خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

دیدگاه

پیام نخست رییس سازمان

خبر ویژه

استاندار خراسان رضوي اعتبارنامه اعضاي هيئت مديره
سازمان را اعطاء كرد

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 هیاتمدیرههــا و رؤســای ادوار
پیشــین ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان نمایــم کــه تمامــی
همــت و حمیــت خویــش را صادقانــه بــرای تعالــی ایــن ســازمان بــه کار
بســتهاند و بیگمــان جایــگاه متعالــی و درخشــان کنونــی ایــن مجموعــه
ارزشــمند در کشــور ،مرهــون ایــن تالشهــا و از خــود گذشــتگیها بــوده و
تجربیــات ارزشــمند ایشــان همچــون چراغــی ،روشــنگر راه پیــش رو اســت.
اکنــون کــه بــا مشــارکت و حضــور ارزشــمند شــما همــکاران ارجمنــد،
هفتمیــن دوره انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان رقــم خــورده و بــه پایــان رســیده اســت ،مســلما منتخبــان خــود را
نماینــدهی تمامــی جامعــه مهندســی اســتان دانســته و در جهــت تحقــق
اهــداف قانــون نظــام مهندســی و صیانــت از حقوق همـهی ذینفعــان اهتمام
میورزنــد و اینجانــب بــر خــود الزم میدانــم مراتــب قدرشناســی و ســپاس
خویــش را از حســن اعتمــاد اعضــای محتــرم در انتخابــات و همچنیــن
اعضــای گرانقــدر هیــات مدیــره در انتخابــات هیــات رئیســه ابــراز نمایــم.
 -----------------------------------------------صفحــه 7

خبر ویژه

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

دومیــن همایــش سراســری نقشــهبرداری در صنعــت ســاختمان طــی
مراســمی بــا حضــور  300نفــر از كارشناســان ،متخصصــان ،مهندســان
و دانشــجويان رشــته نقشــهبرداري در هتــل پرديســان مشــهد آغــاز
بــه کار کــرد ...
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گزارش خبری

خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

خبر ویژه

استاندار خراسان رضوي اعتبارنامه اعضاي هيئت مديره 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
تفکــر مهندســی اســت بایــد از افــراد متخصــص و توانمنــد در ایــن حــوزه در
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.
اســتاندار خراســان رضــوی بــا
بیــان اینکــه اســتفاده از تــوان
مهندســی فقــط محــدود بــه ســاخت
و ســازها نیســت و بایــد کل امــور
بــر مبنــای تفکــر مهندســی باشــد
زیــرا ایــن نــوع تفکــر و نگــرش
دارای چارچــوب بــوده و مســائل را
بــه درســتی تحلیــل و بررســی مــی
کنــد و بــا در نظــر گرفتــن واقعیــت
هــا برنامــه ریــزی مــی کنــد.
رشــیدیان بــا اشــاره بــه ظرفیــت 32
هــزار مهنــدس و متخصــص در حوزه
هــای هفــت گانــه مرتبــط ســاختمان
افــزود  :ایــن جمعیــت تــوان بســیار
باالیــی اســت کــه بایــد بــه درســتی
و در حــد کمــال از آن اســتفاده شــود.
وی بــه معضــل اشــتغال دانــش
آموختــگان دانشــگاهی در اســتان و
کشــور اشــاره و ذکــر کــرد  :بایــد
ایــن دیــدگاه حاکــم شــود کــه هــر
دانــش آموختــه نــه تنهــا بایــد بــرای
خــود کارآفرینــی کنــد کــه جمعیتــی را نیــز بــه کار بگیــرد.
رشــیدیان بــا اشــاره بــه پیشــرفت هــای کشــور در حــوزه هــای هــوا و فضــا،
هســته ای ،ســلول هــای بنیادیــن و ماننــد آن گفــت  :بایــد بــرای اســتفاده از
ظرفیــت قابــل توجــه مهندســی در توســعه و آبادانــی کشــور نوعــی از همدلــی،
همراهــی و همگامــی بیــن دســتگاه هــای مختلــف اجرایــی ،نظارتــی ،شــهرداری
هــا و نظــام مهندســی ســاختمان ایجــاد شــود.
وی اظهــار کــرد  :بایــد ایــن ظرفیــت ایجــاد شــود تــا از تــوان بــاالی دانایــی و
فرهیختگــی اســتان بهــره گرفتــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه نقــش ســه عامــل اساســی ســرمایه ،نیــروی انســانی و ابــزار
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.
وی تحقــق دولــت الکترونیــک را در ســرعت بخشــی و شــفاف ســازی امــور و
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  2017بعنــوان پایتخــت
فرهنگــی جهــان اســام 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.
وی در ایــن میــان رســیدگی بــه ســاخت و ســازها و توســعه روســتایی را از
ضــرورت هــا خوانــد و افــزود :اگــر بــه ایــن موضــوع توجــه نشــود منجــر بــه
توســعه حاشــیه نشــینی و کاهــش تولیــد خواهــد شــد.
اســتاندار بــا بیــان اینکــه  65درصــد وســعت اســتان بــر روی گســل هــای زلزلــه
و  30درصــد نیــز در معــرض ســیالب هــا قــرار دارد بــر اصــاح 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 ايــن جلســه اســتاندار خراســان رضــوي از تالشــها و زحمــات رئيــس ســازمان
نظــام مهندســي ســاختمان اســتان(مهندس محمدرضــا رئيســي) در تصــدي ايــن
مســئوليت خطيــر تقديــر و تشــكر كــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان نظــام مهندســي
ســاختمان خراســان رضــوي ،مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی نیــز

در ابتــدای ایــن مراســم بــه ارائــه گزارشــی از برگــزاری هفتمیــن دوره انتخابــات
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی اســتان پرداخــت و گفــت :ایــن ســازمان
هــم اکنــون  31هــزار و  879عضــو در هفــت رشــته تخصصــی دارد .دكتــر
محمدرضــا اخــوان عبداللهیــان افــزود 207 :نفــر بــرای نامــزدی در ایــن انتخابــات
نــام نویســی کردنــد کــه  148نفــر بــه عنــوان واجــدان شــرایط نامــزدی مشــخص
شــدند.
وی ادامــه داد :در ششــمین دوره انتخابــات هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان از  19هــزار و  489عضــو ،چهــار هــزار و  879نفــر شــرکت
کردنــد و در هفتمیــن دوره ایــن انتخابــات ،از  31هــزار و  879عضــو ،هفــت هــزار
و  324نفــر در  14حــوزه اســتان در انتخابــات شــرکت کردنــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی گفــت :میــزان مشــارکت افــراد دارای
پروانــه در ایــن انتخابــات  67درصــد و مشــارکت اعضــای ســازمان 33 ،درصــد
بــوده اســت.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی نیــز در ایــن مراســم
در ســخنانی یکــی از مســئولیتهای اصلــی نظــام مهندســی ســاختمان را احــداث
ســاختمان باکیفیــت مطلــوب دانســت و گفــت :در مشــهد در موضــوع شهرســازی
و ترافیــک هنــوز خیلــی جــای کار داریــم.
مهنــدس محمدرضــا رئیســی افــزود :در موضــوع کمیــت ســاخت و ســاز ،طــی
یــک ســال گذشــته بــا رکــود شــدیدی مواجــه بــوده ایــم.وی ادامــه داد :میــزان
پروانـهای کــه هــم اکنــون در اســتان صــادر میشــود ،کمتــر از  4درصــد ظرفیــت
مهندســان مــان اســت.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان گفــت :از طرفــی بــه دلیــل بــه
روز نشــدن آییــن نامههــای اجرایــی ،مشــکالتی در پاســخ گویــی بــه ســرمایه
گــذاران بــزرگ بــرای احــداث پروژههــای بــزرگ داریــم.
در پايــان مراســم اعتبارنامههــاي اعضــاي هيئــت مديــره جديــد ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان خراســان رضــوي توســط اســتاندار اعطــاء شــد.

خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
خبر

روساي نمايندگي هاي سازمان با رئيس سازمان ديدار كردند

روســاي نمايندگــي هــاي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان  27شــهر و
شهرســتان اســتان خراســان رضــوي بــا علــي ســيفي رئيــس ايــن ســازمان ديــدار
كردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان نظــام مهندســي
ســاختمان خراســان رضــوي ،در ايــن ديــدار روســاي نمايندگيهــاي ســازمان در
شهرســتانها انتخــاب مهنــدس ســيفي را تبريــك گفتنــد و آمادگــي خــود را بــراي

همــكاري بــا رئيــس و اعضــاي هيئــت مديــره ســازمان اعــام كردنــد.
در ايــن جلســه مهنــدس ســيفي ضمــن تشــكر از حضــور عزيــزان در ايــن
جلســه گفــت :بــزودي انتخابــات هيئــت رئيســه نمايندگيهــاي ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان در  21شهرســتان برگــزار خواهــد شــد.
رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي افــزود :بحمــداهلل
در شهرســتانهاي اســتان اســاتيد دانشــگاهي عضــو ســازمان هســتند كــه
بايســتي تــاش شــود ،از نيروهــاي علمــي در اهــداف ،برنامــه هــا وخدمــت بــه
نمايندگيهــا اســتفاده شــود.
خبر
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در ايــن جلســه مهنــدس محمدرضــا ديمــه كار رئيــس نمايندگــي شهرســتان
بينالود(طرقبــه و شــانديز) در ايــن جلســه خواســتار ترويــج فرهنــگ معمــاري و
شهرســازي در مشــهد و شــهرهاي اســتان شــد .عضــو شــوراي اســامي شــهر
مشــهد اضافــه نمــود :مهندســان كــه اقشــار خــاق جامعــه محســوب مــي شــوند
طرحهــاي معمــاري و اســامي و نظــرات كارشناســي خــود را بــه شــوراهاي
اســامي و شــهرداريها ارائــه دهنــد.
مهنــدس ديمــه كار همچنيــن از مهندســان خواســت
در انتخابــات مجلــس شــوراي اســامي و شــوراهاي
اســامي شــهر خــود را كانديــدا كننــد تــا افــرادي آگاه
و فنــي بــه مســائل شــهري در كرس ـيهاي مجلــس
و شــوراها قــرار گيرنــد.
دكتــر عليرضــا قامتــي نماينــده روســاي نمايندگيهاي
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي
در شهرســتانها هــم بــر مشــاركت مهندســان در
انتخابــات مجلــس شــوراي اســامي كــه در اســفند
مــاه امســال برگــزار خواهــد شــد تأكيــد كــرد.
وي افــزود :بايــد تــاش كنيــم از جمعيــت  300هــزار
نفــري جامعــه مهندســين ســاختمان كشــور ،الاقــل
 30نفــر در انتخابــات مجلــس شــوراي اســامي بــا
رأي اكثريــت مــردم نماينــده مجلــس انتخــاب شــوند.
دكتــر ســيد مجيــد مزينانــي نائــب رئيــس اول
ســازمان هــم گفــت :ســازمان نظــام مهندســي
ســاختمان متعلــق بــه همــه اعضــاء اســت و هــر
كــدام نظــرات و پيشــنهاداتي دارنــد كــه بايــد راهــكار ارائــه دهيــم و پاســخگوي
آنــان باشــيم.
در ادامــه جلســه آقــاي مهنــدس حســين بشــير مديــر نمايندگــي شهرســتانهاي
ســازمان ،روســاي نمايندگيهــا را معرفــي كــرد و گزارشــي از عملكــرد و فعاليــت
نمايندگيهــا ارائــه داد.
در پايــان جلســه تــك تــك روســاي نمايندگــي شهرســتانها مســائل و مشــكالت
حــوزه شهرســتان خــود را مطــرح كردنــد.

کاهشصدورپروانهساختمانیدرمشهد

مدیــر طرحهــای توســعه شــهری شــهرداری مشــهد از کاهــش  40درصــدی صــدور
پروانــه ســاختمانی طــی نیمــه نخســت امســال در ایــن کالنشــهر خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا ،مریــم عــرب
محمــدی روز دوشــنبه در
نشســت خبــری افــزود :در طــول
شــش مــاه نخســت امســال
دو هــزار پروانــه ســاختمانی بــا
کاربریهای مختلف در کالنشــهر
مشــهد صــادر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش 40
درصــدی صــدور پروانــه هــای
ســاختمانی نســبت بــه مــدت
مشــابه پارســال گفــت :رکــود
صنعــت ســاخت و ســاز در همــه
نقاط کشور حاکم است.
مدیــر طرحهای توســعه شــهری
شــهرداری مشــهد همچنیــن از
کاهــش  50درصــدی تخلفــات
ســاختمانی در ایــن بــازه زمانــی نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال خبــر داد و گفــت:
نظارت بر عملکرد دفاتر فنی و مهندسی افزایش یافته است.

وی افــزود :هــم اکنــون  216دفتــر فنــی و مهندســی و  50کارگــزار شهرســازی در ســطح
شــهر مشــهد فعــال هســتند و نظــارت بــر عملکــرد ایــن دفاتــر بــه صــورت نظــام منــد
انجام می شود.
عبــر محمــدی ادامــه داد40 :
کارشــناس وظیفــه بازدیــد از
عملکــرد ایــن دفاتــر را بــر عهده
دارنــد و بــا هویــت شناســی
کاربــران و کنتــرل نظــام منــد
فعالیتهــا امــکان تخلــف در ایــن
دفاتــر بــه حداقــل رســیده اســت.
خــرداد مــاه  91آئیــن نامــه
اجرایــی بــرون ســپاری خدمــات
شهرســازی شــهرداری مشــهد
بــه دفاتــر فنــی و مهندســی
توســط شــورای اســامی شــهر
ابالغ شد.
کالنشــهر ســه و نیــم میلیــون
نفــری مشــهد دارای  13منطقــه
و  44ناحیــه شــهرداری اســت.
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خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

نخستينجلسهمالقاتعموميرئيسسازمان برگزارشد

نخســتين جلســه مالقــات عمومــي رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان
خراســان رضــوي بــا تعــدادي از تعــدادي از اربــاب رجوعهــاي عضــو ســازمان روز
دوشــنبه در اتــاق هيئــت مديــره برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان ،در ايــن جلســه كــه دكتــر
مزينانــي نائــب رئيــس اول ،مهندس اســدي
دبيــر ،مهنــدس ذوقــي معــاون فنــي و امــور
حرفـهاي ،مهنــدس قانــع معــاون پشــتيباني،
دائــي زاده مديــر اداري و اميريــان مديــر
روابــط عمومــي ســازمان نيــز حضــور
داشــتند ،علــي ســيفي هــدف از برگــزاري
جلســات مالقــات عمومــي را اجــراي طــرح
تكريــم اربــاب رجــوع ،رفــع معضــات و
مشــكالت مهندسين ،پاســخگوئي و فرهنگ
ســازي دانســت و افــزود :آنچــه كــه در ديدار
حضــوري مهندســين مطــرح ميشــود از
طريــق دفتــر حــوزه رياســت ،معاونــان،
مديــران و در نهايــت هيئــت رئيســه و هيئت
مديــره پيگيــري و نســبت بــه رفــع آن اقدام
ميگــردد.
رئيــس هيئــت مديــره ســازمان تصريــح
كــرد :بــه منظــور افزايــش دانــش
مهندســان و آشــنائي بــا فناوريهــاي
نويــن صنعــت ســاختمان طــرح آمــوزش
همگانــي در جامعــه مهندســي بــه روش مجــازي بــه اجــرا در خواهــد آمــد.
بــه گفتــه مهنــدس ســيفي دوره آموزشــي از طريــق رايانــه و حتــي گوشــي تلفــن
همــراه بــراي همــگان "مهندســين" برگــزار خواهــد شــد.
دكتــر مجيــد مزينانــي نائــب رئيــس اول ســازمان هــم گفــت :ســعي خواهيــم كــرد
راهكارهــاي علمــي و قانونــي را مطابــق بــر آنچــه كــه قانــون نظــام مهندســي و
كنتــرل ســاختمان ترســيم كــرده ،عملــي كنيــم.
وي افــزود :هــدف مــا رضايتمنــدي نســبي جميــع مهندســين اســت و ادعــا نداريــم
كــه بگوئيــم گذشــتگان خــراب كردهانــد ،مــا آمدهايــم آبــاد كنيــم و اگــر جمعــي
آمدهايــم كار ميكنيــم نمــره كاري مــان را نســبت بــه گذشــته افزايــش دهيــم.

در ايــن جلســه رئيــس هيئــت مديــره و مديرعامــل و دو تــن از اعضــاي هيئــت
مديــره شــركت تعاونــي نظــام مهندســي ،ســه تــن از مجريــان گاز شهرســتان
نيشــابور ،چنــد تــن از مهندســين مســائل و مشــكالت خــود را در مباحــث ماليــات و
بخشــودگي جرايــم مالياتــي ،پيمــان مديريــت ،نحــوه تدويــن قراردادهــاي مجــري و

مالــك و همچنيــن زميــن صفــر شــش شــركت تعاونــي مطــرح كردنــد.
در ايــن جلســه همچنيــن برخــي از مراجعيــن پيشــنهاد دادنــد بــراي آشــنائي بيشــتر
مهندســين مكانيــك ،عمــران و بــرق ،كارگاههــاي علمــي جوشــكاري ،ســاخت بتن،
تأسيســات بــرق ايجــاد شــود.
شــايان ذكــر اســت :مالقــات عمومــي بــا مهنــدس ســيفي رئيــس ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان دوشــنبه هــا از ســاعت  10الــي  12بــا حضــور اعضــاي
هيئــت رئيســه ،معاونــان و مديــران ســازمان برگــزار خواهــد شــد.
متقاضيــان مــي تواننــد از طريــق ســايت" "www.nezammohandesi.irو
يــا دفتــر حــوزه رياســت ثبــت نــام و ســاعت مالقــات آنــان تنظيــم گــردد.

یادداشت

ساخت و سازها در مشهد بر اساس الگوی معماری ایرانی  -اسالمی نیست
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان خراســان رضــوی گفــت :در ســاخت و
ســازهای مشــهد الگــوی شهرســازی و معمــاری
ایرانــی  -اســامی رعایــت نمــی شــود.
ناصــر محســنی روز ســه شــنبه در گفــت وگــو بــا
خبرنــگاران افــزود :ســیمای شــهر امــروز مشــهد
نمایانگــر همــان رویکــردی اســت کــه مــردم
ایــن شــهر اتخــاذ کــرده انــد ،برهمیــن اســاس
بایــد گفــت کــه شهرســازی و ســاختمان ســازی
محصول فرهنگ عمومی مردم یک جامعه است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح هــای مهندســان بــه درســتی روی کاغــذ پیــاده
مــی شــود ،تصریــح کــرد :متاســفانه در جریــان عمــل مــردم و بســیاری از
نهادهــای دیگــر دخالــت و ســایق شــخصی را دخالــت مــی دهنــد و آن چیــزی
که بر روی کاغذ می آید به هیچ وجه در عمل پیاده نمی شود.
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی
گفــت :امــروز شــرایط بــه گونــه ای رقــم خــورده کــه اهمیــت معمــاری و
شهرســازی بیــش از گذشــته مشــخص شــده و بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه
برخــی از ناهنجــاری هــای اخالقــی از معمــاری نامناســب شــهری نشــات گرفتــه
است.

ایــن کارشــناس ارشــد مســائل شــهری بــه ضــرورت کنتــرل بیشــتر در حــوزه
ســاخت و ســازها در شــهر مشــهد اشــاره کــرد و گفــت :هیــچ هماهنگــی بیــن
ســاختمان هــا وجــود نــدارد و مصالحــی کــه بــه کار رفتــه بــه هیــچ وجــه
فرهنگ ایرانی اسالمی را نمایان نمی کنند.
وی ادامــه داد :انتظــار مــی رود زمانــی کــه دولــت مســئولیت ســاخت و ســازها
را بــر عهــده مــی گیــرد  ،معمــاری و شهرســازی بــه درســتی اجرایــی و رویکــرد
کارشناسی را حفظ شود.
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی
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.
محســنی بــه اهمیــت فرهنــگ ســازی در حــوزه ســاخت و ســاز اشــاره کــرد و
گفــت :در هــر جامعــه نفــع جمعــی بایــد بــر شــخصی مقــدم شــود و مــردم بــه
جــای اینکــه ســلیقه خــود را مــاک قــرار دهنــد بایــد منافــع عمومــی را مــد نظــر
قرار بگیرند.
هــم اکنــون  650مجموعــه انبــوه ســاز ،یکهــزار و  800شــرکت 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.

خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

گزارش خبری

5

خبر

كارت هوشمند بانك مسكن ويژه اعضاي نظام مهندسي ساختمان استان صادر شد
بــراي نخســتين بــار در سيســتم بانكــي كشــور كارت هوشــمند مشــترك بانــك
مســكن و نظــام مهندســي ســاختمان بــا قابليــت ارائــه خدمــات نويــن بانكــداري،
فنــي مهندســي ويــژه
مهندســين طراحــي و صــادر
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي
و امــور بيــن الملــل ســازمان
نظــام مهندســي ســاختمان
خراســان رضــوي ،مديــر
شــعب بانــك مســكن
خراســان رضــوي در مراســم
اعطــاء اولين كارت هوشــمند
خدمــات بانكــي و فنــي و
مهندســي بــه يــك كاربــر
مهنــدس ،گفــت :ايــن
كارت در اداره كل فنــاوري
اطالعــات بانــك مســكن
طراحــي و نــرم افــزاري
بــا توســعه سيســتم چهــار
ســپرده ( )MCDSرا فراهــم كــرده اســت.
ابوالفضــل مهــران افــزود :در سيســتم( )MCDSعــاوه بــر خدمــات بانكــي،
مشــخصات فــردي شــامل :شناســنامهاي ،اطالعــات شــخصي اعضــاي ســازمان
نظــام مهندســي ســاختمان ،شــماره پروانــه اشــتغال ،شــماره عضويــت ،نــام
نمايندگــي شــهر و اســتان را فراهــم آورده اســت.

وي تصريــح كــرد :كارت هوشــمند بانــك مســكن و نظــام مهندســي در گام
نخســت بــراي هشــت هــزار نفــر از اعضــاي 32هــزار نفــري ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان
صــادر شــده اســت.
در ايــن مراســم رئيــس
ســابق ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان ضمــن
تقديــر از بانــك مســكن
بــه جهــت پيگيريهــاي
چنديــن ســاله درخصــوص
صــدور كارتهــاي هوشــمند
چنــد منظــوره بــراي
اعضــاي نظــام مهندســي
اظهــار داشــت :ايــن
ســازمان بــه دليــل اعتمــادي
كــه بــه بانــك مســكن دارد
ايــن بانــك را بــه عنــوان
بانــك عامــل خــود انتخــاب
نمــود.
وی اظهــار اميــدواري كــرد :كــه بانــك مســكن در آينــده نزديــك عــاوه بــر
پرداخــت تســهيالت بــه مالكيــن جهــت پرداخــت حــق نظــارت ســاخت واحدهاي
احداثــي ،نســبت بــه پرداخــت تســهيالت بــه اعضــاي ســازمان نظــام مهندســي
در قالــب خريــد دفتــر كار و تجهيــزات مهندســي نيــز اهتمــام بيشــتري ورزد.
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رییس سازمان در برنامه راديوئي خواستار فرهنگ سازي جامعه براي رعايت اصول مهندسي شد
بــه مناســبت روز ملــي ايمنــي در برابــر كاهــش اثــرات باليــاي طبيعــي ،مهنــدس
علــي ســيفي رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي در
برنامــه راديوئــي صبــح بخيــر شــركت كــرد و ضمــن تبريــك گراميداشــت هفتــه
وحــدت ،حادثــه تلــخ زلزلــه بــم ســال 1382كــه باعــث قربانــي شــدن 40هــزار
نفــر و مجــروح شــدن 30
هــزار نفــر و بــي خانمــان
شــدن صدهــا هــزار واحــد
مســكوني شــد ،تســليت
گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــي
و امــور بيــن الملــل ســازمان،
ســعيد فرورديــن گزارشــگر
برنامــه راديوئــي صبــح
بخيــر خراســان ايــن ســئوال
را مطــرح نمــود كــه« :چــه
كنيــم تــا خانههــا در برابــر
زلزلــه و حــوادث غيــر
مترقبــه مقــاوم ســاخته
شــود؟»
مهنــدس ســيفي گفــت :در
خصــوص كاهــش خطــرات
زلزلــه بايــد اقدامــات متعــدد و جــدي انجــام شــود كــه ميتــوان آنهــا را بــه دو
بخــش عمــده تقســيم نمــود:
 -1افزايــش آگاهــي عمــوم مــردم و فرهنگســازي در جامعــه بــراي رعايــت

اصــول فنــي مهندســي و پذيــرش مهندســان و افــراد صاحــب صالحيــت
 -2ارتقــاء ســطح دانــش فنــي جامعــه مهندســي كشــور كــه از وظايــف مهــم
ســازمانهاي نظــام مهندســي ســاختمان اســت و بخــش عمــدهاي از درآمدهــاي
خــود را در ايــن بخــش ســرمايهگذاري مــي كننــد.
رئيــس ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان
در ايــن مصاحبــه معضــل
عمــده صنعــت ســاختمان
كشــور را اســتفاده از
روشهــاي ســنتي و عــدم
اســتفاده از فناوريهــاي
نويــن در صنعــت ســاختمان
دانســت.
مهنــدس ســيفي افــزود:
متأســفانه ورود افــراد فاقــد
صالحيــت در امــر ســاخت
و ســاز باعــث گرديــده
ضوابــط و اصــول مقــررات
ملــي ســاختمان رعايــت
نشــود و بهــره بــرداران آن
بــا مشــكل مواجــه شــوند.
وي در خاتمــه از مــردم خواســت بــه مهندســين اعتمــاد كننــد و از افــراد فاقــد
صالحيــت و از مصالــح ســاختماني نامرغــوب در ســاخت و ســازها اســتفاده نكننــد.
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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  300نفــر از مهندســان و دســت انــدرکاران ایــن حــوزه بــه میزبانــی
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی برگــزار شــد.
در ایــن همایــش تاثیــر عوامــل مختلــف برکیفیــت تولیــد آســفالت ،اشــکاالت
رایــج کارخانجــات آســفالت ،نقــش نیــروی انســانی و اپراتــور درتولیــد آســفالت
کیفــی  ،انتخــاب معــدن ،ســنگ شــکن ،حمــل و پخــش آســفالت مــورد بحــث

و بررســی قــرار گرفــت.
مدیــر راهــداری اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضــوی طــی ســخنانی در
ایــن همایــش گفــت :آســفالت یــک محصــول تولیــد بشــر مثــل ســاختمان و
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.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خرابــی راههــا و آســفالت نقــش مهمــی در ایجــاد
حــوادث جــاده ای دارد ،افــزود :شــبکه راههــا یکــی از شــاخص هــای توســعه
یافتگــی یــک کشــور بــه شــمار مــی رود.
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.
او تاکیــد کــرد :اپراتــور نقــش ارزشــی دارد وتمــام اپراتورهــا در بحــث آســفالت
بایــد گواهینامــه داشــته باشــند و بــدون گواهینامــه فعالیــت اپراتــور در قســمت
آســفالت ممنــوع اســت .
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.
وی مســوولیت پذیــری را یکــی از پارامترهــای اساســی در ارتقــای کیفیــت
آســفالت عنــوان کــرد و گفــت :فــرق بیــن کار کیفــی و غیــر کیفــی دقــت و
مســوولیت پذیــری اســت چراکــه در ایــن خصــوص هزینــه هــای مصرفــی شــامل
ماشــین آالت و مصالــح تفاوتــی نــدارد و فقــط مســوولیت پذیــری نیــروی
انســانی باعــث ارتقــای کیفیــت تولیــد محصــول مــی گــردد.
وی بــا ارائــه مثالــی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد :بــه طــور مثــال اتومبیلــی
کــه قطعــات آن خارجــی اســت و در داخــل کشــور مونتـاِژ 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.
وی بیــان کــرد :آســفالت محصــول بــا ارزشــی اســت و ســالیانه هزینــه زیــادی
در کشــور صــرف تولیــد آســفالت مــی شــود وعــدم کیفیــت مناســب در تولیــد
آســفالت حــوادث جــاده ای را در بــردارد و باعــث مــی شــود کــه عــده ای انســان
هــای بــی گنــاه بدیــن علــت جانشــان را از دســت
بدهنــد یــا صدمــه ببیننــد.
وی در ایــن همایــش بــه تشــریح عوامــل مختلــف در
تولیــد آســفالت و اجــزای تشــکیل دهنــده آن شــامل
انتخــاب معــدن ،اســتخراج معــدن و نصــب ســنگ
شــکن پرداخــت و افــزود :تولیــد آســفالت در مناطــق
مختلــف کشــور بــه پارامترهــای مختلفــی ماننــد
میــزان بــارش هــا ،یخبنــدان ،دمــا و رطوبــت ،میــزان
بــار وارده و ترافیــک جــاده بســتگی دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد :مصالــح بیــش از  90درصــد
از اجــزای تشــکیل دهنــده آســفالت را تشــکیل مــی
دهنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت انتخــاب معــدن در تولیــد
آســفالت کــه شــامل معــادن رودخانــه ای و کوهــی
اســت ،گفــت :انتخــاب معــدن در آســفالت یکــی از
مســائل پایــه ای اســت و در ایــن زمینــه بایــد از
نقشــه هــای زمیــن شناســی اســتفاده شــود ،وقــت
گذاشــت و هزینــه کــرد.
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.
در ایــن همایــش مباحثــی شــامل مبانــی محاســبه هزنیــه تصادفــات ترافیکــی
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
هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر وروســازی هــای بتنــی بــا نــگاه
ویِــژه بــر روســازی هــای بتــن غلطکــی توســط دکتــر ســید علــی صحــاف
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.
همچنیــن پانــل تخصصــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان خراســان رضــوی
پیرامــون اجــرای فنــاوری نویــن راه در حــوزه اســتان در ایــن همایــش بــا حضــور
کارشناســان و مســووالن مربوطــه برپــا شــد.
در کارگاه آموزشــی همایــش فنــاوری نویــن راه و ایمنــی جــاده ای بــا نگرشــی
بــر توســعه پایــدار نیــز  56نفــر از شــرکت کننــدگان حضــور داشــتند کــه در آن
مباحثــی شــامل مصالــح  ،قیــر ،گرمایــش و انتقــال ،خــط تولیــد آســفالت از
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.

دیدگاه
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پیام نخست رییس سازمان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مــاه ربیــع االول  ،بهــار مــاه هــا مــی باشــد و آثــار رحمــت خداونــد
متعــال در ایــن مــاه بــر همــگان هویــدا اســت.
همکاران ارجمند ،متخصصان و مهندسان پرتالش
با سالم و عرض ادب
ابتــدا ضمــن تبریــک حلــول مــاه ربیــع االول ،شایســته اســت مراتــب
ســپاس و قدردانــی خــود
را تقدیــم اعضــای محتــرم
هیاتمدیرههــا و رؤســای ادوار
پیشــین ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان نمایــم کــه
تمامــی همــت و حمیــت
خویــش را صادقانــه بــرای
تعالــی ایــن ســازمان بــه کار
بســتهاند و بیگمــان جایــگاه
متعالــی و درخشــان کنونــی
ایــن مجموعــه ارزشــمند در
کشــور ،مرهــون ایــن تالشهــا
و از خــود گذشــتگیها بــوده
و تجربیــات ارزشــمند ایشــان
همچــون چراغــی ،روشــنگر راه
پیــش رو اســت.
اکنــون کــه بــا مشــارکت و حضــور ارزشــمند شــما همــکاران ارجمنــد،
هفتمیــن دوره انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان رقــم خــورده و بــه پایــان رســیده اســت ،مســلما
منتخبــان خــود را نماینــدهی تمامــی جامعــه مهندســی اســتان دانســته و در
جهــت تحقــق اهــداف قانــون نظــام مهندســی و صیانــت از حقــوق همهی
ذینفعــان اهتمــام میورزنــد و اینجانــب بــر خــود الزم میدانــم مراتــب
قدرشناســی و ســپاس خویــش را از حســن اعتمــاد اعضــای محتــرم در
انتخابــات و همچنیــن اعضــای گرانقــدر هیــات مدیــره در انتخابــات
هیــات رئیســه ابــراز نمایــم.
بیتردیــد هیــات مدیــره و هیــات رئیســه منتخــب بــا اتــکال بــه خداونــد
متعــال و بــه پشــتوانهی ســرمایههای معنــوی و انســانی ارزشــمند در

اســتان و بــا همراهــی و مشــارکت شــما اعضــای محتــرم ،خواهنــد
کوشــید تمامــی تــاش خویــش را در راســتای اجــرای هــر چــه بهتــر
قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ،ارتقــای کیفیــت ارائــه
خدمــات مهندســی در ســطح اســتان ،تعامــل ســازنده بــا مدیریــت شــهری
و ســایر ســازمانهای ذیربــط در جهــت تحقــق اهــداف قانــون ،تقویــت
تشــکلهای حرفـهای و صنفــی ،ارتقــای دانــش فنــی اعضــاء ،صیانــت از
حقــوق اجتماعــی و حیثیــت حرفـهای اعضــاء و حضــوری فعــال و مؤثــر
در عرصههــای موردنظــر قانــون
نظــام مهندســی بــه کار بندنــد.
در ایــن میــان بهرهمنــدی از
آرای جمعــی و نظــرات ارزنــده
جامعــه مهندســی اســتان بــه
ویــژه از طریــق برگــزاری
شايســتهتر مجامــع عمومــی بــه
لحــاظ كمــي و كيفــي بــا هــدف
ارایــه گــزارش فعالیتهــای
حرفــهای ،علمــی ،فرهنگــی
و بررســی و نظرخواهــی در
خصــوص موضوعــات حرفـهای
و مهندســی میتوانــد امــکان
مشــارکت موثــر و حداکثــری
اعضــاء را در برنامهریزیهــا،
راهبردهــا و فعالیتهــای
ســازمان فراهــم ســازد.
امیــد آن کــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان خراســان رضــوی
در فصــل نوینــی از حضــور اعضــای هیاتمدیــره و فعالیــت مدیــران و
بــا حمایــت ارزشــمند اعضــای خویــش و تعامــل ســازنده بــا ادارات،
ســازمانها و تشــکلهای حرفــهای بتوانــد رایــت پــر افتخــار توســعه
پایــدار را بــر قلــل جاودانگــی ایــن مــرز و بــوم و در جــوار آســتان
مالئــك پاســبان حضــرت علــي ابــن موســي الرضــا (ع) بــه اهتــزار
درآورد.
با تقدیم احترام  -علی سیفی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی
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گزارش خبری

يازدهمين مراسم اتيان سوگند  500مهندس پذيرفته شده در آزمون ورود به حرفه مهندسي برگزار شد
يازدهميــن مراســم اتيــان ســوگند  500مهنــدس پذيرفتــه شــده در آزمــون
ورود بــه حرفــه مهندســي روز گذشــته در ســالن آمفــي تئاتــر دانشــكده
علــوم دانشــگاه فردوســي مشــهد برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط
عمومــي و امــور بيــن
ســازمان،
الملــل
رئيــس ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان
خراســان رضــوي در
ايــن مراســم ضمــن
تبريــك ايــام والدت بــا
ســعادت حضــرت ختمــي
مرتبــت حضــرت محمــد
مصطفــي(ص) و ميــاد
حضــرت امــام جعفــر
صــادق (ع) و گراميداشــت
هفتــه وحــدت خطــاب
بــه مهندســين ورود بــه
حرفــه مهندســي گفــت:
مســئوليت ســنگيني در
جامعــه و فــرداي خــود بــر عهــده گرفتهايــد.
مهنــدس ســيفي افــزود :پــروژهاي كــه ميخواهيــد مســئوليت آنــرا
برعهــده بگيريــد ،بــا دقــت مطالعــه كنيــد و بــا عجلــه قبــول مســئوليت
نكنيــد و تــا پايــان مراحــل ســاخت عجوالنــه كار نكنيــد.
وي تصريــح كــرد :آنچــه كــه ميســازيد احســاس كنيــد بــراي خــود
ميســازيد ،مباحــث قانــون مقــررات ملــي ســاختمان از جملــه مبحــث
 19عايــق بنــدي و مبحــث صرفــه جوئــي انــرژي را رعايــت كنيــد و از
مصالــح ســاختماني مرغــوب و اســتاندارد اســتفاده نمائيــد.
مهنــدس ســيفي يكــي از رفتارهــاي مهــم در جامعــه مهندســي داشــتن اخالق
حرفـهاي و رعايــت شــئونات مهندســي دانســت و افــزود :در بحــث مهندســي
خالقيــت و كارآفرينــي از ضروريــات يــك مهنــدس ســاختمان اســت.
رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي گفــت :در
اســتان مهندســين ســاختمان تــوان ســاخت  100ميليــون مترمربــع پــروژه
وجــود دارد ،ايــن در حاليســت كــه بــا توجــه بــه ركــود بــازار مســكن دو
ميليــون مترمربــع در ســال ســاخته ميشــود ،يعنــي بــراي مهندســين دو
درصــد كار توليــد شــده اســت.
مهنــدس ســيفي افــزود :در صنعــت ســاختمان بايــد بازارهــاي خــوب و
هــدف را شناســائي و بــه مهــارت و اجــراي كار و كارآفرينــي فكــر كنيــم.
وي بيــان كــرد :بــا ايــن وضعيــت ركــود ،مهندســين خــاق ميتواننــد بــا
ايجــاد بــازار كار ،مثــ ً
ا در رشــته معمــاري آتليههــاي معمــاري ،رشــته
عمــران ،شــركت هــاي توليــد بتــن ،اكيپهــاي قالــب بنــد و آرماتــور
بنــد ،رشــته مكانيــك شــركت هــاي جوشــكاري و رشــته بــرق ،شــركت
هــاي نورپــردازي ،بصــورت گروهــي فعاليــت كننــد.
معــاون آموزشــي و پژوهشــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان
رضــوي هــم در ايــن مراســم گفــت :بــا اجــراي طــرح ارجــاع كار نظــارت
حــق الزحمــه مهندســين بابــت نظــارت هــاي مهنــدس در ســاخت و ســاز
هــا ،از مالــك گرفتــه و بــه حســاب آنــان واريــز مــي شــود.
مهنــدس وكيلــي پيــاده ســازي قانــون نظــام ارجــاع مناســب كار در پــروژه
هــاي ســاختماني را يكــي از برنامــه هــاي ســازمان نظــام مهندســي
ســاختمان خراســان رضــوي در ســال جــاري عنــوان كــرد و افــزود:
اجــراي قانــون ارجــاع كار از مهــم تريــن و بزرگتريــن اقدامــات ايــن
ســازمان بــود كــه از ســال گذشــته اجــرا شــده اســت.
وي بــا بيــان اينكــه وظيفــه مهندســان ناظــر نظــارت مســتمر بــر اجــراي
پروانههــاي ســاختماني اســت ،گفــت :كار يــك مهنــدس ناظــر فقــط
تأييــد مســتندات پــروژه نيســت ،بلكــه بايــد مســئوالنه و دلســوزانه نســبت
بــه كار خــود تعهــد داشــته و بــر پــروژه هــاي ســاختماني مســتمراً نظــارت

كنــد.
معــاون آموزشــي و پژوهشــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان
رضــوي برگــزاري دوره هــاي آموزشــي و توجيهــي ويــژه پذيرفتــه
شــدگان آزمــون ورود
بــه حرفــه مهندســي در
هفــت رشــته مهندســي
را بــه عنــوان ابتــكار
ســازمان نظــام مهندســي
خراســان
ســاختمان
رضــوي و در راســتاي
آشــنائي مهندســان بــا
مباحــث مقــررات ملــي
دانســت.
معــاون آموزشــي و
پژوهشــي ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان
خراســان رضــوي خاطــر
نشــان كــرد :آزمــون
ورود بــه حرفــه مهندســي
اســتان در مــرداد مــاه
 1394برگــزار شــد ،كــه از ميــان  10500داوطلــب شــركت كننــده در
رشــته هــاي عمــران ،معمــاري ،بــرق ،نقشــه بــرداري ،مكانيــك ،ترافيــك،
و شهرســازي تعــداد  450نفــر قبــول شــدند.
در ايــن مراســم مهنــدس ســيد مجيــد تقــوي مديــر گاز ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي نيــز گفــت :متأســفانه در كشــور
حــدود 1500نفــر در ســال بواســطه استنشــاق گاز منــو اكســيد كربــن و يــا
بــر اثــر انفجــار و يــا نشــت گاز شــهري جــان خــود را از دســت مــي دهنــد.
وي بــا نشــان دادن فيلمــي از حــوادث گاز گرفتگــي و آتــش ســوزي در
شــهر مشــهد  ،افــزود  :آمــار نشــان مــي دهــد كــه بــي دقتــي در نصــب
وســائل گاز ســوز اتفــاق افتــاده و بــراي پيشــگيري از هرگونــه حــوادث
گاز كنتــرل مــداوم آن و كنتــرل دودكــش هــا بــه طــور مســتمر و قبــل
از راه انــدازي بخــاري ،آبگرمكــن و پكيــج گاز ســوز نيــاز اســت و عــدم
كنتــرل ،يكــي از عوامــل نشــت گاز  coمــي باشــد .مهنــدس تقــوي بــه
شــهروندان توصيــه كــرد :قبــل از نصــب وســائل گاز ســوز از بــاز بــودن
دودكــش هــا تــا شــعاع ســه متــر از آن باالتــر مطمئــن باشــند و از كالهــک
 Hدر دودكــش هــا اســتفاده نماينــد.
مديــر گاز ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان زرد بــودن شــعله
بخــاري و ســرد بــودن لولــه دودكــش را نشــانه خطــر گاز گرفتگــي
دانســت و اظهــار كــرد :در صــورت مشــاهد هرگونــه خطــر گاز گرفتگــي
بــا تلفــن  37015نظــام مهندســي"مديريت گاز" ارتبــاط برقــرار ســازند و
كارشناســان ســازمان بــه صــورت رايــگان بــه منطقــه حادثــه خيــز اعــزام
خواهنــد شــد .در پايــان مراســم مهنــدس ســيفي ،رئيــس ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي بــه نفــرات اول قبولــي آزمــون ورود
بــه حرفــه مهندســي لــوح تقديــر اعطــاء نمــود .الزم بــه ذكــر اســت :در
رشــته تأسيســات برق ـي روح الــه فقهــي ،تأسيســات مكانيكــي محمدرضــا
اصغريــان رضايــي ،ترافيــك ثارالــه شــيخ زاده شــانديز ،شهرســازي صــادق
حاجــي نــژاد و ســعيد لوكيــان ،عمــران اجــرا آرميــن جبــه داري خيابانــي،
عمــران محاســبات وحيــد يوســف پــور ،عمــران نظــارت وحيــد يوســف
پــور ،معمــاري اجــرا بنياميــن بيابانــي ،معمــاري نظــارت زهراســادات
موســوي ازغنــدي ،نقشــهبرداري عليرضــا نجفــي شــهري رتبــه اول را
كســب كردنــد.
شــايان ذكــر اســت  :ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي
بــا بيــش از  33هــزار نفــر مهنــدس عضــو در هفــت رشــته ســاختماني بعــد
از تهــران بيشــترين مهنــدس ســاختمان را در كشــور دارد.
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 95درصد ساختمان های منطقه سرافرازان مشهد در سازه های فلزی مشکل دارند
پژوهشــگر و عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی گفــت:
بــر اســاس یــک طــرح پژوهشــی  95درصــد ســاختمانهای منطقــه ســرافرازان
مشــهد دارای مشــکالت عمــده در حــوزه ســازه هــا و اتصــاالت فلــزی هســتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل دكتــر کیــوان بینــا بــه مناســبت
گراميداشــت هفتــه پژوهــش در جمــع مهندســين افــزود :طــرح پژوهشــی بــا
عنــوان "ارزیابــی آســیب پذیــری و مشــکالت اجرایــی پروژههــای مســکونی
منطقــه ســرافرازان مشــهد"با همــکاری ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
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 تحقيقــات نشــان داد كــه ســه منطقه شــهر مشــهد بــر روي گســل زلزله
قرار گرفته از جمله گسل جنوب مشهد در منطقه سرافرازان ميباشد.
دكتــر بینــا بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح  171ســاختمان در مراحــل مختلــف
احــداث مــورد بررســی قــرار گرفــت افــزود 46 :درصــد ســاختمانهای ایــن
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.
وی گفــت :راه حــل کوتــاه مــدت در ایــن زمینــه ارائــه مشــوقهای الزم بــرای
احــداث ســاختمانهای بتنــی اســت تــا بتــوان از آســیب هــا و مشــکالت بــه
وجود آمده جلوگیری کرد.
ايــن پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه گفــت  :بایــد در بلنــد مــدت و ظــرف پنــج
ســال آینــده زمینــه بــرای صنعتــی ســازی فراهــم شــود ،تــا مشــکالتی کــه
ســاختمانها را تهدیــد میکننــد بــه صــورت کلــی از بیــن برونــد.
دكتــر بينــا در تحقيقــات خــود مــي افزايــد 56 :درصــد ســاختمانهاي شــهر
گزارش خبری

مشــهد فلــزي اســت كــه خطــر پذيــري آن بــر اثــر باليــاي طبيعــي فــراوان
اســت ،ايــن در حاليســت كــه  90درصــد ســاختمانهاي تبريــز و  60درصــد
ســاختمانهاي اصفهــان بتونــي و مقــاوم در برابــر زلزلــه مــي باشــد.
وي ادامــه داد 90 :درصــد ســاختمانهائي كــه در زلزلــه بــم فــرو ريخــت و
آســيب ديــد ،بــر اثــر شكســته شــدن جــوش و بــاز شــدن اتصــاالت ســازه فلــزي
بود.ايــن پژوهشــگر اضافــه نمــود :در نهايــت بررســي هــاي انجــام شــده در
مشــهد  83درصــد ســاختمانهاي آســيب پذيــر متوســط قــرار دارد.

در ايــن جلســه دكتــر مســعود رياضــي عضــو هيئــت مديــره ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان ،از ســازندگان مســكن و ســاختمان خواســت در جهــت
كاهــش خطــر پذيــري ،فرهنــگ ســاخت واحدهــاي مســكوني و تجــاري را بتونــي
بسازند تا مقاومت ساختمان در شهر مشهد افزايش يابد.
معــاون آموزشــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی نیــز
دســتاوردهای طــرح مزبــور را بســیار مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت :ایــن طــرح
پژوهشــی بــه روی یکــی از مناطقــی انجــام شــد کــه اکثــر ســاختمان هــای آن
تازه احداث شده اند.
مهنــدس مهــدی وکیلــی افــزود :برخــی ســاختمانهای در حــال ســاخت منطقــه
یاد شده نیز دارای مشکالت بسیار بودند.
وی خاطــر نشــان کــرد :دســتاوردهای ایــن پژوهــش میتوانــد از بــروز حــوادث آتــی
که بر اثر مشکل در سازههای فلزی به وجود میآید جلوگیری کند.
هــم اکنــون  650شــركت انبــوه ســاز ،یکهــزار و  800شــرکت مشــاوره ای و
دو هــزار  700شــرکت پیمانــکاری و حــدود  32هــزار مهنــدس ســاختمان در
خراسان رضوی فعال در اجراي پروژه هاي ساختمان هستند.
الزم بــه ذكــر اســت :حجــم ســاخت و ســازها در ایــن اســتان در زمــان رونــق
اقتصادی ساالنه هفت میلیون مترمربع بوده است.

اعضاي جديد هيئت مذهبي  -فرهنگي مهندسين خراسان رضوي انتخاب شدند
هيئــت امنــاي فرهنگــي مذهبــي مهندســين اســتان خراســان رضــوي بــه رياســت
مهنــدس عباســعلي منــزل آبــادي و بــا حضــور اعضــاي آن آقايــان مهندســين
روحانــي ،ســعيد حســين پــور ،حســن پورحســيني ،نقيبــي ،نكاحــي ،ايوبــي،
رحمتــي ،خطيــب زاده ،ظريــف ،گنجــوي ،باســتاني ،حبيبــي و كاظمــي در ســازمان
بســيج مهندســين اســتان تشــكيل جلســه داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان ،در ايــن جلســه مقــرر شــد دفاتــر هيئــت
مهندســين در ســازمان هــاي نظــام مهندســي ســاختمان ،كشــاورزي ،و منابــع
طبيعــي و معــدن بيــش از گذشــته فعــال شــود و جلســه برگــزاري مراســم هيئــت
مذهبــي و فرهنگــي بــا حضــور مهندســين نظامــات مهندســي از يكشــنبه هــر
مــاه شمســي بــه چهارشــنبه اول هــر مــاه تغييــر يابــد.
در ايــن جلســه بــه اتفــاق آراء آقايــان دكتــر كاظمــي بعنــوان مســئول هيئــت،
مهنــدس ظريــف مســئول مالــي ،مهنــدس حبيبــي مســئول اجرائــي ،وحيــد
باســتاني مســئول دبيرخانــه و عبــاس اميريــان مســئول روابــط عمومــي هيئــت
مذهبــي  -فرهنگــي مهندســين اســتان خراســان رضــوي انتخــاب شــدند.
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علی سيفي  :اتالف وقت و آلودگی هوا دو معضل مهم ترافیک کالنشهر مشهد
رئيــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی گفــت :اتــاف
وقــت و آلودگــی هــوا هــم اکنــون دو معضــل مهــم ترافیــک در کالنشــهری
ماننــد مشــهد اســت.
علــی ســیفی در همایــش حمــل ونقــل و ترافیــک بــه مناســبت ســالروز ملــي
حمــل و نقــل افــزود :هــم
اکنــون بخــش زیــادی از وقــت
مــردم و متخصصــان کالنشــهر
مشــهد کــه مــی توانــد در
کارهــای مهــم صــرف شــود،
در ترافیــک ســنگین تلــف مــی
گردد.
وی اظهــار کــرد :از ســوی
دیگــر آلودگــی هــوای حاصــل
از ترافیــک شــهرها از اهمیــت
بســزایی برخــوردار اســت ،بــه
طوریکــه اکنــون تهــران حالــت
بحرانــی دارد و در ســال گذشــته
در شــهر مشــهد  50روز پرخطــر
و آلوده داشته ایم.
مهنــدس ســیفی خاطــر نشــان
کــرد :راهکارهــای رفــع
معضــل ترافیــک در کالنشــهر
مشــهد بایــد بــه همــت دســت
انــدرکاران در حمــل ونقــل
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
 120مهنــدس 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.
بــه گفتــه مهنــدس ســيفي ،امــا در رشــته هــای نقشــه بــرداری ،ترافیــک و
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  1386تاکنــون بــا هــدف تبییــن و ارائــه راهکارهــا در
زمینــه معضــل ترافیــک مشــهد در حــال برگــزاری اســت.
مهنــدس عليرضــا منصوریــان افــزود :محــور امســال همایــش حمــل ونقــل و

ترافیــک در مشــهد ،بازبینــی ارتبــاط موثــر محیــط زیســت و آلودگــی هــوا بــر
ترافیک در کالنشهر مشهد است.
وی تصریــح کــرد :اکنــون نقــش محیــط زیســت در دنیــای مــدرن از اهمیــت
بســزایی برخــوردار اســت و از شــاخص هــای اصلــی در شــهرهای هوشــمند بــه

شمار می رود.
مهنــدس منصوريــان در ادامــه گفــت :پیــاده ســازی ایــده هــای نــو هماننــد
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
مذهبــی مســلمانان و حضــور زائــران ،کمتــر از نیمــی از خدمــات حمــل ونقــل
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.
نهمیــن همایــش حمــل ونقــل و ترافیــک همزمــان بــا  26آذرمــاه روز جهانــی
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
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان نظــام مهندســي
ســاختمان خراســان رضــوي در ايــن همايــش شــهردار مشــهد گفــت :هــم اکنــون
ســهم حمــل و نقــل ریلــی در کالنشــهر مشــهد بســیار انــدک اســت بــه طوریکــه
از حــدود شــش میلیــون ســفر در روز 125 ،هــزار ســفر توســط خطــوط ریلــی
انجام می شود.
وی اظهــار کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت ریلــی در کالنشــهر مشــهد را
می توان به یک میلیون و  500هزار سفر در روز افزایش داد.
ســيد صولــت مرتضــوی گفــت :احــداث یــک کیلومتــر متــرو کــه بــه عنــوان
حمــل ونقــل عمومــی پــاک شــناخته شــده اســت  1600میلیــارد ریــال هزینــه
دارد و بــا ایــن مبلــغ مــی تــوان  300دســتگاه اتوبــوس مــدرن خریــداری کــرد.
وی افــزود :باعــث افتخــار اســت کــه بــا حمایــت هــای شــورای اســامی شــهر در
ظرف دو سال  13کیلومتر خط مترو در شهر مشهد احداث شده است.
وی ادامــه داد :در دهــه فجــر امســال افزایــش پنــج کیلومتــری مســیر خــط یکــم
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قطــار شــهری مشــهد از نخریســی بــه فــرودگاه بــه بهــره بــرداری مــی رســد
و مرحلــه اول خــط دوم آن نیــز ســال آینــده مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی
گیرد.
مرتضــوی همچنیــن از خریــداری  200دســتگاه اتوبــوس جدیــد طــی ایــن مــدت
برای شهر مشهد خبر داد.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات توســعه فضــای ســبز مشــهد نیــز گفــت :در طــول
دو ســال اخیــر دو متــر مربــع بــه فضــای ســبز مشــهد افــزوده شــده و تــا پایــان
امســال ســرانه فضــای ســبز در ایــن شــهر بــه  13متــر مربــع افزایــش مــی
یابد.
فياضــي :حرکــت هواپیماهــا بــر روی مناطــق مســکونی مشــهد
معضــل مهــم زیســت محیطــی اســت
رئیــس کمیســیون حمــل ونقــل شــورای اســامی شــهر مشــهد گفــت :حرکــت
هواپیماهــای فــرودگاه بیــن المللــی مشــهد بــر روی مناطــق مســکونی ،اکنــون
یکــی از معضــات مهــم و اساســی زیســت محیطــی در ایــن کالنشــهر بــه شــمار
مـیرود.
جــال فیاضــی در همایــش حمــل و نقــل و ترافیــک مشــهد افــزود :حرکــت
هواپیماهــای ورودی و خروجــی بــه مشــهد از روی مناطــق مســکونی عــاوه بــر

آلودگی صوتی ،آلودگی زیست محیطی زیادی را در بردارد.
وی بیــان کــرد :بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده هــر پــرواز هواپیمــا از روی
شهر معادل سه تا شش هزار خودرو  ،آلودگی ایجاد می کند.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــا احتســاب روازنــه  190پــرواز در فــرودگاه مشــهد،
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.
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بــه گفتــه وی ،اگرچــه تغییــر محــل فــرودگاه مشــهد امــکان پذیــر نیســت و
هزینــه بســیاری در بــردارد امــا تغییــر مســیر ورود و خــروج هواپیماهــا در فــرودگاه
بیــن المللــی شــهيد 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
مســووالن حداقــل بــه فکــر
ســامت مــردم و رفــع ایــن
معضــل زیســت محیطــی مهــم
باشند.
فیاضــی در بخشــی از ســخنانش
از تکمیــل خــط یــک قطــار
شــهری در دهــه فجــر امســال
و هــم چنیــن بهــره بــرداری از
فــاز یــک خــط  2قطــار شــهری
مشــهد در ســال آینــده خبــر
داد.
بــه گفتــه وی ،مطالعــات اجــرای
خــط  3قطــار شــهری مشــهد
انجــام شــده و پــس از عقــد
قــرارداد ،بــزودی شــاهد حفــر
عملیــات اجرایــی آن هســتیم کــه
اجــرای آن چهــار ســال پیــش
بینی شده است.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه
مطالعــات خــط  4قطــار شــهری
مشــهد نیــز در ســالهای پیــش
روی بــه ســرانجام برســد.
رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل شــورای شــهر مشــهد بــر نوســازی نــاوگان
اتوبوســرانی تاکیــد کــرد و افــزود :در حــال حاضــر دو هــزار و  500اتوبــوس در
شــهر مشــهد ســرویس دهــی مــی کننــد کــه حــدود  500اتوبــوس فرســوده و در
حال تعمیر است.

بــه گفتــه وی ،یــک هــزار اتوبــوس فعــال در شــهر مشــهد نیــز بــاالی  10ســال
عمر دارد که برای نوسازی باید اقدام شود.
فیاضــی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن مســیر پیــاده بــرای شــهروندان در ســفرهای
درون شــهری گفــت :در کشــوری ماننــد بارســلون  40درصــد ســفرهای درون
شهری توسط پیاده روی و دوچرخه انجام می شود.
وی بیــان کــرد :در برنامــه پنجــم توســعه تکلیــف شــده اســت کــه  57درصــد
ســفرهای درون شــهری در کالنشــهرها بایــد از طریــق حمــل و نقــل عمومــی
صــورت گیــرد کــه ایــن میــزان اکنــون در مشــهد  42درصــد بــرآورد مــی شــود.
نهمیــن همایــش حمــل و نقــل و ترافیــک مشــهد همزمــان بــا  26آذرمــاه روز
حمــل ونقــل در تــاالر شــهر مشــهد برگــزار شــد.
بــر پايــه ايــن خبــر در پايــان مراســم از مهنــدس محمدرضــا رئيســي ،رئيــس
ســابق ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي و همچنيــن چندتــن
از پيشكســوتان صنعــت حمــل و نقــل و افســران راهنمائــي و رانندگــي مشــهد
تجليــل بعمــل آمــد و لــوح تقديــر بــه آنــان اعطــاء گرديــد.
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خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

گزارش خبری

دومين همایش سراسری نقشه برداری در صنعت ساختمان در مشهد برگزار شد
سيفي گفت :ظرفیت ارزشمندی در حوزه نقشه برداری استان
خراسان رضوی وجود دارد

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بينالملــل ســازمان نظــام مهندســي
ســاختمان اســتان ،دومیــن همایــش سراســری نقشــهبرداری در صنعــت
ســاختمان طــی مراســمی بــا حضــور  300نفــر از كارشناســان ،متخصصــان،
مهندســان و دانشــجويان رشــته نقش ـهبرداري در هتــل پرديســان مشــهد آغــاز
بــه کار کــرد.
هوشمندسازی شهرها یک امر ضروری است
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی در ایــن همایــش
حرکــت بــه ســمت هوشمندســازی شــهر را ضــروری توصیــف و بیــان کــرد:
بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بایــد برنامهریــزی داشــته باشــیم تــا در مســیر درســت
حرکت کنیم.
مهنــدس ســیفی افــزود :شــهرداری مشــهد عملکــرد مثبتــی در حــوزه
هوشمندســازی ایــن کالنشــهر داشــته امــا بایــد از ظرفیــت موجــود بــه بهتریــن
شکل ممکن استفاده کرد.
وی ادامــه داد :ظرفیــت بســیار ارزشــمندی در حــوزه نقشــه بــرداری اســتان
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
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد نیــز در ادامــه ایــن همایــش
تهیه نقشه های سه بعدی از سطح شهر را امر ضروری دانست.

مهنــدس محمدرضــا حســین نــژاد گفــت :بــه زودی قــراردادی بــا وزارت دفــاع
منعقــد خواهــد شــد تــا نقشــه هــای ســه بعــدی از ســطح شــهر مشــهد در اختیــار
شــهرداری قــرار گیــرد زیــرا ایــن نقشــه هــا و تصاویــر عــاوه بــر شهرســازی در
حوزه رفع اختالفات نیز بسیار حائز اهمیت است.
معــاون شــهردار افــزود :نقشــه هــای ســه بعــدی و هوایــی مــی توانــد در
کمیســیون مــاده  100راه گشــا باشــد و نتیجــه بســیاری از اختالفــات را مشــخص
کند.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد ادامــه داد :امــروزه تهیــه
نقشــه هــای مختلــف و هوایــی بــرای ایجــاد یــک شــهر هوشــمند بســیار الزم
و ضــروری اســت و در ایــن میــان بایــد همــه بــرای فراهــم کــردن زمینــه 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
شهرســازی و شــهر هوشــمند بــه صــورت آزمایشــی در منطقــه ثامــن مشــهد
خبــر داد.
دكتــر پیــروز حناچــی افــزود :بــا توجــه بــه انتخــاب مشــهد بــه عنــوان پایتخــت
فرهنگــی جهــان اســام در ســال  2017میــادی ،طــرح و برنامــه نویــن
شهرســازی و شــهر هوشــمند بــرای اجــرا در اطــراف حــرم مطهــر امــام رضــا(ع)
طراحی شده است.
وی ایــن طــرح را شــامل مــوارد مختلــف شهرســازی نظیــر کاربریهــا ،خــط
آســمان و دسترســی ذکــر و بیــان کــرد :در فراینــد نوســازی و بهســازی بافــت
فرســوده منطقــه ثامــن ســاز و کاری دیــده شــده کــه بــه واســطه بارگــذاری
سنگین ،سرمایه گذاری در این منطقه دارای توجیه اقتصادی است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت :چنانچــه قیمــت زمیــن در ایــن منطقــه
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
از هفــت هــزار میلیــارد ریــال در منطقــه ثامــن مشــهد ســرمایه گــذاری کــرده
است.
دكتــر 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 نقشهها 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.
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وی افــزود :طبــق قواعــد نظــام شهرســازی پهنــه هایــی کــه داری ضوابــط
و شــرایط بلندمرتبــه ســازی در شــهرها هســتند بایــد شناســایی و ســاخت و
سازهای مرتفع فقط در این پهنه ها انجام شود.
دكترحناچــی 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
ای بــه وســعت  366هکتــار از ســال  1374آغــاز شــده و تاکنــون  50درصــد
پیشــرفت داشــته اســت.
معاون استاندار :هوشمند سازی کالنشهر مشهد از الزامات مشهد
 2017است
معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی گفــت :هوشــمند
ســازی کالنشــهر مشــهد از الزامــات مشــهد  2017و نیازمنــد کار جمعــی اســت.

مهنــدس محمــد مقــدوری افــزود  :بــا توجــه بــه اینکــه مشــهد در ســال 2017
از ســوی آیسســکو بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی جهــان اســام انتخــاب شــده
اســت لــذا کارگــروه عمرانــی در دو بخــش ملــی و اســتانی بــرای آمــاده ســازی
شهر برای سال  2017ایجاد شده است.
وی بــا اشــاره بــه الــزام تحقــق فراینــد هوشمندســازی شــهر مشــهد بــرای ســال
 ، 2017تصریــح کــرد  :بایــد بتوانیــم بــا همــکاری صمیمانــه متخصصیــن و
مشــاوره هــای مهندســان عمــران در راســتای هوشــمند ســاختن شــهر بــرای
ســال  2017گام برداشــته و در ســطح کشــور در ایــن خصــوص پیشــتاز
باشیم.
مهنــدس مقــدوری بــا بیــان اینکــه عــدم وجــود سیســتم مدیریــت یکپارچــه
شــهری خســارت زیــادی بــه شــهرها وارد مــی ســازد ،گفــت :مــوازی کاری
 ،هدررفــت نیــرو  ،وقــت و انــرژی از نتایــج عــدم وجــود سیســتم مدیریــت
یکپارچه شهری است.
معــاون اســتاندار خراســان رضــوي تصریــح کــرد :مبحــث توســعه شــهری در
همــه کشــورها بــا توجــه بــه جمعیــت روزافــزون شــهرها از اهمیــت و حساســیت
خاصی برخوردار است.
وی بــا تاکیــد بــر وجــود مشــارکت جمعــی بــرای توســعه شــهرها در ابعــاد
مختلــف ،گفــت :اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن از دیگــر الزامــات توســعه
شهری است .
مهنــدس مقــدوری ادامــه داد :بــرای توســعه تاسیســات و تجهیــزات شــهری،
حمــل و نقــل شــهري ،محیــط زیســت شــهری و مدیریت بحــران هوشمندســازی
و استفاده از ابزار نوین ضروری است.
وی تاکیــد کــرد :بــا تجهیــزات ناقــص رفــاه کامــل بــرای شــهروندان محقــق
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 ابــاغ هــر چــه ســریعتر مقــررات ملــی مرتبــط بــا حــوزه
نقشه برداری شد .
معاون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور :شهروندان از معامالت
قولنامهای پرهیز کنند
معــاون امــور امــاک ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور گفــت :مــا
ایــن توصیــه را بــه مــردم داریــم کــه هرگونــه نقــل و انتقــال ملکــی را کــه
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میخواهنــد انجــام دهنــد از طریــق رســمی انجــام شــود و از تنظیــم قولنامــه تــا
حد امکان خودداری شود.
آقــاي محمدحســن بکائیــان در حاشــیه دومیــن همایــش سراســری نقشـهبرداری
در صنعــت ســاختمان كــه از ســوي ســازمان نظــام مهنــدس ســاختمان خراســان
رضــوي در هتــل پرديســان برگــزار شــد در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه
براســاس قانــون ایــن ســازمان موظــف اســت همــه امــاک کشــور را بــه صــورت
کاداس تهیــه و نقش ـهبرداری کنــد ،اظهــار داشــت :ایــن اتفــاق در صورتــی کــه
بــه صــورت کامــل در کشــور انجــام شــود ،میتوانــد مبنــا و کمکــی در راســتای
شهر هوشمند باشد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :در حــال حاضــر نزدیــک بــه  30تــا  35درصــد اســناد
کشــور در نقش ـهبرداری امــاک بــا یــک مختصــات جغرافیایــی جهانــی تثبیــت
شده است.
وی افــزود :بــا انجــام چنیــن نقشــهبرداریهایی دعــوای حقوقــی بــر ســر
امالک به حداقل خواهد رسید.
آقــاي بکائیــان در خصــوص دعــوای حقوقــی مبنــی بــر امــاک قولنامــهای
گفــت :مــا ایــن توصیــه را بــه مــردم داریــم کــه هرگونــه نقــل و انتقــال ملکــی را
کــه میخواهنــد انجــام دهنــد از طریــق رســمی انجــام شــود و از تنظیــم قولنامــه
تــا حــد امــکان خــودداری شــود.
در ايــن همايــش دو روزه پروفســور عبــاس رجبــي فــرد رئيــس دپارتمــان
مهندســي زيــر ســاخت دانشــگاه ملبــورن اســتراليا و دكتــر داود شــجاعي ،دكتــر
علــي آئيــن و دكتــر ســام اميــر ابراهيمــي اســاتید مركــز تحقيقــات زيــر ســاخت
اطالعــات مكانــي و مديريــت زميــن دانشــگاه ملبــورن كشــور اســتراليا پيرامــون
برنامهريــزي و طراحــي شــهرهاي هوشــمند آتــي بــا فنــاوري و اطالعــات مكانــي
ســه بعــدي ،سيســتم الكترونيكــي مديريــت زميــن ،امــاك و شــهر ،منابــع و
جمــع آوري داده هــاي ســه بعــدي ،مــدل هــاي ســه بعــدي اماكــن سرپوشــيده
و كاربردهــاي آنهــا ،كاربــرد مــدل دادههــاي ســه بعــدي در مديريــت بحــران و
همچنيــن كاداســتر ،مالكيــت ســه بعــدي حقــوق ،مســووليت هــا و محدوديــت
هــا ،خدمــات عمومــي« حمــل و نقــل و تأسيســات شــهري» خدمــات اضطــراري
«پليس،آتــش نشــاني و اورژانــس» مــدل اطالعــات ســاختمان حريــم منظــرو
آدرس دهــي ســخنراني كردنــد.
طــی دو روز برپایــی ایــن همایــش چندیــن کارگاه تخصصــی بــا محوریــت
کاربردهــای مکانــی ســه بعــدی ،زیرســاخت اطالعــات مکانــی شــهر ،نقشـههای

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
ترافیــک ،مصــرف انــرژی ،آلودگــی ،تخریــب ،بــه روز رســانی و بهینهســازی
زیرســاختهای شــهری و بهبــود کیفیــت زندگــی از طریــق رویکــردی نــو بــر
اســاس ارتبــاط و تبــادل اطالعــات بــا هــدف بهینــه ســازی فرآیندهــای مدیریــت
شــهری پرداختــه مــی شــود.
شــهر هوشــمند دارای زیرمجموعــه هایــی همچــون مدیریــت هوشــمند شــهری،
انــرژی هوشــمند ،ســاختمان هوشــمند ،حمــل و نقــل هوشــمندو زیرســاخت
هوشمند است.
در ایــن شــهرها کــه بــر اســاس زیرســاختهای زندگــی الکترونیــک طراحــی مــی
شــود نیازهــای افــراد بــا اســتفاده از آخریــن فناوریهــای روز دنیــا تأمیــن مــی
شــود.
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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 یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

علــی رضــا رشــیدیان در ایــن دیــدار کــه در محــل اتــاق کار وی بــا
حضــور مهنــدس محمدرضــا رئيســي ،رئيــس ســابق ســازمان نظــام

مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي و مهنــدس حســن پــور حســيني،
عضــو هیــات مدیــره ســازمان برگــزار شــد؛ بــا بیــان اینکــه برگــزاری
پیــاده روی بــزرگ اربعیــن بــا حضــور جمعیــت عظیــم شــیعیان از تمامــی
کشــورها یکــی از اصلــی تریــن زمینــه هــای همــکاری دو اســتان اســت،
گفــت :در ســال جــاری بــا
تشــکیل ســتاد مرکــزی برنامــه
ریــزی بــرای ایــن مراســم،
وظایفــی بــرای تمامــی دســتگاه
هــای اجرایــی و اســتان هــای
کشور مشخص شد.
وی افــزود :در همیــن راســتا
معــاون هماهنگــی و مدیریــت
امــور زائــران اســتانداری در
ســفری بــه نجــف راهکارهــای
ارائــه خدمــات رســانی مطلــوب
بــه زائــران را مــورد بررســی قــرار
داده است.
رشــیدیان بــا اشــاره بــه اینکــه از
ســوی خیــران اســتان در محــور
کــوت موکــب پذیرایــی از زائــران
برپــا خواهــد شــد؛ خاطرنشــان
کــرد :اقدامــات الزم بــرای جــذب
کمــک هــا بــرای تــدارک نیروهــای لجســتیکی و ارائــه خدمــات بــه
حدود  700هزار 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
مطلوبــی در حــوزه ارائــه خدمــات مهندســی بــه اســتان نجــف و ســایر
اســتان هــای عــراق صــورت گرفتــه کــه پــروژه بهســازی خــاک و
پایدارسازی گود و ساخت بیمارستان از جمله آن ها است.
وی بــه بُعــد مســافت میــان اســتان خراســان رضــوی و نجــف اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن موضــوع برگــزاری نمایشــگاه هــای محصوالت اســتان
در نجــف را بــه لحــاظ اقتصــادی از حیــز انتفــاع خــارج مــی کنــد.وی
افــزود :بــا انجــام اقدامــات تخصصــی و کارشناســی زمینــه راه انــدازی
این گونه نمایشگاه ها در آینده نزدیک فراهم شود.
رشــیدیان خاطرنشــان کــرد :بــا آغــاز اقدامــات الزم بــرای ســاخت راه

آهــن نجف-کربــا زمینــه حضــور شــرکت هــای خدمــات فنــی ســازمان
نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي بیــش از گذشــته فراهــم
شود.
اســتاندار خراســان رضوی توســعه
تعامــات در ایــن بخــش را بــا
توجــه بــه ارتباطــات دوســتانه دو
کشــور و زمینــه هــای مشــترک
مذهبــی دو اســتان مطلــوب
ارزیابــی و ابرازامیــدواری کــرد :بــا
انجــام مطالعــات تخصصــی زمینــه
اجرایــی کــردن طــرح مبــدا تــا
مبــدا بــرای فراهــم کــردن شــرایط
ســفر زائــران عراقــی بــه مشــهد
فراهم شود.
بهــره گیــری از تجــارب نجــف
در زمینــه تدویــن برنامــه هــای
مشــهد  2017بــا توجــه بــه تجربــه
مشــترک ایــن شــهر در ســال
 ،2012توســعه روابــط خدماتــی
در قالــب شــهرداری هــای دو شــهر و تــاش بــرای توســعه پروازهــای
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

در زمینــه صنعــت تجربــه هــای بســیار موفقــی دارد کــه بایــد زمینــه
انتقال آنها به نجف فراهم شود.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط نامناســب عــراق از منظــر اقتصــادی ،افــزود:
بــا توســعه روابــط طرفیــن زمینــه برگــزاری نمایشــگاه هــای توانمنــدی
خراسان رضوی در نجف بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
اســتاندار نجــف بــا توجــه بــه حساســیت مراســم راهپیمایــی اربعیــن،
خاطرنشــان کــرد :بــا همــکاری ایــران اســامی و تاکیــدات رهبــر معظــم
انقــاب در ایــن خصــوص ،زمینــه پذیرایــی همــراه بــا امنیــت و آرامــش
از زائــران فراهــم شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان
در ايــن جلســه مقــرر شــد بــا اعــزام مهندســان ســاختمان زمينــه همكاري
در خصــوص اجــراي پــروژه هــاي ســاختماني در اســتان نجــف كشــور
عــراق فراهــم گــردد.
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جلسه تقدير و معارفه خزانه دار سازمان برگزار شد

جلســه تقديــر و معارفــه خزانــه دار ســازمان بــا حضــور معــاون پشــتيباني ،مديــر
و كاركنــان حســابداري ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط
عمومــي و اموربيــن
الملــل ســازمان ،در ايــن
جلســه از زحمــات آقــاي
مهنــدس محمدجــواد
آفــاق اســاميه در طــول
ســه ســال خزانــه داري
ســازمان تقديــر بــه عمــل
آمــد و آقــاي مهنــدس
راميــن آهــوي كــه بــا رأي
هيئــت مديــره بــه ســمت
خزانــه داري ســازمان
انتخــاب شــده از ســوي
مهنــدس علــي ســيفي،
رئيــس ســازمان ،بــه
حاضــران معرفــي گرديــد.
در ايــن جلســه كــه دكتــر
مزينانــي و دكتــر رياضــي نائــب رئيــس اول و دوم ســازمان و مهنــدس اســدي
دبيــر ســازمان نيــز حضــور داشــتند ،مهنــدس ســيفي خدمــات ارزنــده آقــاي
مهنــدس آفــاق در ســال هــاي متمــادي را تشــريح كــرد و ايشــان را فــردي
صــادق ،توانمنــد و پــركار در عرصــه ســازندگي و خدمــت بــه جامعــه مهندســي
خبر

دانســت.
رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي افــزود :عملكــرد
مهنــدس آفــاق الگــو و افتخــاري بــراي همــه ماســت ،زيــرا ايشــان طــي پنــج
دوره در ايــن ســازمان
بــراي جامعــه مهندســين
خدمــت كــرده اســت.
وي تصريــح كــرد:
خوشــحالم بعــد از
ايشــان يــك انســان
معتقــد و دقيــق خزانــه
دار هفتميــن دوره هيئــت
مديــره ســازمان شــده
اســت .وي ادامــه داد:
مهنــدس آهــوی فــردي
دانشــگاهي و آگاه بــه
مســائل مالــي اســت و
در كميســيون بودجــه
ســازمان نيــز حضــور
داشــت و بــا صراحــت
و شــفافيت ،مســائل و
مشــكالت را بيــان و حــل و فصــل مــي كــرد.
در ايــن جلســه حاضريــن ضمــن تقديــر از زحمــات مهنــدس آفــاق بــراي ايشــان
طــول عمــر بــا عــزت آرزو كردنــد و مقــدم آقــاي مهنــدس آهــوی را در مســئوليت
خزانــه داري ســازمان گرامــي دانســتند.

جلسه ماهيانه هيئت فرهنگي ،مذهبي مهندسين خراسان رضوي برگزار شد
در گراميداشــت هفتــه بســيج جلســه ماهيانــه هيئــت فرهنگــي ،مذهبــي
مهندســين خراســان رضــوي بــا حضــور جمعــي از خانــواده هــاي معظــم شــهداء
و تعــداد بيشــماري از اعضــاي ســازمانهاي نظــام مهندســي ســاختمان ،كشــاورزي
و منابــع طبيعــي ،معــدن و اقشــار مختلــف مــردم در مســجد قبــا برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان در ايــن
مراســم حجــت االســام زنجانــي بــه مناســبت هفتــه بســيج ضمــن ارج نهــادن
بــه مقــام واالي شــهدای گرانقــدر دوران جنــگ تحميلــي گفــت :از اغــاز پيــروزي
انقــاب اســامي مبــارزات ملــت هــا بــا كفــر بــود.
وي تصريــح كــرد :جمهــوري اســامي ايــران امــروز بــه عنــوان يــك شــور قــوي
و امــن در منطقــه مطــرح شــده و ايــن بواســطه هدايــت هــاي مقــام معظــم
رهبــري و خــون شــهداء اســت.
در ايــن مجلــس از خانــواده مهنــدس شــهيد ســيدمحمد حســينيان كــه در 13
اســفندماه ســال  65در منطقــه عملياتــي كربــاي  7بــه شــهادت رســيد ،تجليــل
بــه عمــل آمــد.
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همايش پدافند غیرعامل در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شد

همايــش پدافنــد غیــر عامــل بــا حضــور جمعــی از مهندســان ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان خراســان رضوی و اداره كل مســکن و راه و شهرســازی
اســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي ،در ايــن همايــش مدیــرکل پدافنــد غیــر
عامــل اســتانداري خراســان
رضــوی طــی ســخنانی گفــت:
طبــق بررســی هــای انجــام شــده
هــم اکنــون پدافنــد یــک واژه
مظلــوم و نامانــوس در بیــن مردم
تلقــی مــی شــود بــه طوریکــه
ایــن کلمــه معنــای تانــک ،تــوپ
و ضــد هوایــی را بــرای آنــان
تداعــی مــی کنــد.
مهنــدس حميدرضــا بابایــی بــا
بیــان اینکــه پدافنــد غیــر عامــل
دفــاع غیــر مســلحانه در برابــر
مقابلــه بــا تهدیــدات دشــمن
اســت ،خاطــر نشــان کــرد:
پدافنــد غیــر عامــل از صــدر
اســام وجــود داشــته و در قــرآن نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت ،بــه
طوریکــه در ســوره انبیــاء آیــه  80آمــده اســت کــه مــا بــه حضــرت داوود
ســاخت زره را آمــوزش دادیــم کــه در مقابــل دشــمنان از خــودش حفاظــت
کنــد.
بــه گفتــه وی ،ایجــاد خنــدق در اطــراف خیمــه هــا در کربــا 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
پیرامــون پدافنــد غیــر عامــل در مقابلــه بــا تهدیــدت امنیتــی  ،اقتصــادی ،
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.
وی ادامــه داد :امــروز تهدیــدات زیســتی و ســایبری دشــمن از مــواردی
اســت کــه تمــام جــوان هــا و افــراد جامعــه را در بــر مــی گیــرد.
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 ،حمــات شــیمیایی و میکروبــی و تهدیــد
نظامــی دنیــا شــناخته شــده اســت کــه علــت مهــم آنهــا رعایــت اصــول
پدافنــد غیــر عامــل مــی باشــد.
رئيــس ســازمان بســيج مهندســين 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.
مهنــدس محمــد روحانــي بــا بیــان اینکــه حفاظــت در برابــر حمــات
دشــمن یکــی از وظایــف اصلــی و مهــم اســت ،گفــت :پدافنــد غیــر عامــل
حفاظــت در برابــر جنــگ و دشــمن اســت.
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
دشــمن و غیــر عامــل هــم یعنــی بــدون اســلحه اســت و معنــای کلــی
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 حمــات 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:
در طــول پنــج هــزار ســال تاریــخ بشــری  14هــزار جنــگ اتفــاق افتــاده
اســت کــه فقــط  268ســال در
آن جنــگ و خونریــزی نبــوده
اســت و اکثــر ایــن جنــگ هــا
در کشــورهای جهــان ســوم رخ
داده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :از
ســوی دیگــر در طــول 35
ســال گذشــته  10جنــگ در
خاورمیانــه رخ داده اســت کــه
همــه آنهــا بــه رهبــری آمریــکا
و رِژیــم صهیونیســتی در 14
کشــور بــوده اســت .
بــه گفتــه وی در جنــگ هــای
امــروزی غیــر نظامیــان 59
درصــد از تلفــات را بــه خــود
اختصــاص مــی دهنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت اجــرای مباحــث پدافنــد غیــر عامــل گفــت:
کشــورهایی ماننــد آمریــکا ،آلمــان ،فرانســه  ،انگلســتان و کانــادا به پیشــرفت
هــای زیــادی در ایــن خصــوص دســت یافتــه انــد.
مهنــدس روحانــي ادامــه داد :در زلزلــه بــم  40هــزار نفــر از هموطنانمــان
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
هفــت ریشــتری در ژاپــن اســت کــه بــا مصــون ســازی و مقــاوم ســازی
فقــط هفــت کشــته را در برداشــت.
رئيــس ســازمان بســيج مهندســين اســتان حملــه ســایبری را اولیــن مرحلــه از

جنــگ هــای امــروزی عنــوان کــرد و افــزود :حملــه ســایبری شــامل اختــال
در سیســتم هــای مخابراتــی اســت کــه بدیــن طریــق زیرســاخت هــا مــورد
حملــه قــرار مــی گیرنــد.
وی پدافنــد عمومــی یــا مقــاوم ســازی ،پدافنــد ســایبری ،پدافنــد زیســتی
ماننــد بیماریهــا ،پدافنــد هســته ای و پدافنــد اقتصــادی را از حــوزه هــای
اصلــی پدافنــد غیــر عامــل عنــوان کــرد کــه برخــی از آنــان بــه حــوزه
مهندســان مربــوط مــی شــود.
ایشــان در بخــش دوم ایــن ســمینار مباحــث مربــوط به رعایــت اصــول و اقدامات
پدافنــد غیــر عامــل بــر اســاس چک لیســت هــای مبحــث  21در ســاختمان های
مســکونی و پــر ِوژه هــای عمرانــی را بــه صورت تشــریحی بیــان کرد.
وی در ایــن جلســه نحــوه تهیــه چــک لیســت هــای مبحــث  ،21توزیــع،
اســتفاده و کاربــردی کــردن آنهــا در مبحــث  21را بــه تفصیــل مــورد بحــث
و بررســی قــرار داد.
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معاون فني و مدير حوزه رياست سازمان معرفي شدند

مهنــدس فرامــرز ذوقــي معــاون فنــي و امــور حرفــهاي ســازمان و مهنــدس
حســن مظهــري مديــر حــوزه رياســت و مشــاور فنــي ســازمان بــه كاركنــان فنــي
شــاغل در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي معرفــي شــدند.
بــه گــزارش روز يكشــنبه روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان ،در ايــن
جلســه كــه دكتــر مســعود رياضــي نائــب رئيــس و مهنــدس راميــن آهــوي
خزانــهدار و اعضــاي هيئــت رئيســه ســازمان نيــز حضــور داشــتند ،مهنــدس
علــي ســيفي گفــت :در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان ســرمايههاي
گرانقــدر انســاني و معنــوي وجــود دارد ،كــه از خدمــات آنــان همــه بهرهمنــد
ميشــويم.
رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان اضافــه نمــود :ايــن ســرمايه
هــاي ارزشــمند روح بــرادري و مــودت را بمــا ميدهنــد و مــا قــدردان آنــان
هســتيم .وي افــزود :آقايــان مهنــدس مظهــري و مهنــدس ذوقــي از جملــه
ســرمايه هــاي ايــن ســازمان بــه شــمار مــي آينــد.
در ايــن جلســه مهنــدس خامنــه باقــري احــكام معــاون فنــي و امــور حرفــه اي و
مديــر حــوزه رياســت را قرائــت كــرد و بــراي آنــان توفيــق و ســامتي آرزو نمــود.
مصاحبه

بازبینی سیستم گاز رسانی  120هزار واحد مسکونی در خراسان رضوی
مدیــر امــور گاز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی از بازبینــی
سیســتم گاز رســانی  120هــزار واحــد مســکونی در ســطح ایــن اســتان خبــر داد.
ســید مجیــد تقــوی روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران افــزود :تاکنــون در

کارگــروه ویــژه پیشــگیری از وقــوع حــوادث در حــوزه گازرســانی از  270هــزار
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.

تقــوی بــه برگــزاری طــرح هــای بازبینــی از مناطــق مختلــف شــهر مشــهد در
هــر دو ســال یکبــار اشــاره کــرد و گفــت :براســاس ارزیابــی هایــی صــورت گرفتــه
تاکنــون  30درصــد حــوادث ایــن اســتان در حــوزه گاز بــه دلیــل بازبینــی هــا
کاهــش یافتــه اســت.
وی بــه فعالیــت کارشناســان متخصــص اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن حــوزه از
بیــن چهــار هــزار مهنــدس مکانیــک تنهــا  270نفــر 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  500نفــر 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
بخــاری و ســرد بــودن لولــه دودکــش را نشــانه خطــر گاز گرفتگــی دانســت و
اظهــار کــرد :در صــورت مشــاهده هرگونــه خطــر گاز گرفتگــی بــا تلفــن37015
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  30هــزار عضــو
در هفــت رشــته عمــران ،مکانیــک ،بــرق ،شهرســازی ،ترافیــک ،نقشــه بــرداری و
معمــاری دومیــن ســازمان نظــام مهندســی بــزرگ کشــور بعــد از تهــران اســت.

خبر کوتاه

مهندس قاسميان به عنوان رئيس جديد هيئت وزنه برداري خراسان رضوي انتخاب شد
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بينالملل ســازمان،
در مجمــع عمومــي انتخــاب رئيــس جديد هيئــت مديره
وزنهبــرداري اســتان خراســان رضــوي كــه بــا حضــور
دبيــر فدراســيون وزنهبــرداري جمهــوري اســامي
ايــران ،مديــركل ورزش و جوانــان و نماينــدگان

باشــگاههاي وزنهبــرداري اســتان برگــزار شــد ،در ايــن مجمــع مهنــدس احســان
قاســميان عضــو هيئــت مديــره ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان
رضــوي بــا رأي اكثريــت ،بــه عنــوان رئيــس هيئــت وزنهبــرادي اســتان بــراي
مــدت  4ســال انتخــاب شــد.
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فرهنگعمومینیازمندمهندسیکالن

مهندس محسن قناويزچي
فرهنــگ منشــاء و پایــه اساســی تمامــی تحــوالت
بشــری اســت  .رفتــار افــراد و تقویــت روحیــه
همــکاری بیــن آنــان در دو جنبــه مــادی و معنــوی
تحــت تاثیــر فرهنــگ بــه عنــوان یــک امــر
اجتماعــی کــه قابلیــت تغییــر  ،انتقــال و اکتســاب
را دارد مــی باشــد.
فرهنــگ عمومــی بــه مثابــه میــراث اجتماعــی بشــر
در ادوار مختلــف و بصــورت متفــاوت شــکل گرفتــه
و بــا ابزارهایــی نظیــر ســخن  ،شــعر  ،مذهــب و تمــدن تثبیــت یافتــه
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
اســت .فرهنــگ بطــور غیــر محســوس ناظــر بــر کیفیــات جامعــه اســت و
در ایــن مســیر قابلیــت تکامــل دارد.
فرهنــگ عمومــی عرصــه ای از فرهنــگ اســت کــه رابطــه ای مســتقیم
باعمــوم مــردم دارد .نظــام فرهنگــی جامعــه در فرهنــگ عمومــی متبلــور
اســت  ،شــکل لبــاس پوشــیدن  ،نحــوه ســخن گفتــن  ،مــراودات اجتماعــی
 ،تربیــت  ،اخالقیــات فــردی و اجتماعــی  ،معمــاری ســاختمانها  ،وجــدان
کاری  ،همنــوع دوســتی و عشــق  ،محبــت و احتــرام تجلــی گاههــای
فرهنــگ عمومــی اســت .تاثیــرات فرهنــگ عمومــی عــام و فراگیــر اســت
و خــود  ،ســاخته شــیوه رفتارهــای عمومــی و عــرف و عــادات و رســوم
جامعــه مــی باشــد.
آســمان فرهنگــی جامعــه ایــران و ایرانیــان  ،حائــز ویژگــی هایــی اســت
کــه موجــب تمایــز دیگــر فرهنــگ هاســت .اگرچــه دگرگونــی هایــی در
ادوار مختلــف در زمینــه فرهنــگ عمومــی رخ داده امــا بیشــتر در جهــت
تکامــل و تعالــی بــوده اســت.
 Cultural Changeیــا دگرکونــی فرهنگــی از درجــات متفاوتــی
برخــوردار بــوده اســت .فرهنــگ عمومــی جامعــه ایرانــی در واقــع از دو
ســمت تحــت تاثیــر قــوی قــرار گرفتــه اســت.
افزایــش ســطح انتظــارات فرهنگــی جامعــه بــا توجــه بــه شــرایط جهانــی
و تبــادل فرهنگــی جوامــع بــا در نظــر گرفتــن تغییــرات ســنی و جنســی و
تاثیــر پذیــری از اقتصــاد از یــک ســو ،و دغدغــه هــای مذهبــی و ســنتی
جامعــه از ســویی دیگــر .در ایــن میــان ایجــاد تعــادل بیــن اینــدو بســیار
مهــم و اساســی اســت .نــه مــی تــوان از باورهــای اســتوار فرهنــگ ایرانــی
گذشــت و نــه نــگاه از تاثیــر مذهــب بــر فرهنــگ برداشــت .ترکیــب اینــدو
بــا هــدف اتخــاذ روش هــای متعالــی تــر در فرهنــگ عمومــی  ،فرهنــگ
را از آســیب هــای احتمالــی دور مــی ســازد.
آســیب شناســی علمــی و شناســایی آفــات و نادرســتی هــا در فرهنــگ ملــی
از تهــی ســاختن محتــوای فرهنــگ و یــا نامتــوازن شــدن آن پیشــگیری
میکنــد .فرهنــگ عمومــی توســط خانــواده هــا  ،نظــام آمــوزش کشــور
،گــروه هــای غیــر رســمی ،انجمــن هــا  ،مطبوعــات  ،احــزاب  ،رســانه هــا
و فضــای مجــازی لحظــه بــه لحظــه در حــال تغییــر و نــو شــدن اســت.
در ایــن میــان هــر یــک از نهادهــای فــوق بــا توجــه بــه میــزان نفــوذ در
اقشــار جامعــه فرهنــگ عمومــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد.
نقــش علــوم انســانی و معــارف و حــوزه هــای مرتبــط بــا آن در جامعــه
ایرانــی اگــر از زبــان و مفاهیــم واحــد همــه نهادهــا بــر مبنــای مفاهیــم
اصیــل و عمیــق اســتفاده نکننــد موجــب پراکندگــی فذهنگــی میگــردد و
شــکاف فرهنگــی رخ خواهــد داد.
فرهنــگ عمومــی خــود بــه بخــش هــای کوچــک فرهنگــی نظیــر
فرهنــگ کار  ،فرهنــگ عبــادات  ،فرهنــگ تفریحــات  ،فرهنــگ رانندگــی
و  ....تقســیم و گاهــی نیــز فرهنــگ عمومــی بــه گــروه هــای خاصــی
تبدیــل شــده کــه بــه آن فرهنــگ اقشــار مــی گوینــد .ماننــد فرهنــگ

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
اینکــه کفایــت دانــش فرهنگــی مــی توانــد مطالعــات را پربــار و غنــی
ســاخته و موجــب توانمنــد ســازی روش هــای توســعه و رشــد فرهنــگ
عمومــی گــردد.
ســه خطــر عمــده کــه فرهنــگ عمومــی جامعــه را تهدیــد مــی کنــد در
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
پذیــری در شــرایط جدیــد از فرهنــگ عمومــی مجموعــه ایــی خشــک و
شــکننده خواهــد ســاخت کــه بــا کمتریــن ضربــه ایــی مــی شــکند .یقینــا
اجتهــاد پویــا کــه مشــحون از توانگریهــای متفــاوت اســت خواهــد توانســت
خــود بــه مبــارزه بــا تحجــر برخیــزد.
روی دیگــر ســکه خطــری بــس ســهمگین تــر از تحجــر یعنــی خــود
باختگــی فرهنگــی اســت .ریشــه فرهنــگ در ســنت اســت و تعامــل میــان
فرهنــگ و تمــدن  ،فرهنــگ را نیــز همچــون تمــدن ســرزمینی ســاخته
اســت.
امــا پیشــرفتهای لحظــه بــه لحظــه تکنولــوژی ارتباطــات و تبدیــل شــده
بــه دهکــده جهانــی زمینــه تبــادل فرهنگــی را بیــن کشــورها و قــاره
هــا افزایــش داده اســت .مظاهــر فرهنگــی دیگــر جوامــع بــرای همــگان
قابــل رویــت اســت و ایــن امــکان گســترده تبــادالت (تهاجمــات) فرهنگــی
بیشــترین اثــر را بــر فرهنــگ عمومــی (عامــه مــردم ) دارد و اگــر بســترها
و پایــه هــای فرهنگــی محکــم و پایــدار نباشــد بــه ســرعت دچــار تغییــر
خواهــد شــد و بــه باورهــای عمومــی مــردم آســیب مــی رســاند.
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.
مانــدن آنــان در نقــش هــای ســنتی و دوری از انعطــاف و همراهــی بــا
جامعــه نویــن بــه همــان انــدازه بــه فرهنــگ عمومــی آســیب مــی رســاند
کــه تحــول نقــش آنــان در اثــر فریــب فرهنگــی.
نگاهــی نقادانــه و دوبــاره بــه فرهنــگ عمومــی در نظــام فرهنگــی کشــور و
بررســی وضــع موجــود ضــرورت طراحــی فرهنــگ ملــی ،تبییــن ارتباطــات
و تعامــات و مهندســی مجــدد مناســبات فرهنگــی اجتماعــی را نشــان
مــی دهــد.
دارا بــودن طــرح فرهنگــی  Cultural Plan Totalنیــاز ضــروری
فرهنــگ عمومــی اســت.
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.
مدیریــت آگاه و کارآمــد بعنــوان کلیــد حــل مشــکالت اجرایــی فرهنــگ
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.
در مقایســه فرهنگــی بــا دیگــر کشــورها داشــتن ظرفیــت هایــی نظیــر
ســابقه فرهنگــی غنــی و ریشــه دار  ،تعالیــم آســمانی  ،نهادهــای اجتماعــی
مســئول و مراقبتهــای مشــفقانه فرهنــگ عمومــی را بیمــه ســاخته اســت.
امــا تــا رســیدن بــه مدینــه فاضلــه ره بســی دشــوار و منــزل بــس بعیــد.
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تجارب حاصل از اجراي پروژه خط  2قطار شهري

 مهندس عليرضا منصوريان مدير پروژه خط  2قطار شهري مشهد بــازرس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســانرضــوي
براســاس مطالعــات اتحاديــه پروژههــاي بــزرگ
( )MPAقســمت عمــده داليــل بــروز تأخيــرات و
افزايــش زمــان در پــروژه هــا و بــه عبارتــي عــدم موفقيــت پروژههــا ،متوجــه
علــل و تصميمــات اســتراتژيك ميباشــد .تصمياتــي كــه عمدت ـ ًا قبــل از شــروع
پــروژه توســط مديــران ارشــد شــركت يــا ســازمانهاي كارفرمايــي اتخــاذ
ميگــردد .اگــر ايــن تصميمــات نادرســت اتخــاذ شــود تالشــهاي بعــدي بــراي
موفقيــت پــروژه ولــو بســيار زيــاد باشــد ،تأثيــر ناچيــزي داشــته و احتمــال انجــام
موفــق پــروژه بســيار پاييــن ميآيــد.
تحقيقــات نشــان ميدهــد كــه در پروژههــاي زيرزمينــي كــه ماهيــت پيچيــده
دارنــد و احجــام آنهــا بــا دقــت بــاال قابــل بــرآورد نيســت ،مــواردي چــون انتخــاب
سيســتم مناســب انجــام پــروژه ،تنظيــم چارچــوب قــراردادي جامــع و مانــع،
اتخــاذ سياســت درســت در مــورد قيمتگــذاري و تخصيــص بهينــه ريســك
تغييــر مقاديــر پــروژه نقــش بســزايي در موفقيــت يــا عــدم موفقيــت پــروژه دارد.
ســاخت و ســازهاي زيرزمينــي بدليــل اينكــه شــرايط خــاك ،زميــن و خــواص
مــواد و مصالــح آن بصــورت دقيــق قابــل شناســايي نمــي باشــد ،از ديگــر انــواع
ســاخت و ســازها متمايــز ميگــردد .بطــور كلــي شــرايط غيرقابــل پيــش بينــي
يــا وابســتگي ايــن صنعــت بــه روشــها و ابزارهــا ،و همچنيــن ريســكهاي
غيرقابــل اجتنــاب در ايــن گونــه ســاخت و ســازها و بويــژه در پروژههــاي تونــل
ســازي شــايع اســت .بنابرايــن ســازوكارهاي قــراردادي بــراي پروژههــاي تونــل
ســازي نيــز بايــد بــه شــكل متفــاوت در نظــر قــرار گيــرد.
در كشــور مــا عــاوه بــر مــوارد مذكــور بــه دليــل بزرگــي و ايمنــي و گاهــي
ورود مباحــث امنيتــي بــه حضــور شــركتها ،ســازمانها و پيمانــكاران شــبه
دولتــي اجتنابناپذيــر اســت .پيمانــكاران شــبه دولتــي بــا بدنــه عظيــم و
بعضــ ًا ناكارآمــد ســبب تضعيــف بدنــه اصلــي پيمانــكاري و بخــش خصوصــي
در كشــور ميگــردد .بــه نوعــي كــه گاه ـ ًا اجــراي اصــل 44قانــون اساســي را
نيــز خدشــهدار ميســازند .در ايــن خصــوص لــزوم اجــراي ســريع پروژههــاي
زيــر ســاختي همچــون متــرو و بازگشــت بــه مســير پرشــتاب توســعه در منطقــه
بــا ســختي و ســنگيني ايــن گــروه از پيمانــكاران همخوانــي نداشــته و موضــوع
زمانــي بــه اوج پيچيدگــي خواهــد رســيد كــه در انتخــاب قــرارداد پيمانــكار نيــز
خطايــي حاصــل گــردد .ايــن مســائل عمدت ـ ًا ادعــاي پيمانــكاران پــروژه را نيــز
بــه همــراه خواهــد داشــت تــا جايــي كــه ميتوانــد بــه قفــل شــدن رونــد پــروژه
منجــر گــردد.
معرفي پروژه خط  2قطار شهري
براســاس مطالعــات جامــع حمــل و نقــل كــه در ســال  1373توســط پژوهشــكده
حمــل و نقــل دانشــگاه صنعتــي شــريف آغــاز گرديــد .چهــار خــط متــرو بــراي
شــهر مشــهد تعريــف شــد ،برايــن اســاس در ســال  1374شــركت قطــار شــهري
مشــهد زيــر نظــر شــهرداري تأســيس و شــروع بــه كار نمــود .در ســال 1383
مديــر طــرح مطالعــات خطــوط  3، 2و  4انتخــاب و در ســال  1387پــس از اتمــام
مطالعــات مراحــل انتخــاب پيمانــكار و واگــذاري پــروژه بــه پيمانــكار انجــام شــد.
پيــش از آغــاز انتخــاب پيمانــكار نيــز طــي چنــد ســال مراحــل مختلفــي طــي
گرديــد كــه از آن جملــه ميتــوان بــه تصويــب كريدورهــاي طــرح جامــع حمــل و
نقــل شــهر مشــهد در ســال 83توســط شــوراي عالــي هماهنگي شــهرهاي كشــور
اشــاره كــرد و پــس از آن در ســال  86پــان و پرفيــل و جانمايــي ايســتگاهها
در شــوراي هماهنگــي ترافيــك اســتان(همتا)به تأييــد رســيد .امــا پيــش از آغــاز
پــروژه ،شــوراي عالــي هماهنگــي ترافيــك شــهرهاي كشــور در ســال  86اقــدام
بــه تصويــب خــط  2نمــود.
از پيــش نيازهــاي برگــزاري تهيــه اســناد مناقصــه و اجــراي مراســم مناقصــه
ميتــوان بــه رونــد انجــام مطالعــات اشــاره نمــود كــه در ابتــدا مطالعــه پايــه و

امكانســنجي و مطالعــات دوره شــناخت و طرحريــزي انجــام پذيرفــت و پــس
از انجــام مطالعــات فــاز يــك پيشــرفته اســناد مناقصــه تهيــه گرديــد.
در ايــن مســير از همــكاري  14گــروه مهندســين مشــاور اســتفاده گرديــد و در
نهايــت اســناد مناقصــه در  50جلــد و  10گــروه محتوايــي شــامل دعــوت بــه
اظهــار تــوان انجــام كار ،دعــوت بــه شــركت در مناقصــه ،مــوارد حقوقــي ،مــوارد
فنــي و عمومــي ،مــوارد فنــي ســيويل ،مــوارد فنــي تجهيــزات ،مــوارد مالــي،
نقش ـهها ،مــدارك درخواســتي از مناقصهگــر و راهنمــاي مناقصــه تهيــه گرديــد.
پــس از فراخــوان پيمانــكاران و تهيــه ليســت كوتــاه در ارديبهشــت  87پاكــت

مناقصــه بازگشــايي و قــرارگاه ســازندگي خاتــم االنبيــاء(ص) بــه عنــوان برنــده
مناقصــه شــناخته شــد .در ايــن مرحلــه رقبايــي همچــون شــركت مپنــا ،تــام
ايــران خــودرو ،كيســون ،جنــرال مكانيــك ،ســابير ،گنــو و قــرارگاه خاتــم
االنبيــاء(ص) بــه رقابــت پرداختنــد.
نتيجهگيــري :در جمــع بنــدي تجــارب حاصــل از اجــراي پــروژه خــط  2و
در كنــار مزايــاي روش EPCو جهــت پروژههــاي مشــابه ميتــوان راهــكار
تفكيــك تخصصــي پــروژه و تقســيم يــك پــروژه بــزرگ را بــه چنديــن پــروژه
 EPCكوچــك كــه حســب حــوزه و يــا تخصــص كاري تشــكيل پــروژه اصلــي
را ميدهنــد ،اشــاره نمــود .ايــن راهــكار عــاوه بــر حفــظ مســئوليتهاي
پيمانــكاران مربوطــه كــه در حــوزه تخصصــي خــود داراي صالحيــت و تجربــه
مكفــي هســتند ،امــكان رقابــت بهتــر و ســالم تــر را در حــوزه تخصصــي مربوطــه

ايجــاد نمــوده و احتمــال آســيب بــه كل پــروژه را كاهــش ميدهــد .در ايــن
صــورت شــانس ورود پيمانــكاران خصوصــي در پيمانهــاي مجــري بيشــتر شــده
و بــا ايجــاد يــك فضــاي رقابتــي ،بهــره بــرداري از پــروژه بــا اطمينــان بيشــتري
در برنامــه زمانبنــدي پــروژه محتمــل خواهــد بــود.
كارفرمايــان در ايــن بيــن بــراي ايفــاد نقــش هماهنگــي ميبايســت تجهيــز
گرديــده و توانايــي تخصصــي الزم را بــا بكارگمــاري مشــاورين واجــد صالحيــت
و تجربــه كافــي در راهبــري پــروژه ،كســب نماينــد.
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جلسه تقدير و معارفه معاون آموزش و دبير هيئت  4نفره برگزار شد

جلســه تقديــرو معارفــه معــاون پذيــرش و آمــوزش و دبيــر هيئــت چهــار نفــره و
مشــاور حقوقــي ســازمان روز يكشــنبه بــا حضــور اعضــاي هيئــت رئيســه ،معاونان
و مديــران ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان ،در ايــن جلســه رئيــس

خــود در ســازمان خدمــات ارزنــدهاي را در بخــش آمــوزش و پژوهــش جهــت
ارتقــاء ســطح دانــش مهندســان انجــام داده اســت.
در ادامــه جلســه دكتــر مزينانــي نائــب رئيــس اول ســازمان هــم گفــت :تغييــرات
باعــث پويائــي و تحــرك يــك ســازمان مــي شــود .وي ســپس احــكام مهنــدس

ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان از خدمــات مهنــدس وكيلــي تقديــر
و تشــكر كــرد.
مهنــدس ســيفي اظهــار داشــت :همــه مــا بــراي اعتــاي نظــام مهندســي فكــر و
انديشــه ميكنيــم و روح تغييــر در تشــكيالت نمــود پيــدا ميكنــد.
وي افــزود :مهنــدس وكيلــي روحيــه مجاهــدت و آزادگــي دارد و در طــول خدمــت

مهــدي وكيلــي و دكتــر حميــد كاظمــي را قرائــت كــرد.
شــايان ذكــر اســت ،مهنــدس ســيفي در حكمــي مهنــدس وكيلــي را بــه
ســمت"دبير هيئــت  4نفــره" و "مشــاور حقوقــي" ســازمان و دكتــر كاظمــي را بــه
عنــوان "معــاون پذيــرش و آمــوزش" ســازمان منصــوب كــرد.

خبر

مهندسان خير تربت حيدريه هداياي خود را تقديم نيازمندان كردند

جمــع كثيــري از مهندســان عضــو ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان نمايندگــي شهرســتان تربــت
حيدريــه در يــاري رســاندن بــه محرومــان و
نيازمنــدان جامعــه بــا اهــداي پوشــاك و اقــام
مــواد غذائــي در ايــن امــر خــدا پســندانه شــركت
كردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل
ســازمان ،همچنيــن برخــي از مهندســين خيــر نيــز
مديريــت و عضويــت تعــدادي از موسســات خيريــه
در شهرســتان تربــت حيدريــه برعهــده دارنــد و
هــر مــاه كمــك هــاي شــاياني را تقديــم اقشــار
نيازمنــد مــي كننــد.

انتصابات

خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

21

خبر

مهندس سيفي  :دوره هاي آموزش مجازي براي مهندسين برگزار مي شود
رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي گفــت :درصــدد
هســتيم بســتر فضــاي آمــوزش الكترونيكــي و مجــازي را بــراي گــذران
دورههــاي آموزشــي تخصصــي مهندســين فراهــم آوريــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور
بيــن الملــل ســازمان ،علــي ســيفي
در مجمــع عمومــي انجمــن صنفــي
كارشناســان رســمي ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان كــه در
هتــل پرديســان برگــزار شــده بــود،
افــزود :بــا توجــه بــه گرفتــاري
مهندســين ،زمــان گذرانيــدن
دورههــاي آموزشــي را كاهــش
دهيــم ،و از طريــق فضــاي مجــازي
دوره آمــوزش را در رايانــه ،تبلــت و
حتــي گوشــي تلفــن همــراه بــراي
كاربــران برگــزار نمائيــم.
وي اظهــار داشــت :كارشناســان
رســمي مــاده  72مهمتريــن ركــن
كارشناســي را در قــوه مجريــه
دارنــد و جــزو نخبــگان مهندســين
محســوب ميشــوند و در مــاده 72
قانــون نظــام مهندســي و كنتــرل
ســاختمان جايــگاه شايســته و
خدمــات كارشناســي آنــان حتــي در
دســتگاههاي دولتــي و شــهرداريهاي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در ايــن جلســه مهنــدس محمدرضــا ســعيدي ،رئيــس هيئــت مديــره انجمــن
كارشناســان رســمي ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي هــم
گفــت :در مــاده  72قانــون نظــام مهندســي ،موسســات دولتــي ،نهادهــا ،نيــروي

نظامــي و انتظامــي ،شــركتهاي دولتــي و شــهرداريها ملــزم بــه ارجــاع كار
كارشناســي كارشناســان رســمي نظــام مهندســي ســاختمان هســتند.
در ايــن مجمــع مهنــدس مجيــد قانــع جــوان دبيــر انجمــن ،گزارشــي از عملكــرد

يكســاله ايــن انجمــن را بيــان كــرد و در پايــان انتخابــات بــازرس انجمــن برگــزار
شــد و دكتــر ســيد مســعود اميــدي بعنــوان بــازرس اصلــي و مهنــدس ســيد
حســين حس ـنزاده حســيني بعنــوان بــازرس علــي البــدل انتخــاب شــدند.

احکام و انتصابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
دکتر حمید کاظمی
بــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی بــه عنــوان

معــاون پذیــرش و آمــوزش ســازمان منصــوب گردیــد.

مهندس فرامرز ذوقي مرنديز
بــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی بــه عنــوان
معــاون فنــي و امــور حرفــه اي ســازمان منصــوب گردیــد.

مهندس مهدی وکیلی
بــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی بــه عنــوان

مشــاور حقوقــی و دبیــر هیــات چهــار نفــره ســازمان منصــوب گردیــد.

مهندس حسن مظهري
بــه موجــب حکمــی از ســوی مهنــدس علــی ســیفی رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی بــه عنــوان مدير
حــوزه رياســت و مشــاور فنــي ســازمان منصــوب گردید.
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اردشیر فرشيديان فر :فرصت هاي شغلي مهندسان مكانيك فراهم شده است
 اردشــير فرشــيديان فــر عضــو هيئــت مديــره ســازمان نظــام مهندســي ســاختماناســتان خراســان رضــوي(دو دوره)
  10سال معاون دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد عضو هيئت علمي و استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمي  25سال اوليــن محقــق ،طــراح و ســازنده بزرگتريــن مبدلهــاي حرارتــي صفحــهاي درخاورميانــه
 مبدع فرمول انتقال حرارت و ثبت در  ASMEآمريكا كارآفريــن و مهنــدس برتــر و نمونــه ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســانرضــوي در ســال 1392
 ايجــاد فرصتهــاي شــغلي بــراي  200نفــر مهنــدس و كارگــران فنــي در يــكشــركت پژوهشــي صنعتــي
 صاحب چهار عنوان كتاب ايمني و آتش نشانيدكتــر فرشــيديانفر عضــو هيئــت مديــره ســازمان نظام مهندســي ســاختمان خراســان
رضــوي از شــخصيتهاي علمــي و صنعتــي در اســتان ميباشــد كــه توانســت بــه
اتفــاق برادرش"پروفســور انوشــيروان فرشــيديان فــر" بــا تأســيس اولين مركز آموزشــي
و تحقيقاتــي دانــش بنيــان اقــدام بــه تحقيــق ،پژوهــش ،طراحــي و ســاخت مبدلهــاي
صفحـهاي نماينــد كــه ايــن مبدلهــا بــه تأئيــد ســازمان بهينهســازي مصــرف انــرژي
كشــور رســيده و الاقــل تــا  30درصــد صرفــه جوئــي انــرژي در ســوخت "گاز" را دارد.
مهنــدس فرشــيديانفر در گفتگــوي اختصاصــي بــا خبرنــگار خبرنامــه گفــت :آمادگــي
داريــم بــراي مهندســين رشــته مكانيــك ،آموزشهــاي الزم در زمينــه طراحــي،
محاســبات ،ســاخت و مهندســي فــروش مبدلهــاي صفحــهاي را انجــام دهيــم و
آنــان را وارد بــازار كار كنيــم .عضــو هيئــت مديــره ســازمان نظام مهندســي ســاختمان
خراســان رضــوي افــزود :بــا آمــوزش و تربيــت مهندســان مكانيــك اســتخدام آنــان در
رشــته هــاي صنعــت ســاختمان جهــت طراحــي ،نصــب و تعميــر بــراي سيســتمهاي
مبدلهــاي حرارتــي ،گرمايشــي ،سرمايشــي ،مجموعههــاي آبــي ،مجتمــع هــاي
خبر

صنايــع پتروشــيمي،
نفــت ،گاز ،صنايــع
شــيميايي ،صنايــع
داروســازي و صنايــع
فراهــم
غذائــي
ميشــود.
وي اظهــار داشــت :در
حــال حاضــر پنــج هزار
دســتگاه مبدلهــاي
حرارتــي صفحــه اي از
وزن  3كيلوگرم"پكيــج" تــا  17تــن "مبدلهــاي حرارتهــاي پتروشــيمي عســلويه و
پــارس جنوبــي" در كشــور نصــب مــي باشــد ،كــه نيــاز بــه نگهــداري و تعميــرات دارد
كــه مهندســين مكانيــك را در ايــن حرفــه بــكار گرفــت.
مهنــدس فرشــيديانفر كــه چهــار عنــوان كتــاب در مباحــث ايمنــي و آتشنشــاني بــا
همــكاري ســازمان نظــام مهندســي خراســان رضوي منتشــر كــرده اســت .عناوين آن
شــامل موضوعات"اصــول و ضوابــط طراحــي و محاســبات هيدورليكــي سيســتمهاي
اطفــاء حريــق ســاختمان" " ،بهينهســازي مصــرف انــرژي بــا اســتفاده از مبدلهــاي
حرارتــي صفحـهاي"" ،مبدلهــاي حرارتــي صفحهاي(طراحــي -كاربــرد -عملكــرد)"
و " اصــول و ضوابــط سيســتمهاي اطفــاء حريــق ســاختمان" كتــاب مرجــع ســازمان
آتــش نشــاني ميباشــد.
عضــو هيئــت مديــره ســازمان در خصــوص فعاليــت كميســيون مبحــث ســوم مقررات
ملــي ســاختمان گفــت :ايــن مبحــث ايمنــي و آتــش نشــاني ميباشــد كــه مركــب
از هفــت نفــر شــامل  4نفــر از اعضــاي ســازمان نظــام مهندســي و ســه نفــر از
كارشناســان آتشنشــاني هســتند كــه مســائل و مشــكالت ايمنــي آتشنشــاني در
ســاختمان را حــل و فصــل ميكننــد.

ديدار رئيس و نواب هيئت رئيسه با كاركنان سازمان

بــه مناســبت خجســته ميــاد بــا ســعادت پيامبــر اعظــم حضــرت ختمــي
مرتبــت محمــد مصطفــي (ص) و والدت حضــرت امــام جعفــر صــادق (ع)،
مهنــدس علــي ســيفي رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان
رضــوي بــه اتفــاق دكتــر ســيد مجيــد مزينانــي و دكتــر مســعود رياضــي
نائــب رئيــس اول و دوم و چنــد تــن از اعضــای هیــات مدیــره ســازمان
از بخــش هــاي مختلــف ســازمان بازديــد و بــا همــكاران شــاغل ديــدار
كردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بيــن الملــل ســازمان ،در ايــن ديــدار
دكتــر ســيفي ضمــن تبريــك ايــام فرخنــده دو ميــاد و گراميداشــت هفتــه
وحــدت از خدمــات و زحمــات كاركنــان و پاســخگوئي بــه اربــاب رجــوع
تقديــر و تشــكر كــرد.
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مراسم تقدير و معارفه هيئت مديره دوره ششم و هفتم سازمان برگزار شد
مراســم تقديــر و معارفــه اعضــاي هيئــت مديــره دورههــاي ششــم و هفتــم
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي بــا حضــور جمعــي از مديــران
انجمنهــاي صنفــي و تشــكلهاي فنــي و مهندســي ،اعضــاي هيئــت مديــره،
معاونــان و مديــران بخشهــاي مختلــف ســازمان در ســالن اجتماعــات ايــن
ســازمان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي و امــور بينالملــل ســازمان در ايــن مراســم از مهنــدس
محمدرضــا رئيســي و اعضــاي هيئــت مديــره دوره ششــم ســازمان تجليــل بــه عمل
آمــد و از ســوي مهنــدس ســيفي رئيــس ســازمان نظــام مهندســي لــوح تقديــر بــه
آنــان اعطــاء شــد.
مديــركل راه و شهرســازي خراســان رضــوي در ايــن مراســم ضمــن قدردانــي از
زحمــات مهنــدس رئيســي و اعضــاي هيئــت رئيســه و هيئــت مديــره دوره ششــم
ســازمان گفــت :توفيــق داشــتم ســالها در خدمت بــزرگان ســازمان بــودم و از تجارب
ارزشــمند آنــان در حوزههــاي مختلــف فنــي ،مهندســي و اجرائــي اســتفاده كــردم.
دكتــر محمدرضــا اخــوان عبداللهيــان افــزود :در دوره قبــل كــه مســئوليت ســازمان
را برعهــده داشــتم طــرح ســاماندهي اداري (مگفــا) را در هيئــت مديــره مصــوب
كرديــم و آقــاي مهنــدس رئيســي طــرح را اجرائــي كردنــد ،قطع ـ ًا در زمــان اجــراء
چالشهائــي وجــود داشــت و معايــب در مســير اجــراء بوجــود آمــد ولــي در نهايــت
ســازمان داراي چــارت ســازماني اجرائــي شــد.
مديــركل راه و شهرســازي اســتان بــا تأكيــد بــه داشــتن اخــاق حرف ـهاي ،فنــون
مذاكــره ،مشــاركت و ارائــه نقــد و پيشــنهاد در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان،
افــزود  :بايســتي اخــاق حرفـهاي در جامعــه مهندســي نظاممنــد شــود و بــا ايمــان

بــه خــدا و اعتقــاد بــه واليــت فقيــه بــه ســوي آنچــه نظــام مقــدس جمهــوري
اســامي عنــوان كــرده حركــت كنيــم.
علــي ســيفي رئيــس ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان هــم از تالشهــاي
رئيــس و اعضــاي هيئــت مديــره دوره ششــم ســازمان تقديــر كــرد و افــزود :بايــد از
وجــود پيشكســوتان و متخصصيــن مهنــدس در ســازمان و از اندوختههــا ،ايدههــا و
تجــارب گرانمايــه آنــان در بخشهــاي مختلــف اســتفاده كنيــم.
وي افــزود :بــه شــكرانه الهــي بلــوغ و فضــاي همدلــي ،همســوئي و هماهنگــي در
ســازمان وجــود دارد و نظــام مهندســي همســو بــا هيئــت چهــار نفــره ،انجمنهــا،
تشــكلهاي صنفــي و جامعــه مهندســين حركــت ميكنــد.
در ادامــه جلســه ،مهنــدس محمدرضــا رئيســي ،رئيــس دوره ششــم هيئــت مديــره
ســازمان ،در ايــن جلســه يــادي از پيشكســوتان ســازمان آقايــان دكتــر بهــار وحــدت،

مهنــدس كامــران و مهنــدس مقيمــي كــرد و افــزود :ايــن بــزرگان خدمــات ارزندهاي
را در ارتقــاء ســازمان انجــام دادهانــد.
وي خطــاب بــه مهندســين گفــت :در ســاخت و ســازها بايــد مســئوليتپذير باشــيم و
ســرمايههاي مردمــي را بــه ثــروت ملــي تبديــل كنيــم بــا مقاومســازي و اســتفاده
از فنــاوري نويــن و ســبك ســازي ،عمــر ســاختمان را از  30ســال بــه  150ســال
برسانيم.
الزم بــه ذكــر اســت :در ايــن جلســه مهنــدس موســوي نيــاء مديــركل بنياد مســكن
انقــاب اســامي و مهنــدس هاشــمي نســب مديــركل نوســازي و تجهيــز مــدارس
اســتان ،مهنــدس ديمــه كار عضــو شــوراي اســامي شــهر مشــهد نيــز حضــور
داشــتند.

