــا رش   عل
ــام  ــازمان نظ ــابق س ــس س ــي، رئی ــا رئیس ــدس محمدرض ــور مهن حض

مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي و مهنــدس حســن پــور حســیني، 
ــزاری  ــان اینکــه برگ ــا بی ــزار شــد؛ ب ــازمان برگ ــره س ــات مدی عضــو هی
پیــاده روی بــزرگ اربعیــن بــا حضــور جمعیــت عظیــم شــیعیان از تمامــی 
کشــورها یکــی از اصلــی تریــن زمینــه هــای همــکاری دو اســتان اســت، 

بــا  جــاری  ســال  در  گفــت: 
ــه  ــزی برنام ــتاد مرک ــکیل س تش
مراســم،  ایــن  بــرای  ریــزی 
ــتگاه  ــی دس ــرای تمام ــی ب وظایف
هــای اجرایــی و اســتان هــای 

کشور مشخص شد. 
راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
معــاون هماهنگــی و مدیریــت 
در  اســتانداری  زائــران  امــور 
ــای  ــف راهکاره ــه نج ــفری ب س
ــوب  ــات رســانی مطل ــه خدم ارائ
بــه زائــران را مــورد بررســی قــرار 

داده است. 
ــا اشــاره بــه اینکــه از  رشــیدیان ب
ــور  ــتان در مح ــران اس ــوی خی س
کــوت موکــب پذیرایــی از زائــران 
ــان  ــد؛ خاطرنش ــد ش ــا خواه برپ
کــرد: اقدامــات الزم بــرای جــذب 

ــه  ــات ب ــه خدم ــتیکی و ارائ ــای لجس ــدارک نیروه ــرای ت ــا ب ــک ه کم
حدود 700 هزار نفر در این مسیر در دستورکار قرار دارد. 

اســتاندار خراســان رضــوی بــه معرفــی ظرفیــت هــای اســتان در حــوزه 
هــای مختلــف صنعتــی، گردشــگری پرداخــت و گفــت: تاکنــون اقدامــات 
ــه اســتان نجــف و ســایر  مطلوبــی در حــوزه ارائــه خدمــات مهندســی ب
ــاک و  ــازی خ ــروژه بهس ــه پ ــه ک ــورت گرفت ــراق ص ــای ع ــتان ه اس

پایدارسازی گود و ساخت بیمارستان از جمله آن ها است.  
ــاره  ــف اش ــوی و نج ــان رض ــتان خراس ــان اس ــافت می ــد مس ــه بُع وی ب
کــرد و گفــت: ایــن موضــوع برگــزاری نمایشــگاه هــای محصوالت اســتان 
ــد.وی  ــز انتفــاع خــارج مــی کن ــه لحــاظ اقتصــادی از حی در نجــف را ب
ــدازی  ــه راه ان ــات تخصصــی و کارشناســی زمین ــا انجــام اقدام ــزود: ب اف

این گونه نمایشگاه ها در آینده نزدیک فراهم شود. 
ــرای ســاخت راه  ــات الزم ب ــاز اقدام ــا آغ ــرد: ب ــیدیان خاطرنشــان ک رش

آهــن نجف-کربــال زمینــه حضــور شــرکت هــای خدمــات فنــی ســازمان 
ــم  ــته فراه ــش از گذش ــوي بی ــان رض ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس نظ

شود. 
اســتاندار خراســان رضوی توســعه 
تعامــالت در ایــن بخــش را بــا 
ــه ارتباطــات دوســتانه دو  توجــه ب
کشــور و زمینــه هــای مشــترک 
مطلــوب  اســتان  دو  مذهبــی 
ارزیابــی و ابرازامیــدواری کــرد: بــا 
انجــام مطالعــات تخصصــی زمینــه 
ــا  ــدا ت ــرح مب ــردن ط ــی ک اجرای
مبــدا بــرای فراهــم کــردن شــرایط 
ــهد  ــه مش ــی ب ــران عراق ــفر زائ س

فراهم شود. 
ــف  ــارب نج ــری از تج ــره گی به
در زمینــه تدویــن برنامــه هــای 
مشــهد 2017 بــا توجــه بــه تجربــه 
ســال  در  شــهر  ایــن  مشــترک 
2012، توســعه روابــط خدماتــی 
ــرای توســعه پروازهــای  در قالــب شــهرداری هــای دو شــهر و تــالش ب

مستقیم از دیگر تاکیدات استاندار در این دیدار بود. 
لــؤی یاســری، اســتاندار نجــف نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه وجــود 
مشــترکات فرهنگــی و معنــوی بیــن دو اســتان، گفــت: خراســان رضــوی 

ــه  ــد زمین ــه بای ــی دارد ک ــیار موفق ــای بس ــه ه ــت تجرب ــه صنع در زمین
انتقال آنها به نجف فراهم شود. 

ــزود:  ــه شــرایط نامناســب عــراق از منظــر اقتصــادی، اف ــا اشــاره ب وی ب
ــا توســعه روابــط طرفیــن زمینــه برگــزاری نمایشــگاه هــای توانمنــدی  ب

خراسان رضوی در نجف بیش از گذشته  فراهم خواهد شد. 
ــن،  ــی اربعی ــم راهپیمای ــیت مراس ــه حساس ــه ب ــا توج ــتاندار نجــف ب اس
خاطرنشــان کــرد: بــا همــکاری ایــران اســالمی و تاکیــدات رهبــر معظــم 
انقــالب در ایــن خصــوص،  زمینــه پذیرایــی همــراه بــا امنیــت و آرامــش 

از زائــران فراهــم شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان 
در ایــن جلســه مقــرر شــد بــا اعــزام مهندســان ســاختمان زمینــه همکاري 
در خصــوص اجــراي پــروژه هــاي ســاختماني در اســتان نجــف کشــور 

عــراق فراهــم گــردد. 

خبر ویژه



خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

جلسه تقدیر و معارفه خزانه دار سازمان  برگزار شد
جلســه تقدیــر و معارفــه خزانــه دار ســازمان بــا حضــور معــاون پشــتیباني، مدیــر 
ــوي  ــان رض ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــابداري س ــان حس و کارکن

برگــزار شــد.
روابــط  گــزارش  بــه 
اموربیــن  و  عمومــي 
ــن  ــازمان، در ای ــل س المل
ــاي  ــات آق ــه از زحم جلس
محمدجــواد  مهنــدس 
ــول  ــالمیه در ط ــاق اس آف
ســه ســال خزانــه داري 
ســازمان تقدیــر بــه عمــل 
مهنــدس  آقــاي  و  آمــد 
رامیــن آهــوي کــه بــا رأي 
ــه ســمت  ــره ب ــت مدی هیئ
ســازمان  داري  خزانــه 
انتخــاب شــده از ســوي 
مهنــدس علــي ســیفي، 
بــه  ســازمان،  رئیــس 
ــد. ــي گردی حاضــران معرف

در ایــن جلســه کــه دکتــر 
ــب رئیــس اول و دوم ســازمان و مهنــدس اســدي  ــر ریاضــي نائ ــي و دکت مزینان
ــاي  ــده آق ــات ارزن ــیفي خدم ــدس س ــتند، مهن ــور داش ــز حض ــازمان نی ــر س دبی
ــردي  ــان را ف ــرد و ایش ــریح ک ــادي را تش ــاي متم ــال ه ــاق در س ــدس آف مهن
صــادق، توانمنــد و پــرکار در عرصــه ســازندگي و خدمــت بــه جامعــه مهندســي 

دانســت.
ــزود: عملکــرد  رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي اف
ــرا ایشــان طــي پنــج  ــراي همــه ماســت، زی مهنــدس آفــاق الگــو و افتخــاري ب
ســازمان  ایــن  در  دوره 
ــه مهندســین  ــراي جامع ب

ــت. ــرده اس ــت ک خدم
کــرد:  تصریــح  وي 
از  بعــد  خوشــحالم 
انســان  یــک  ایشــان 
معتقــد و دقیــق خزانــه 
ــت  ــن دوره هیئ دار هفتمی
مدیــره ســازمان شــده 
داد:  ادامــه  وي  اســت. 
ــردي  ــوی ف ــدس آه مهن
بــه  آگاه  و  دانشــگاهي 
مســائل مالــي اســت و 
بودجــه  کمیســیون  در 
حضــور  نیــز  ســازمان 
داشــت و بــا صراحــت 
و  مســائل  شــفافیت،  و 

کــرد. مــي  فصــل  و  حــل  و  بیــان  را  مشــکالت 
در ایــن جلســه حاضریــن ضمــن تقدیــر از زحمــات مهنــدس آفــاق بــراي ایشــان 
طــول عمــر بــا عــزت آرزو کردنــد و مقــدم آقــاي مهنــدس آهــوی را در مســئولیت 

خزانــه داري ســازمان گرامــي دانســتند.

خبر 

جلسه ماهیانه هیئت فرهنگي، مذهبي مهندسین خراسان رضوي برگزار شد
در گرامیداشــت هفتــه بســیج جلســه ماهیانــه هیئــت فرهنگــي، مذهبــي 
مهندســین خراســان رضــوي بــا حضــور جمعــي از خانــواده هــاي معظــم شــهداء 
و تعــداد بیشــماري از اعضــاي ســازمانهاي نظــام مهندســي ســاختمان، کشــاورزي 
ــا برگــزار شــد. ــف مــردم در مســجد قب ــدن و اقشــار مختل ــع طبیعــي، مع و مناب

بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان در ایــن 
مراســم حجــت االســالم زنجانــي بــه مناســبت هفتــه بســیج ضمــن ارج نهــادن 
بــه مقــام واالي شــهدای گرانقــدر دوران جنــگ تحمیلــي گفــت: از اغــاز پیــروزي 

انقــالب اســالمي مبــارزات ملــت هــا بــا کفــر بــود.
وي تصریــح کــرد: جمهــوري اســالمي ایــران امــروز بــه عنــوان یــک شــور قــوي 
ــم  ــام معظ ــاي مق ــت ه ــطه هدای ــن بواس ــده و ای ــرح ش ــه مط ــن در منطق و ام

رهبــري و خــون شــهداء اســت. 
ــه در 13  ــینیان ک ــیدمحمد حس ــهید س ــدس ش ــواده مهن ــس از خان ــن مجل در ای
اســفندماه ســال 65 در منطقــه عملیاتــي کربــالي 7 بــه شــهادت رســید، تجلیــل 

بــه عمــل آمــد. 

خبر

15كزارش خبری
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همایش پدافند غیرعامل در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شد
همایــش پدافنــد غیــر عامــل بــا حضــور جمعــی از مهندســان ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان خراســان رضوی و اداره کل مســکن و راه و شهرســازی 

اســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل ســازمان نظــام 
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي، در ایــن همایــش مدیــرکل پدافنــد غیــر 

خراســان  اســتانداري  عامــل 
ــت:  ــخنانی گف ــی س ــوی ط رض
طبــق بررســی هــای انجــام شــده 
ــک واژه  ــد ی ــون پدافن ــم اکن ه
مظلــوم و نامانــوس در بیــن مردم 
ــه  ــه طوریک ــود ب ــی ش ــی م تلق
ایــن کلمــه معنــای تانــک، تــوپ 
ــان  ــرای آن ــی را ب ــد هوای و ض

ــد. ــی کن ــی م تداع
ــا  ــی ب ــدس حمیدرضــا بابای مهن
بیــان اینکــه پدافنــد غیــر عامــل 
ــر  ــلحانه در براب ــر مس ــاع غی دف
ــمن  ــدات دش ــا تهدی ــه ب مقابل
کــرد:  نشــان  خاطــر  اســت، 
پدافنــد غیــر عامــل از صــدر 

ــه  ــه اســت، ب ــرار گرفت ــد ق ــز مــورد تاکی ــرآن نی اســالم وجــود داشــته و در ق
ــه حضــرت داوود  ــا ب ــه م ــده اســت ک ــه 80 آم ــاء آی طوریکــه در ســوره انبی
ســاخت زره را آمــوزش دادیــم کــه در مقابــل دشــمنان از خــودش حفاظــت 

ــد. کن
بــه گفتــه وی، ایجــاد خنــدق در اطــراف خیمــه هــا در کربــال نمونــه هــای 

تاریخــی از پدافنــد غیــر عامــل اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم آمــوزش و  نهادینــه ســازی پدافنــد غیــر عامــل بــر 
طبــق رهنمودهــای مقــام  معظــم رهبــری  در جامعــه گفــت: فرهنــگ ســازی 
ــی ، اقتصــادی ،  ــدت امنیت ــا تهدی ــه ب ــل در مقابل ــر عام ــد غی ــون پدافن پیرام
زیســتی  و ســایبری بایــد ابتــدا از مــدارس شــروع شــده و بعــد در بیــن مردم 

و  دســتگاههای اجرایــی گســترش یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه پدافنــد غیرعامــل را بایــد جــدی گرفــت، گفــت: آموزش 
و فرهنــگ ســازی اصــول پدافنــد غیــر عامــل هزینــه و پــول خــرج کــردن 

نیســت بلکــه ســرمایه گــذاری بــزرگ و حیاتــی اســت.
ــواردی  ــایبری دشــمن  از م ــدات زیســتی و س ــروز  تهدی ــه داد: ام وی ادام

ــر مــی گیــرد. اســت کــه تمــام جــوان هــا و افــراد جامعــه را در ب
مهنــدس بابایــی شــیوع آنفلوانــزای مرغــی و یــا خورنــدان غــذای آلــوده بــه 
ســرب بــه  ماهــی هــا را نمونــه هایــی  از تهدیــدات زیســتی عنــوان کــرد 
کــه در کشــور مــا رخ داد و دشــمن بدیــن طریــق و بــدون تــوپ و تانــک در 

صــدد رســیدن بــه اهدافــش مــی باشــد.
 وی بیــان کــرد: کشــور ســوییس هــم اکنــون یکــی از امــن تریــن کشــورهای 
دنیــا بــه لحــاظ اقتصــادی ، امنیتــی، حمــالت شــیمیایی و میکروبــی و تهدیــد 
ــت اصــول  ــا رعای ــم آنه ــت مه ــه عل ــا شــناخته شــده اســت ک ــی دنی نظام

پدافنــد غیــر عامــل مــی باشــد.
رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاري خراســان رضــوي هــم 
گفــت: اولیــن موضــوع حفاظــت انســان در برابــر دشــمنان را خداونــد متعــال 
در قــران کریــم در ســوره انبیــاء و ســاخت زره بــرای حضــرت داوود مــورد 
تاکیــد قــرار داده اســت کــه نمونــه بــارز پدافنــد غیــر عامل به شــمار مــی رود.

ــالت  ــر حم ــت در براب ــه حفاظ ــان اینک ــا بی ــي ب ــد روحان ــدس محم مهن
دشــمن یکــی از وظایــف اصلــی و مهــم  اســت، گفــت: پدافنــد غیــر عامــل 

ــگ و دشــمن اســت. ــر جن حفاظــت در براب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پدافنــد عامــل ازدو کلمــه پــد و آفنــد گرفتــه شــده 
اســت، افــزود: آفنــد بــه معنــای حملــه، پدافنــد یعنــی دفــاع در برابــر حملــه 
ــی  ــای کل ــت و معن ــلحه اس ــدون اس ــی ب ــم یعن ــل ه ــر عام ــمن و  غی دش
پدافنــد غیــر عامــل دفــاع غیــر مســلحانه در برابــر دشــمن بــا فکــر، تدبیــر و 

برنامــه ریــزی اســت .
بــه گفتــه وی، در حقیقــت پدافنــد غیــر عامــل بــه کلیــه تدابیــر، اقدامــات و 

عملیــات  بــرای حفاظــت و آســیب پذیــری در برابــر حمــالت دشــمن گفتــه 
مــی شــود و اقدامــات پدافنــد غیــر عامــل در زمــان صلــح کاهــش آســیب 

پذیــری و افزایــش ایمنــی اســت.
روحانــي در ادامــه بــا اشــاره بــه  جنــگ هــای رخ داده در تاریــخ بشــر گفت: 
ــاده  ــاق افت ــگ اتف ــزار جن ــخ بشــری 14 ه ــزار ســال تاری ــج ه در طــول پن
اســت کــه فقــط 268 ســال در 
ــوده  ــزی نب ــگ و خونری آن جن
ــر ایــن جنــگ هــا  اســت و اکث
در کشــورهای جهــان ســوم رخ 

داده اســت.
از  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
 35 طــول  در  دیگــر  ســوی 
ســال گذشــته 10 جنــگ در 
ــه  ــت ک ــه رخ داده اس خاورمیان
همــه آنهــا بــه رهبــری آمریــکا 
و رِژیــم صهیونیســتی در 14 

ــت . ــوده اس ــور ب کش
ــای  ــگ ه ــه وی در جن ــه گفت ب
 59 نظامیــان  غیــر  امــروزی 
ــه خــود  ــات را ب درصــد از تلف

ــد. ــی دهن ــاص م اختص
ــت:  ــل گف ــر عام ــد غی ــث پدافن ــرای مباح ــت اج ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
کشــورهایی ماننــد آمریــکا، آلمــان، فرانســه ، انگلســتان و کانــادا به پیشــرفت 

ــد. ــه ان ــادی در ایــن خصــوص دســت یافت هــای زی
ــر از هموطنانمــان  ــزار نف ــم 40 ه ــه ب ــه داد: در زلزل ــي ادام ــدس روحان مهن
کشــته شــدند، در حالیکــه اگــر پدافنــد عمومــی یــا مقــاوم ســازی در ایــن 
شــهر اجــرا مــی شــد، شــاهد ایــن تلفــات ســنگین نبودیــم و مثــال آن زلزلــه 
ــاوم ســازی  ــا مصــون ســازی و مق ــه ب ــن اســت ک هفــت ریشــتری در ژاپ

فقــط هفــت کشــته را در برداشــت.
رئیــس ســازمان بســیج مهندســین اســتان حملــه ســایبری را اولیــن مرحلــه از 

جنــگ هــای امــروزی عنــوان کــرد و افــزود: حملــه ســایبری شــامل اختــالل 
در سیســتم هــای مخابراتــی اســت کــه بدیــن طریــق زیرســاخت هــا مــورد 

حملــه قــرار مــی گیرنــد.
ــد زیســتی  ــد ســایبری، پدافن ــاوم ســازی، پدافن ــا مق ــد عمومــی ی وی پدافن
ــای  ــد اقتصــادی را از حــوزه ه ــد هســته ای و پدافن ــا، پدافن ــد بیماریه مانن
ــوزه  ــه ح ــان ب ــی از آن ــه برخ ــرد ک ــوان ک ــل عن ــر عام ــد غی ــی پدافن اصل

ــود. ــی ش ــوط م ــان مرب مهندس
ایشــان در بخــش دوم ایــن ســمینار مباحــث مربــوط به رعایــت اصــول و اقدامات 
پدافنــد غیــر عامــل بــر اســاس چک لیســت هــای مبحــث 21 در  ســاختمان های 

مســکونی و پــروِژه هــای عمرانــی را  بــه صورت تشــریحی بیــان کرد.
ــع،  ــه چــک لیســت هــای مبحــث 21، توزی ــن جلســه نحــوه تهی وی در ای
اســتفاده و کاربــردی کــردن آنهــا در مبحــث 21 را بــه تفصیــل مــورد بحــث 

و بررســی قــرار داد.

گزارش خبری
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معاون فني و مدیر حوزه ریاست سازمان معرفي شدند
ــدس  ــازمان و مهن ــه اي س ــور حرف ــي و ام ــاون فن ــي مع ــرز ذوق ــدس فرام مهن
حســن مظهــري مدیــر حــوزه ریاســت و مشــاور فنــي ســازمان بــه کارکنــان فنــي 
شــاغل در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي معرفــي شــدند.

بــه گــزارش روز یکشــنبه روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل ســازمان، در ایــن 
ــوي  ــن آه ــدس رامی ــس و مهن ــب رئی ــي نائ ــعود ریاض ــر مس ــه دکت ــه ک جلس
ــدس  ــتند، مهن ــور داش ــز حض ــازمان نی ــه س ــت رئیس ــاي هیئ ــه دار و اعض خزان
علــي ســیفي گفــت: در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان ســرمایه هاي 
ــد  ــه بهره من ــان هم ــات آن ــه از خدم ــود دارد، ک ــوي وج ــاني و معن ــدر انس گرانق

مي شــویم. 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان اضافــه نمــود: ایــن ســرمایه 
ــان  ــدردان آن ــا ق ــد و م ــا مي دهن ــودت را بم ــرادري و م ــمند روح ب ــاي ارزش ه
ــه  ــي از جمل ــدس ذوق ــري و مهن ــدس مظه ــان مهن ــزود: آقای ــتیم. وي اف هس

ــد. ــه شــمار مــي آین ــن ســازمان ب ســرمایه هــاي ای
در ایــن جلســه مهنــدس خامنــه باقــري احــکام معــاون فنــي و امــور حرفــه اي و 
مدیــر حــوزه ریاســت را قرائــت کــرد و بــراي آنــان توفیــق و ســالمتي آرزو نمــود.

گزارش خبری

بازبینی سیستم گاز رسانی 120 هزار واحد مسكونی در خراسان رضوی
مدیــر امــور گاز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی از بازبینــی 
سیســتم گاز رســانی 120 هــزار واحــد مســکونی در ســطح ایــن اســتان خبــر داد.

ســید مجیــد تقــوی روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران افــزود: تاکنــون در 

ــزار  ــانی از 270  ه ــوزه گازرس ــوادث در ح ــوع ح ــگیری از وق ــژه پیش ــروه وی کارگ
واحــد مســکونی در منطقــه ســیدی، دو هــزار واحــد مســکونی در منطقــه خواجــه 
ربیــع و پنــج هــزار واحــد مســکونی در طبرســی شــمالی و مــا بقــی در شهرســتان 

های این استان بازبینی به عمل آمده است. 
وی یادآورشــد: اگــر فرهنــگ ســازی مناســب برای پیشــگیری از حــوادث گاز در اســتان 

خراسان رضوی شکل بگیرد قطعا حوادث در این حوزه کاهش می یابد.  

ــف شــهر مشــهد در  ــی از مناطــق مختل ــای بازبین ــزاری طــرح ه ــه برگ ــوی ب تق
هــر دو ســال یکبــار اشــاره کــرد و گفــت: براســاس ارزیابــی هایــی صــورت گرفتــه 
ــا  ــی ه ــل بازبین ــه دلی ــوزه گاز ب ــتان در ح ــن اس ــوادث ای ــد ح ــون 30 درص تاکن

کاهــش یافتــه اســت. 
ــوزه از  ــن ح ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــان متخصــص اش ــت کارشناس ــه فعالی وی ب
بیــن چهــار هــزار مهنــدس مکانیــک تنهــا 270 نفــر در حــوزه کارشناســی منــازل 

مسکونی گاز مشغول به فعالیت هستند.  
مدیــر امــور گاز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی خاطــر نشــان 
کــرد: متأســفانه ســاالنه حــدود یکهــزار و 500 نفــر در ســطح کشــور بــه واســطه 
استنشــاق گاز منــو اکســیدکربن و یــا بــر اثــر انفجــار و یــا نشــت گاز شــهری جــان 

خود را از دست می دهند. 
تقــوی خاطــر نشــان کــرد: مــردم بایــد قبــل از نصــب وســایل گاز ســوز از بــاز بودن 
دودکــش هــا تــا شــعاع ســه متــر باالتــر از بخــاری مطمئــن باشــند و از کالهــک 

در دودکش ها استفاده کنند. 
مدیــر گاز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی ، زرد بــودن شــعله 
ــت و  ــی دانس ــر گاز گرفتگ ــانه خط ــش را نش ــه دودک ــودن لول ــرد ب ــاری و س بخ
ــا تلفــن37015  ــه خطــر گاز گرفتگــی ب اظهــار کــرد: در صــورت مشــاهده هرگون
نظــام مهندســی »مدیریــت گاز« ارتبــاط برقــرار ســازند و کارشناســان ســازمان بــه 

صــورت رایــگان بــه منطقــه حادثــه خیــز اعــزام خواهنــد شــد.
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی بــا حــدود 30 هــزار عضــو 
در هفــت رشــته عمــران، مکانیــک، بــرق، شهرســازی، ترافیــک، نقشــه بــرداری و 

معمــاری دومیــن ســازمان نظــام مهندســی بــزرگ کشــور بعــد از تهــران اســت.

مصاحبه

17گزارش خبری

مهندس  قاسمیان به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه برداري خراسان رضوي انتخاب شد

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بین الملل ســازمان، 
در مجمــع عمومــي انتخــاب رئیــس جدید هیئــت مدیره 
ــا حضــور  ــرداري اســتان خراســان رضــوي کــه ب وزنه ب
دبیــر فدراســیون وزنه بــرداري جمهــوري اســالمي 
نماینــدگان  و  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  ایــران، 

باشــگاه هاي وزنه بــرداري اســتان برگــزار شــد، در ایــن مجمــع مهنــدس احســان 
ــان  ــاختمان خراس ــي س ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــت مدی ــو هیئ ــمیان عض قاس
ــراي  ــرادي اســتان ب ــوان رئیــس هیئــت وزنه ب ــه عن ــا رأي اکثریــت، ب رضــوي ب

مــدت 4 ســال انتخــاب شــد.

خبر کوتاه



خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

فرهنگ عمومی نیازمند مهندسی كالن
قناویزچي محسن  مهندس 

ــوالت  ــی تح ــی تمام ــه اساس ــاء و پای ــگ منش فرهن
بشــری اســت . رفتــار افــراد و تقویــت روحیــه 
ــه مــادی و معنــوی  ــان در دو جنب همــکاری بیــن آن
امــر  یــک  عنــوان  بــه  فرهنــگ  تاثیــر  تحــت 
ــاب  ــال و اکتس ــر ، انتق ــت تغیی ــه قابلی ــی ک اجتماع

را دارد مــی باشــد. 
فرهنــگ عمومــی بــه مثابــه میــراث اجتماعــی بشــر 
در ادوار مختلــف و بصــورت متفــاوت شــکل گرفتــه 
ــه  ــت یافت ــدن تثبی ــب و تم ــعر ، مذه ــخن ، ش ــر س ــی نظی ــا ابزارهای و ب

اســت. 
تغییــرات فرهنــگ بســیار کنــد صــورت مــی گیــرد چراکــه فرهنــگ مهمترین 
و اصیــل تریــن ابــزار حفــظ جوامــع پایــدار اســت. پذیــرش اکثریــت مــردم ، 
نقــش کارکــردی اجتماعــی و روانــی از معیارهــای مــورد ســنجش فرهنــگ 
ــات جامعــه اســت و  ــر کیفی ــر محســوس ناظــر ب اســت. فرهنــگ بطــور غی

در ایــن مســیر قابلیــت تکامــل دارد. 
ــتقیم  ــه ای مس ــه رابط ــت ک ــگ اس ــه ای از فرهن ــی عرص ــگ عموم فرهن
ــور  ــی متبل ــگ عموم ــه در فرهن ــی جامع ــام فرهنگ ــردم دارد. نظ ــوم م باعم
اســت ، شــکل لبــاس پوشــیدن ، نحــوه ســخن گفتــن ، مــراودات اجتماعــی 
ــدان  ــاختمانها ، وج ــاری س ــی ، معم ــردی و اجتماع ــات ف ــت ، اخالقی ، تربی
ــای  ــی گاهه ــرام تجل ــت و احت ــق ، محب ــتی و عش ــوع دوس کاری ، همن
ــر اســت  فرهنــگ عمومــی اســت. تاثیــرات فرهنــگ عمومــی عــام و فراگی
ــوم  ــادات و رس ــرف و ع ــی و ع ــای عموم ــیوه رفتاره ــاخته ش ــود ، س و خ

ــه مــی باشــد.  جامع
ــی اســت  ــی های ــز ویژگ ــان ، حائ ــران و ایرانی ــه ای ــمان فرهنگــی جامع آس
ــی در  ــی های ــه دگرگون ــت. اگرچ ــگ هاس ــر فرهن ــز دیگ ــب تمای ــه موج ک
ــت  ــتر در جه ــا بیش ــی رخ داده ام ــگ عموم ــه فرهن ــف در زمین ادوار مختل

ــوده اســت.  ــی ب ــل و تعال تکام
متفاوتــی  از درجــات  فرهنگــی  یــا دگرکونــی   Cultural Change
ــع از دو  ــی در واق ــه ایران ــی جامع ــگ عموم ــت. فرهن ــوده اس ــوردار ب برخ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوی ق ــر ق ــت تاثی ــمت تح س
ــی  ــه شــرایط جهان ــا توجــه ب افزایــش ســطح انتظــارات فرهنگــی جامعــه ب
ــا در نظــر گرفتــن تغییــرات ســنی و جنســی و  و تبــادل فرهنگــی جوامــع ب
ــی و ســنتی  ــای مذهب ــه ه ــک ســو، و دغدغ ــری از اقتصــاد از ی ــر پذی تاثی
ــدو بســیار  ــن این ــادل بی ــان ایجــاد تع ــن می ــر. در ای ــه از ســویی دیگ جامع
مهــم و اساســی اســت. نــه مــی تــوان از باورهــای اســتوار فرهنــگ ایرانــی 
گذشــت و نــه نــگاه از تاثیــر مذهــب بــر فرهنــگ برداشــت. ترکیــب اینــدو 
ــر در فرهنــگ عمومــی ، فرهنــگ  ــی ت ــا هــدف اتخــاذ روش هــای متعال ب

را از آســیب هــای احتمالــی دور مــی ســازد. 
آســیب شناســی علمــی و شناســایی آفــات و نادرســتی هــا در فرهنــگ ملــی 
ــگیری  ــدن آن پیش ــوازن ش ــا نامت ــگ و ی ــوای فرهن ــاختن محت ــی س از ته
ــور  ــوزش کش ــام آم ــا ، نظ ــواده ه ــط خان ــی توس ــگ عموم ــد. فرهن میکن
،گــروه هــای غیــر رســمی ،انجمــن هــا ، مطبوعــات ، احــزاب ، رســانه هــا 
ــو شــدن اســت.  ــر و ن ــال تغیی ــه لحظــه در ح و فضــای مجــازی لحظــه ب
ــه میــزان نفــوذ در  ــا توجــه ب در ایــن میــان هــر یــک از نهادهــای فــوق ب

ــد. ــرار مــی دهن ــر ق ــه فرهنــگ عمومــی را تحــت تاثی اقشــار جامع
ــه  ــا آن در جامع ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــارف و ح ــانی و مع ــوم انس ــش عل نق
ــم  ــای مفاهی ــر مبن ــا ب ــه نهاده ــد هم ــم واح ــان و مفاهی ــر از زب ــی اگ ایران
ــردد و  ــی میگ ــی فذهنگ ــب پراکندگ ــد موج ــتفاده نکنن ــق اس ــل و عمی اصی

ــد داد. ــی رخ خواه ــکاف فرهنگ ش
 فرهنــگ عمومــی خــود بــه بخــش هــای کوچــک فرهنگــی نظیــر 
ــادات ، فرهنــگ تفریحــات ، فرهنــگ رانندگــی  فرهنــگ کار ، فرهنــگ عب
ــی  ــای خاص ــروه ه ــه گ ــی ب ــگ عموم ــز فرهن ــی نی ــیم و گاه و .... تقس
ــگ  ــد فرهن ــد. مانن ــی گوین ــار م ــگ اقش ــه آن فرهن ــه ب ــده ک ــل ش تبدی

دانشــجویی ، فرهنــگ کارمنــدی ، فرهنــگ همســایگی ، فرهنــگ مصــرف 
کننــدگان و ... . 

هــدف فرهنــگ عمومــی ایجــاد زمینــه رشــد انســانهای بــا فرهنــگ اســت. 
نبــود دانــش فرهنگــی بعنــوان یــک نقیصــه بــزرگ در مطالعــات فرهنگــی 
مــی توانــد تاثیــر منفــی و کنــد شــونده در رســیدن بــه اهــداف باشــد کمــا 
ــی  ــار و غن ــات را پرب ــد مطالع ــی توان ــی م ــش فرهنگ ــت دان ــه کفای اینک
ــگ  ــد فرهن ــعه و رش ــای توس ــازی روش ه ــد س ــب توانمن ــاخته و موج س

عمومــی گــردد. 
ــد در  ــی کن ــد م ــه را تهدی ــی جامع ــگ عموم ــه فرهن ــده ک ــر عم ــه خط س
ســه حــوزه نخبــگان رخ مــی دهــد ، آگاهــی از خطــرات عمــده فرهنــگ را 

از آســیب هــای جــدی مصــون خواهــد ســاخت. 
تحجــر بــه مفهــوم مانــدن در ســنتهای ناقــص و نادرســت و عــدم انعطــاف 
ــک و  ــی خش ــه ای ــی مجموع ــگ عموم ــد از فرهن ــرایط جدی ــری در ش پذی
ــا  ــه ایــی مــی شــکند. یقین ــا کمتریــن ضرب شــکننده خواهــد ســاخت کــه ب
اجتهــاد پویــا کــه مشــحون از توانگریهــای متفــاوت اســت خواهــد توانســت 

خــود بــه مبــارزه بــا تحجــر برخیــزد. 
ــود  ــی خ ــر یعن ــر از تحج ــهمگین ت ــس س ــری ب ــکه خط ــر س روی دیگ
باختگــی فرهنگــی اســت. ریشــه فرهنــگ در ســنت اســت و تعامــل میــان 
ــاخته  ــرزمینی س ــدن س ــون تم ــز همچ ــگ را نی ــدن ، فرهن ــگ و تم فرهن

اســت.
ــده  ــل ش ــات و تبدی ــوژی ارتباط ــه تکنول ــه لحظ ــه ب ــا پیشــرفتهای لحظ ام
ــاره  ــورها و ق ــن کش ــی را بی ــادل فرهنگ ــه تب ــی زمین ــده جهان ــه دهک ب
ــگان  ــرای هم ــع ب ــر جوام ــی دیگ ــر فرهنگ ــش داده اســت. مظاه ــا افزای ه
قابــل رویــت اســت و ایــن امــکان گســترده تبــادالت )تهاجمــات( فرهنگــی 
بیشــترین اثــر را بــر فرهنــگ عمومــی )عامــه مــردم ( دارد و اگــر بســترها 
ــر  ــار تغیی ــه ســرعت دچ ــدار نباشــد ب ــه هــای فرهنگــی محکــم و پای و پای

ــی رســاند.  ــردم آســیب م ــی م ــه باورهــای عموم خواهــد شــد و ب
نوشــدن فرهنــگ هــا بــا توجــه بــه تغییــر ذائقــه مــردم و نیازهــای اجتماعــی 
آنــان کــه اثــر مثبــت تبــادل فرهنگــی اســت اگــر بــر مبنــای سیســتم خــود 

کنترلــی اســتوار باشــد بــه توســعه فرهنگــی منجــر خواهــد شــد. 
از دیگــر آســیب هــای بــزرگ در حــوزه فرهنــگ تحــول در نقــش نخبــگان 
اســت. هنرمنــدان ، سیاســتمداران ، اســاتید ، فرهیختــگان و ریــش ســفیدان 

نقــش تعییــن کننــده در فرهنــگ عمومــی دارنــد.
ــا  ــی ب ــاف و همراه ــنتی و دوری از انعط ــای س ــش ه ــان در نق ــدن آن مان
جامعــه نویــن بــه همــان انــدازه بــه فرهنــگ عمومــی آســیب مــی رســاند 

ــب فرهنگــی. ــر فری ــان در اث ــه تحــول نقــش آن ک
نگاهــی نقادانــه و دوبــاره بــه فرهنــگ عمومــی در نظــام فرهنگــی کشــور و 
بررســی وضــع موجــود ضــرورت طراحــی فرهنــگ ملــی، تبییــن ارتباطــات 
ــان  ــی را نش ــی اجتماع ــبات فرهنگ ــدد مناس ــی مج ــالت و مهندس و تعام

مــی دهــد.
دارا بــودن طــرح فرهنگــی Cultural Plan Total نیــاز ضــروری 

ــت. ــی اس ــگ عموم فرهن
نقــش جایــگاه و عملکــرد نهادهــا )خانــواده ، نظــام آموزشــی ، رســانه هــا ، 
احــزاب ، انجمــن هــا ، گــروه هــای غیــر رســمی و .... ( در فرآینــد فرهنــگ 

ســازی و پاسداشــت فرهنــگ عمومــی بایــد بازبینــی و مهندســی گــردد. 
ــگ  ــی فرهن ــکالت اجرای ــل مش ــد ح ــوان کلی ــد بعن ــت آگاه و کارآم مدیری
جامعــه بــا داشــتن دانــش فرهنگــی و آگاهــی از روش هــای علمــی انجــام 
رســالت ســازمان هــای مســئول را در زمینــه هــای برنامــه ریــزی ، اجــرای 
سیاســتهای ملــی و بومــی ، گســترش و پشــتیبانی از دســتگاههای اجرایــی 
در جهــت ارتقــای فرهنــگ عمومــی کشــور را قریــن موفقیــت مــی ســازد. 
ــر  ــی نظی ــت های ــتن ظرفی ــورها داش ــر کش ــا دیگ ــی ب ــه فرهنگ در مقایس
ســابقه فرهنگــی غنــی و ریشــه دار ، تعالیــم آســمانی ، نهادهــای اجتماعــی 
ــه ســاخته اســت.  ــی را بیم ــگ عموم ــای مشــفقانه فرهن مســئول و مراقبته
ــد.   ــس بعی ــزل ب ــه ره بســی دشــوار و من ــه فاضل ــه مدین ــا رســیدن ب ــا ت ام
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تجارب حاصل از اجراي پروژه خط 2 قطار شهري

- مهندس علیرضا منصوریان
- مدیر پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

- بــازرس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
رضــوي 

بــزرگ  پروژه هــاي  اتحادیــه  مطالعــات  براســاس 
)MPA( قســمت عمــده دالیــل بــروز تأخیــرات و 
ــه  ــا، متوج ــت پروژه ه ــدم موفقی ــي ع ــه عبارت ــا و ب ــروژه ه ــان در پ ــش زم افزای
علــل و تصمیمــات اســتراتژیک مي باشــد. تصمیاتــي کــه عمدتــًا قبــل از شــروع 
ــاذ  ــي اتخ ــازمان هاي کارفرمای ــا س ــرکت ی ــد ش ــران ارش ــط مدی ــروژه توس پ
ــراي  مي گــردد. اگــر ایــن تصمیمــات نادرســت اتخــاذ شــود تالشــهاي بعــدي ب
موفقیــت پــروژه ولــو بســیار زیــاد باشــد، تأثیــر ناچیــزي داشــته و احتمــال انجــام 

ــد. ــن مي آی ــیار پایی ــروژه بس ــق پ موف
ــده  ــت پیچی ــه ماهی ــي ک ــاي زیرزمین ــه در پروژه ه ــد ک ــات نشــان مي ده تحقیق
دارنــد و احجــام آنهــا بــا دقــت بــاال قابــل بــرآورد نیســت، مــواردي چــون انتخــاب 
ــع،  ــع و مان ــراردادي جام ــوب ق ــم چارچ ــروژه، تنظی ــام پ ــب انج ــتم مناس سیس
ــک  ــه ریس ــص بهین ــذاري و تخصی ــورد قیمت گ ــت در م ــت درس ــاذ سیاس اتخ
تغییــر مقادیــر پــروژه نقــش بســزایي در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت پــروژه دارد.

ــن و خــواص  ــل اینکــه شــرایط خــاک، زمی ــي بدلی ســاخت و ســازهاي زیرزمین
مــواد و مصالــح آن بصــورت دقیــق قابــل شناســایي نمــي باشــد، از دیگــر انــواع 
ســاخت و ســازها متمایــز مي گــردد. بطــور کلــي شــرایط غیرقابــل پیــش بینــي 
ــک هاي  ــن ریس ــا، و همچنی ــها و ابزاره ــه روش ــت ب ــن صنع ــتگي ای ــا وابس ی
غیرقابــل اجتنــاب در ایــن گونــه ســاخت و ســازها و بویــژه در پروژه هــاي تونــل 
ســازي شــایع اســت. بنابرایــن ســازوکارهاي قــراردادي بــراي پروژه هــاي تونــل 

ســازي نیــز بایــد بــه شــکل متفــاوت در نظــر قــرار گیــرد.
ــي  ــي و گاه ــي و ایمن ــل بزرگ ــه دلی ــور ب ــوارد مذک ــر م ــالوه ب ــا ع در کشــور م
ــبه  ــکاران ش ــازمان ها و پیمان ــرکت ها، س ــور ش ــه حض ــي ب ــث امنیت ورود مباح
دولتــي اجتناب ناپذیــر اســت. پیمانــکاران شــبه دولتــي بــا بدنــه عظیــم و 
ــي  ــش خصوص ــکاري و بخ ــي پیمان ــه اصل ــف بدن ــبب تضعی ــد س ــًا ناکارآم بعض
ــون اساســي را  ــراي اصــل44 قان ــًا اج ــه گاه ــه نوعــي ک ــردد. ب در کشــور مي گ
ــاي  ــریع پروژه ه ــراي س ــزوم اج ــوص ل ــن خص ــازند. در ای ــه دار مي س ــز خدش نی
زیــر ســاختي همچــون متــرو و بازگشــت بــه مســیر پرشــتاب توســعه در منطقــه 
بــا ســختي و ســنگیني ایــن گــروه از پیمانــکاران همخوانــي نداشــته و موضــوع 
زمانــي بــه اوج پیچیدگــي خواهــد رســید کــه در انتخــاب قــرارداد پیمانــکار نیــز 
ــروژه را نیــز  ــکاران پ ــًا ادعــاي پیمان خطایــي حاصــل گــردد. ایــن مســائل عمدت
بــه همــراه خواهــد داشــت تــا جایــي کــه مي توانــد بــه قفــل شــدن رونــد پــروژه 

منجــر گــردد.

معرفي پروژه خط 2 قطار شهري
براســاس مطالعــات جامــع حمــل و نقــل کــه در ســال 1373 توســط پژوهشــکده 
حمــل و نقــل دانشــگاه صنعتــي شــریف آغــاز گردیــد. چهــار خــط متــرو بــراي 
شــهر مشــهد تعریــف شــد، برایــن اســاس در ســال 1374 شــرکت قطــار شــهري 
ــود. در ســال 1383  ــه کار نم ــر نظــر شــهرداري تأســیس و شــروع ب مشــهد زی
مدیــر طــرح مطالعــات خطــوط 2 ،3 و 4 انتخــاب و در ســال 1387 پــس از اتمــام 
مطالعــات مراحــل انتخــاب پیمانــکار و واگــذاري پــروژه بــه پیمانــکار انجــام شــد. 
ــد ســال مراحــل مختلفــي طــي  ــز طــي چن ــکار نی پیــش از آغــاز انتخــاب پیمان
گردیــد کــه از آن جملــه مي تــوان بــه تصویــب کریدورهــاي طــرح جامــع حمــل و 
نقــل شــهر مشــهد در ســال83 توســط شــوراي عالــي هماهنگي شــهرهاي کشــور 
ــي ایســتگاه ها  ــل و جانمای ــالن و پرفی ــال 86 پ ــس از آن در س ــرد و پ ــاره ک اش
در شــوراي هماهنگــي ترافیــک اســتان)همتا(به تأییــد رســید. امــا پیــش از آغــاز 
پــروژه، شــوراي عالــي هماهنگــي ترافیــک شــهرهاي کشــور در ســال 86 اقــدام 

بــه تصویــب خــط 2 نمــود.
ــه  ــم مناقص ــراي مراس ــناد مناقصــه و اج ــه اس ــزاري تهی ــاي برگ ــش نیازه از پی
ــه و  ــدا مطالعــه پای ــد انجــام مطالعــات اشــاره نمــود کــه در ابت ــه رون ــوان ب مي ت

ــس  ــت و پ ــام پذیرف ــزي انج ــناخت و طرح ری ــات دوره ش ــنجي و مطالع امکان س
از انجــام مطالعــات فــاز یــک پیشــرفته اســناد مناقصــه تهیــه گردیــد.

ــد و در  ــروه مهندســین مشــاور اســتفاده گردی ــکاري 14 گ ــن مســیر از هم در ای
ــه  ــوت ب ــامل دع ــي ش ــروه محتوای ــد و 10 گ ــناد مناقصــه در 50 جل ــت اس نهای
اظهــار تــوان انجــام کار، دعــوت بــه شــرکت در مناقصــه، مــوارد حقوقــي، مــوارد 
ــي،  ــوارد مال ــزات، م ــي تجهی ــوارد فن ــیویل، م ــي س ــوارد فن ــي، م ــي و عموم فن
نقشــه ها، مــدارک درخواســتي از مناقصه گــر و راهنمــاي مناقصــه تهیــه گردیــد.

ــت  ــاه در اردیبهشــت 87 پاک ــه لیســت کوت ــکاران و تهی ــوان پیمان ــس از فراخ پ

مناقصــه بازگشــایي و قــرارگاه ســازندگي خاتــم االنبیــاء)ص( بــه عنــوان برنــده 
ــام  ــا، ت ــرکت مپن ــون ش ــي همچ ــه رقبای ــن مرحل ــد. در ای ــناخته ش ــه ش مناقص
ــم  ــرارگاه خات ــو و ق ــابیر، گن ــک، س ــرال مکانی ــون، جن ــودرو، کیس ــران خ ای

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــاء)ص( ب االنبی
ــروژه خــط 2 و  ــري: در جمــع بنــدي تجــارب حاصــل از اجــراي پ نتیجه گی
ــکار  ــوان راه ــابه مي ت ــاي مش ــت پروژه ه ــاي روشEPC و جه ــار مزای در کن
تفکیــک تخصصــي پــروژه و تقســیم یــک پــروژه بــزرگ را بــه چندیــن پــروژه 
EPC کوچــک کــه حســب حــوزه و یــا تخصــص کاري تشــکیل پــروژه اصلــي 
را مي دهنــد، اشــاره نمــود. ایــن راهــکار عــالوه بــر حفــظ مســئولیت هاي 
ــه  ــت و تجرب ــکاران مربوطــه کــه در حــوزه تخصصــي خــود داراي صالحی پیمان
مکفــي هســتند، امــکان رقابــت بهتــر و ســالم تــر را در حــوزه تخصصــي مربوطــه 

ــن  ــد. در ای ــش مي ده ــروژه را کاه ــه کل پ ــیب ب ــال آس ــوده و احتم ــاد نم ایج
صــورت شــانس ورود پیمانــکاران خصوصــي در پیمانهــاي مجــري بیشــتر شــده 
و بــا ایجــاد یــک فضــاي رقابتــي، بهــره بــرداري از پــروژه بــا اطمینــان بیشــتري 

ــود. ــد ب ــل خواه ــروژه محتم ــدي پ ــه زمان بن در برنام
ــز  ــت تجهی ــي مي بایس ــش هماهنگ ــاد نق ــراي ایف ــن ب ــن بی ــان در ای کارفرمای
گردیــده و توانایــي تخصصــي الزم را بــا بکارگمــاري مشــاورین واجــد صالحیــت 

ــه کافــي در راهبــري پــروژه، کســب نماینــد. و تجرب
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جلسه تقدیر و معارفه معاون آموزش و دبیر هیئت 4 نفره برگزار شد

مهندسان خیر تربت حیدریه هدایاي خود را تقدیم نیازمندان كردند

جلســه تقدیــرو معارفــه معــاون پذیــرش و آمــوزش و دبیــر هیئــت چهــار نفــره و 
مشــاور حقوقــي ســازمان روز یکشــنبه بــا حضــور اعضــاي هیئــت رئیســه، معاونان 

و مدیــران ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل ســازمان، در ایــن جلســه رئیــس 

ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان از خدمــات مهنــدس وکیلــي تقدیــر 
و تشــکر کــرد.

مهنــدس ســیفي اظهــار داشــت: همــه مــا بــراي اعتــالي نظــام مهندســي فکــر و 
اندیشــه مي کنیــم و روح تغییــر در تشــکیالت نمــود پیــدا مي کنــد.

وي افــزود: مهنــدس وکیلــي روحیــه مجاهــدت و آزادگــي دارد و در طــول خدمــت 

ــت  ــش جه ــوزش و پژوه ــش آم ــده اي را در بخ ــات ارزن ــازمان خدم ــود در س خ
ارتقــاء ســطح دانــش مهندســان انجــام داده اســت.

در ادامــه جلســه دکتــر مزینانــي نائــب رئیــس اول ســازمان هــم گفــت: تغییــرات 
باعــث پویائــي و تحــرک یــک ســازمان مــي شــود. وي ســپس احــکام مهنــدس 

مهــدي وکیلــي و دکتــر حمیــد کاظمــي را قرائــت کــرد. 
شــایان ذکــر اســت، مهنــدس ســیفي در حکمــي مهنــدس وکیلــي را بــه 
ســمت"دبیر هیئــت 4 نفــره" و "مشــاور حقوقــي" ســازمان و دکتــر کاظمــي را بــه 

ــرد. ــوب ک ــازمان منص ــوزش" س ــرش و آم ــاون پذی ــوان "مع عن

جمــع کثیــري از مهندســان عضــو ســازمان نظــام 
مهندســي ســاختمان نمایندگــي شهرســتان تربــت 
حیدریــه در یــاري رســاندن بــه محرومــان و 
ــالم  ــاک و اق ــداي پوش ــا اه ــه ب ــدان جامع نیازمن
مــواد غذائــي در ایــن امــر خــدا پســندانه شــرکت 

ــد. کردن
ــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل  ب
ســازمان، همچنیــن برخــي از مهندســین خیــر نیــز 
مدیریــت و عضویــت تعــدادي از موسســات خیریــه 
ــد و  ــده دارن ــه برعه ــت حیدری ــتان ترب در شهرس
ــم اقشــار  ــاه کمــک هــاي شــایاني را تقدی ــر م ه

ــد. ــد مــي کنن نیازمن

خبر 
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مهندس سیفي : دوره هاي آموزش مجازي براي مهندسین برگزار مي شود

ــت: درصــدد  ــان رضــوي گف ــاختمان خراس ــام مهندســي س ــازمان نظ ــس س رئی
هســتیم بســتر فضــاي آمــوزش الکترونیکــي و مجــازي را بــراي گــذران 

ــم.  ــم آوری ــین فراه ــي مهندس ــي تخصص ــاي آموزش دوره ه
ــط عمومــي و امــور  ــه گــزارش رواب ب
ــیفي  ــي س ــازمان، عل ــل س ــن المل بی
ــي  ــن صنف ــي انجم ــع عموم در مجم
ــام  ــازمان نظ ــمي س ــان رس کارشناس
ــه در  ــتان ک ــاختمان اس ــي س مهندس
ــود،  ــده ب ــزار ش ــان برگ ــل پردیس هت
گرفتــاري  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
گذرانیــدن  زمــان  مهندســین، 
کاهــش  را  آموزشــي  دوره هــاي 
دهیــم،  و از طریــق فضــاي مجــازي 
ــت و  ــه، تبل ــوزش را در رایان دوره آم
ــراي  ــراه ب ــن هم ــي تلف ــي گوش حت

ــم. ــزار نمائی ــران برگ کارب
کارشناســان  داشــت:  اظهــار  وي 
ــن  ــن رک ــاده 72 مهمتری ــمي م رس
مجریــه  قــوه  در  را  کارشناســي 
ــین  ــگان مهندس ــزو نخب ــد و ج دارن
محســوب مي شــوند و در مــاده 72 
قانــون نظــام مهندســي و کنتــرل 
و  شایســته  جایــگاه  ســاختمان 
ــي در  ــان حت ــي آن ــات کارشناس خدم

دســتگاههاي دولتــي و شــهرداریهاي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــن  ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــعیدي، رئی ــا س ــدس محمدرض ــه مهن ــن جلس در ای
کارشناســان رســمي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي هــم 
گفــت: در مــاده 72 قانــون نظــام مهندســي، موسســات دولتــي، نهادهــا، نیــروي 

ــاع کار  ــه ارج ــزم ب ــهرداریها مل ــي و ش ــرکت هاي دولت ــي، ش ــي و انتظام نظام
کارشناســي کارشناســان رســمي نظــام مهندســي ســاختمان هســتند.

در ایــن مجمــع مهنــدس مجیــد قانــع جــوان دبیــر انجمــن، گزارشــي از عملکــرد 

یکســاله ایــن انجمــن را بیــان کــرد و در پایــان انتخابــات بــازرس انجمــن برگــزار 
ــید  ــدس س ــي و مهن ــازرس اصل ــوان ب ــدي بعن ــعود امی ــید مس ــر س ــد و دکت ش

حســین حســن زاده حســیني بعنــوان بــازرس علــي البــدل انتخــاب شــدند.

خبر 

احکام و انتصابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

دكتر حمید كاظمی

مهندس مهدی وكیلی

مهندس فرامرز ذوقي مرندیز 

مهندس حسن مظهري

ــه عنــوان  ــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی ب ب
ــد. ــوب گردی ــازمان منص ــوزش س ــرش و آم ــاون پذی مع

ــه عنــوان  ــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی ب ب
ــد. مشــاور حقوقــی و دبیــر هیــات چهــار نفــره ســازمان منصــوب گردی

ــه عنــوان  ــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی ب ب
ــد. ــه اي ســازمان منصــوب گردی معــاون فنــي و امــور حرف

بــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی بــه عنــوان مدیر 
حــوزه ریاســت و مشــاور فنــي ســازمان منصــوب گردید.
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اردشیر فرشیدیان فر: فرصت هاي شغلي مهندسان مكانیك فراهم شده است

-  اردشــیر فرشــیدیان فــر عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان 
اســتان خراســان رضــوي)دو دوره(

- 10 سال معاون دانشکده مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
- عضو هیئت علمي و استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمي 25 سال

ــه اي در  ــي صفح ــاي حرارت ــن مبدل ه ــازنده بزرگتری ــراح و س ــق، ط ــن محق - اولی
ــه خاورمیان

- مبدع فرمول انتقال حرارت و ثبت در ASME آمریکا
- کارآفریــن و مهنــدس برتــر و نمونــه ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 

رضــوي در ســال 1392
ــک  ــي در ی ــران فن ــدس و کارگ ــر مهن ــراي 200 نف - ایجــاد فرصت هــاي شــغلي ب

شــرکت پژوهشــي صنعتــي
- صاحب چهار عنوان کتاب ایمني و آتش نشاني

دکتــر فرشــیدیان فر عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظام مهندســي ســاختمان خراســان 
ــه  ــه توانســت ب ــتان مي باشــد ک ــي در اس ــي و صنعت رضــوي از شــخصیت هاي علم
اتفــاق برادرش"پروفســور انوشــیروان فرشــیدیان فــر" بــا تأســیس اولین مرکز آموزشــي 
و تحقیقاتــي دانــش بنیــان اقــدام بــه تحقیــق، پژوهــش، طراحــي و ســاخت مبدل هــاي 
صفحــه اي نماینــد کــه ایــن مبدل هــا بــه تأئیــد ســازمان بهینه ســازي مصــرف انــرژي 

کشــور رســیده و الاقــل تــا 30 درصــد صرفــه جوئــي انــرژي در ســوخت "گاز" را دارد.
مهنــدس فرشــیدیان فر در گفتگــوي اختصاصــي بــا خبرنــگار خبرنامــه گفــت: آمادگــي 
ــي،  ــه طراح ــاي الزم در زمین ــک، آموزش ه ــته مکانی ــین رش ــراي مهندس ــم ب داری
ــم و  ــاي صفحــه اي را انجــام دهی ــروش مبدل ه ــاخت و مهندســي ف ــبات، س محاس
آنــان را وارد بــازار کار کنیــم. عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظام مهندســي ســاختمان 
خراســان رضــوي افــزود: بــا آمــوزش و تربیــت مهندســان مکانیــک اســتخدام آنــان در 
رشــته هــاي صنعــت ســاختمان جهــت طراحــي، نصــب و تعمیــر بــراي سیســتم هاي 
ــاي  ــع ه ــي، مجتم ــاي آب ــي، مجموعه ه ــي، سرمایش ــي، گرمایش ــاي حرارت مبدل ه

پتروشــیمي،  صنایــع 
صنایــع  گاز،  نفــت، 
صنایــع  شــیمیایي، 
داروســازي و صنایــع 
فراهــم  غذائــي 

. د مي شــو
ــت: در  ــار داش وي اظه
حــال حاضــر پنــج هزار 
مبدل هــاي  دســتگاه 
ــي صفحــه اي از  حرارت

وزن 3 کیلوگرم"پکیــج" تــا 17 تــن "مبدل هــاي حرارت هــاي پتروشــیمي عســلویه و 
پــارس جنوبــي" در کشــور نصــب مــي باشــد، کــه نیــاز بــه نگهــداري و تعمیــرات دارد 

کــه مهندســین مکانیــک را در ایــن حرفــه بــکار گرفــت.
مهنــدس فرشــیدیان فر کــه چهــار عنــوان کتــاب در مباحــث ایمنــي و آتش نشــاني بــا 
همــکاري ســازمان نظــام مهندســي خراســان رضوي منتشــر کــرده اســت. عناوین آن 
شــامل موضوعات"اصــول و ضوابــط طراحــي و محاســبات هیدورلیکــي سیســتم هاي 
اطفــاء حریــق ســاختمان" ، "بهینه ســازي مصــرف انــرژي بــا اســتفاده از مبدل هــاي 
حرارتــي صفحــه اي"، "مبدل هــاي حرارتــي صفحه اي)طراحــي- کاربــرد- عملکــرد(" 
و " اصــول و ضوابــط سیســتم هاي اطفــاء حریــق ســاختمان" کتــاب مرجــع ســازمان 

آتــش نشــاني مي باشــد. 
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان در خصــوص فعالیــت کمیســیون مبحــث ســوم مقررات 
ملــي ســاختمان گفــت: ایــن مبحــث ایمنــي و آتــش نشــاني مي باشــد کــه مرکــب 
ــر از  ــه نف ــي و س ــام مهندس ــازمان نظ ــاي س ــر از اعض ــامل 4 نف ــر ش ــت نف از هف
ــي آتش نشــاني در  ــه مســائل و مشــکالت ایمن کارشناســان آتش نشــاني هســتند ک

ــد.   ــل و فصــل مي کنن ــاختمان را ح س

خبر 

دیدار رئیس و نواب  هیئت رئیسه با كاركنان سازمان
ــر اعظــم  حضــرت ختمــي  ــا ســعادت پیامب ــالد ب ــه مناســبت خجســته می ب
مرتبــت محمــد مصطفــي )ص( و والدت حضــرت امــام جعفــر صــادق )ع(، 
مهنــدس علــي ســیفي رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان 
ــعود ریاضــي  ــر مس ــي و دکت ــد مزینان ــید مجی ــر س ــاق دکت ــه اتف رضــوي ب
ــازمان  ــره س ــات مدی ــای هی ــن از اعض ــد ت ــس اول و دوم و چن ــب رئی نائ
ــدار  ــاغل دی ــکاران ش ــا هم ــد و ب ــازمان بازدی ــف س ــاي مختل ــش ه از بخ

ــد. کردن
ــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بیــن الملــل ســازمان، در ایــن دیــدار  ب
دکتــر ســیفي ضمــن تبریــک ایــام فرخنــده دو میــالد و گرامیداشــت هفتــه 
ــوع  ــاب رج ــه ارب ــخگوئي ب ــان و پاس ــات کارکن ــات و زحم ــدت از خدم وح

ــر و تشــکر کــرد. تقدی

خبر

خبر 22
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مراسم تقدیر و معارفه هیئت مدیره دوره ششم و هفتم سازمان برگزار شد
ــم  ــم و هفت ــاي شش ــره دوره ه ــت مدی ــاي هیئ ــه اعض ــر و معارف ــم تقدی مراس
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي بــا حضــور جمعــي از مدیــران 
ــره،  ــت مدی ــاي هیئ ــي، اعض ــي و مهندس ــکل هاي فن ــي و تش ــاي صنف انجمن ه
ــن  ــات ای ــالن اجتماع ــازمان در س ــف س ــاي مختل ــران بخش ه ــان و مدی معاون

ــد. ــزار ش ــازمان برگ س

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بین الملــل ســازمان در ایــن مراســم از مهنــدس 
محمدرضــا رئیســي و اعضــاي هیئــت مدیــره دوره ششــم ســازمان تجلیــل بــه عمل 
آمــد و از ســوي مهنــدس ســیفي رئیــس ســازمان نظــام مهندســي لــوح تقدیــر بــه 

آنــان اعطــاء شــد.
ــي از  ــن قدردان ــم ضم ــن مراس ــان رضــوي در ای ــازي خراس ــرکل راه و شهرس مدی
زحمــات مهنــدس رئیســي و اعضــاي هیئــت رئیســه و هیئــت مدیــره دوره ششــم 
ســازمان گفــت: توفیــق داشــتم ســالها در خدمت بــزرگان ســازمان بــودم و از تجارب 
ارزشــمند آنــان در حوزه هــاي مختلــف فنــي، مهندســي و اجرائــي اســتفاده کــردم.

دکتــر محمدرضــا اخــوان عبداللهیــان افــزود: در دوره قبــل کــه مســئولیت ســازمان 
ــوب  ــره مص ــت مدی ــا( را در هیئ ــاماندهي اداري )مگف ــرح س ــتم ط ــده داش را برعه
کردیــم و آقــاي مهنــدس رئیســي طــرح را اجرائــي کردنــد، قطعــاً در زمــان اجــراء 
چالش هائــي وجــود داشــت و معایــب در مســیر اجــراء بوجــود آمــد ولــي در نهایــت 

ســازمان داراي چــارت ســازماني اجرائــي شــد.
مدیــرکل راه و شهرســازي اســتان بــا تأکیــد بــه داشــتن اخــالق حرفــه اي، فنــون 
مذاکــره، مشــارکت و ارائــه نقــد و پیشــنهاد در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان، 
افــزود : بایســتي اخــالق حرفــه اي در جامعــه مهندســي نظام منــد شــود و بــا ایمــان 

ــه ســوي آنچــه نظــام مقــدس جمهــوري  ــه ب ــت فقی ــه والی ــاد ب ــه خــدا و اعتق ب
اســالمي عنــوان کــرده حرکــت کنیــم.

علــي ســیفي رئیــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان هــم از تالش هــاي 
رئیــس و اعضــاي هیئــت مدیــره دوره ششــم ســازمان تقدیــر کــرد و افــزود: بایــد از 
ــا و  ــا، ایده ه ــازمان و از اندوخته ه ــدس در س ــن مهن ــوتان و متخصصی ــود پیشکس وج

ــان در بخش هــاي مختلــف اســتفاده کنیــم.  تجــارب گرانمایــه آن
وي افــزود: بــه شــکرانه الهــي بلــوغ و فضــاي همدلــي، همســوئي و هماهنگــي در 
ســازمان وجــود دارد و نظــام مهندســي همســو بــا هیئــت چهــار نفــره، انجمن هــا، 

ــد. ــت مي کن ــین حرک ــه مهندس ــي و جامع تشــکل هاي صنف
در ادامــه جلســه، مهنــدس محمدرضــا رئیســي، رئیــس دوره ششــم هیئــت مدیــره 
ســازمان، در ایــن جلســه یــادي از پیشکســوتان ســازمان آقایــان دکتــر بهــار وحــدت، 

مهنــدس کامــران و مهنــدس مقیمــي کــرد و افــزود: ایــن بــزرگان خدمــات ارزنده اي 
را در ارتقــاء ســازمان انجــام داده   انــد.

وي خطــاب بــه مهندســین گفــت: در ســاخت و ســازها بایــد مســئولیت پذیر باشــیم و 
ســرمایه هاي مردمــي را بــه ثــروت ملــي تبدیــل کنیــم بــا مقاوم ســازي و اســتفاده 
ــه 150 ســال  از فنــاوري نویــن و ســبک ســازي، عمــر ســاختمان را از 30 ســال ب

نیم. برسا
الزم بــه ذکــر اســت: در ایــن جلســه مهنــدس موســوي نیــاء مدیــرکل بنیاد مســکن 
انقــالب اســالمي و مهنــدس هاشــمي نســب مدیــرکل نوســازي و تجهیــز مــدارس 
ــز حضــور  ــهر مشــهد نی ــوراي اســالمي ش ــه کار عضــو ش ــدس دیم ــتان، مهن اس

داشــتند.

خبر ویژه


