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سرمقاله

چرا ماهنامه طاق؟

ديرزماني بود كه انديشه داشتن يك ارتباط مستمردوسويه با تمامي
اعضاي سازمان ،اصلي ترين دغدغه و مشغله فكري مديران سازمان
را تشكيل مي داد .چه بسيار جلسات كه تشكيل مي شد و در آسيب
شناسي ساختار سازمان نظام مهندس��ي استان  ،فقدان اين ارتباط
منس��جم و دو سويه با كليه اعضا بچش��م مي خورد .از يك سوي
،انبوهي از اطالعات ،اخبار  ،آگاهيهاي علمي ،دس��تورالعملها و . . .
وجود داشت كه در زمان مناسب و بهنگام مي بايست به اطالع همه
اعضاي س��ازمان مي رسيد و از سوي ديگر تريبوني براي انعكاس
نقطه نظرات  ،ايده ها و انديشه هاي  12000نفر اعضاي فرهيخته
سازمان نظام مهندسي س��اختمان مي بايست وجود داشته باشد تا
ثمرات و بركات اين ارتباط دوطرفه به كل نظام ساخت و ساز استان
برسد.
و اينك و پس از مدتها تالش ،انتشار منظم و ماهيانه طاق را پاسخي
براي نياز فوق يافتيم .همانگونه كه مش��اهده مي كنيد طاق با يك
خانه تكاني اساس��ي در اختيار شماست ،تغييرات عمده در شكل و
محتوي و نظام انتشار و توزيع .كمر همت بسته ايم تا اين ماهنامه
را در خور شأن جامعه مهندسي استان – و بلكه كشور – و البته در
آغاز هر ماه و بشكل منظم بدست اعضاي سازمان برسانيم .پيمان
بسته ايم كه عليرغم مشقات فراوان ،مجموعه اي كامل از مقاالت
علمي  ،گزارشات  ،آخرين اخبارو دستورالعملهاي روز و  . . .همواره
در دسترس شما باشد ،و نهايتا دست نياز به سوي شما فرهيختگان
دراز مي كنيم تا با ارس��ال مقاالت  ،پيش��نهادات  ،نقطه نظرات و .
 . .ياريمان دهيد و بخش��ي از ماهنامه را كه « از میان نوشته های
ش��ما» اختصاص يافته است با همكاري صميمانه و ارسال كلمات
گهربارتان غناي بيش��تري بخشيد و اميد داريم تا هرگونه سوالي را
كه در هر موضوعي مرتبط با سازمان و صنعت ساخت و  . . .داريد،
پاسخگو باشيم.
واينك در آغاز راه جديد سپاس��گزار زحمات بيدريغ تمام گذشتگان
طاقي��م ورهين منت مجموعه اي بي ريا كه هم اكنون در ماهنامه
طاق خالصان��ه ابراز ارادت ب��ه همكارانش��ان را در مجموعه نظام
مهندسي و جامعه مهندسين فراروي خود قرار داده اند و اميد قبولي
اين زحمات ناقابل از حضرت دوس��ت و  : . . .تا چه قبول افتد و كه
در نظر آيد .
و ماتوفيقی اال باهلل عليه توكلت و اليه انيب
وموفقيتي نيست مگر با عنايت حضرت حق  ،بر او توكل مي كنيم
و بسوي او بازميگرديم
سردبیر
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سروش انديشه
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى
در ديدار اعضاى هيات مديره
ن
سازمان هاي نظام مهندسي ساختما 
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يك نكته اين اس��ت كه دانش��كدههاى فنى ما در طول س��الهاى پيش از انقالب و همچنين بعد از انقالب ،هميش��ه محل حضور برترين استعدادهاى اين كشور بود .از آن
زمانهايى كه بنده يادم مىآيد  -از دورهى جوانى و ارتباط ما با دانشگاهها و دانشجوها و محيطهاى دانشگاهى  -خوشفكرترين ،متحركترين و فعالترين عناصر دانشجويى
در دانش��كدههاى فنى و مهندس��ى و مراكز علمىِ مربوط به مهندس��ى با شعب مختلفش ،اجتماع داشتهاند .اين را بگذاريم در كنار يك حقيقت ديگر؛ و آن ،سطح متوسط
باالى ذهنى و هوشمندى نسلهاى ايرانى است ،كه اين جزو چيزهاى مسلّم است و شعار و تبليغ نيست .ذهن و هوشمندى ايرانيان از متوسط ذهن و هوشمندى ملل جهان
باالتر است؛ اين يك سخنِ علمى و آمارى و تحقيق شده است؛ گذشتهى ما هم همين را نشان مىدهد؛ فرهنگ و تمدن ايرانى در ادوار مختلف ،براى ملل دنيا يك شاخص
برجسته و يك پرچم بهحساب مىآمده .در دورهى اسالمى هم ملتى كه توانست دانش و فلسفه و علوم مختلف و روشهاى زندگى را از اسالم بگيرد و آنها را در چارچوب
منطقهاى مستحكم پايدار كند و به دنيا ارائه دهد ،عمدت ًا ايرانىها بودهاند؛ اين را ديگران هم قبول دارند.
يك مجموعهى ملىِ هوشمند و داراى استعدا ِد وافر و سرشار را در نظر بگيريد؛ تقريب ًا مىشود گفت بهترين و هوشمندترين فرزندان خود را به بخشهاى فنى و مهندسى
مىفرستادند .نتيجه چه بايد باشد؟ آنچه انسان از چنين مجموعهيى  -كه زبدگان و نخبگان و برگزيدگان ذهنىِ يك كشور و يك ملتند  -انتظار دارد ،انتظار خيلى بااليى
است .با تأسف بايد بگوييم آن انتظار ،در دورههاى گذشتهى ما تا قبل از انقالب ،تحقق پيدا نكرده؛ و اين عللى دارد كه اشارهى كوتاهى به آنها خواهم كرد .بر اين بيفزاييم
روشنبينى و تفكر زندهى اجتماعىِ دانشجويان اين بخش را .همانطور كه درست اشاره كردند ،مبارزترين و آگاهترين دانشجويان در دانشگاهها در زمينههاى سياسى ،باز
به نسبت در همين دانشكدههاى فنى بيشتر بودهاند.
بعد از آنكه از سد دز بازديد كردم ،اين نكته را گفتم؛ شايد شما هم شنيده باشيد .بعد از آنكه شركتهاى خارجى قسمتى از سد د ِز ما را ساختند ،براى مدت كوتاهى
بهرهبردارى از نيروگاه آن را به يك شركت داخلى دادند .بعد مىخواستند ظرفيت نيروگاه را دو برابر كنند .يك شركت امريكايى كه متعهد شد بيايد ظرفيت نيروگاه را
دو برابر كند ،وقتى ديد بهرهبردار ،ايرانى است ،گفت اينها بايد بيرون بروند؛ بنابراين اجازه نداد .دولت ايران بهرهبردار ايرانى را بيرون كرد و بهرهبردارى از نيروگاه دز را
ِ
درصد ديگر نيروگاه را تكميل كنند .بنابراين به ايرانى اص ً
ال اجازه داده نمىشد؛ حتى در
به يك شركت ايتاليايى داد؛ آن وقت امريكايىها ظاهرا ً حاضر شدند بيايند پنجاه
زمينهى بهرهبردارى .براى همين هم هست كه ما در زمينههاى ساخت  -چه ساختهاى صنعتى ،چه سازههاى ساختمانى ،عمران و مهندسىهاى گوناگون در آن زمان  -واقع ًا
يك چيز قابل ذكر و قابل عرضهيى كه س��اخت ايرانى باش��د ،نداريم؛ درحالىكه نيروهاى ما همان نيروهايند و نس��ل امروز از نسل ديروز متمايز و متفاوت نيست .همين
جوانهايى كه امروز توانستهاند اين سدها ،اين نيروگاهها ،اين بزرگراهها ،اين خط آهنها ،اين كارخانجات گوناگون ،اين طراحى ماشينها و هواپيماها ،اين سالحهاى نظامى
و اين فنآورى پيچيدهى هستهيى را توليد كنند ،در نسل گذشتهى ما هم بودند؛ اما از اين چيزها خبرى نبود .اين بزرگترين خدمت انقالب به كشور است .به نظر من در
زمينههاى علمى ،بزرگترين خدمت اين است كه اين باور را به ما ايرانىها بخشيد كه ما مىتوانيم؛ همان تعبيرى كه امام كردند« :ما مىتوانيم».
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گفتگ��وي اختصاص��ي ماهنامه ط��اق با مهندس
منوچه��ر خواجهدلوئ��ي معاون امور مس��کن و
ساختمان وزارت مسکن و شهر سازی

عکس از محسن بخشنده

مهندس محمد تقي خسروي
مهندس احسان نبوتي

6

گفتگـو

واگذاري زمین از طريق حاكم شرع و در پی آن بحث قانون زمين شهري و
واگذاري زمين به متقاضياني كه از دولت زمين نگرفته اند مطرح مي ش��ود .
به تدريج اين سياست با اجراي طرحهاي آماده سازي تكميل مي شود  ،این
بخش از سياستهای تامین مسکن تا اواخر دهه  60دنبال مي شود .در اوايل
دهه  70موضوع مس��كن اجتماعي مطرح مي شود و بر اساس آن دهكهاي
پايين جامعه مشمول برخورداری از مسكن اجتماعي مي شوند .بر این اساس
دولت باید به گونه ای بر واحدهاي س��اخته ش��ده ب��رای این گروه از جامعه
مديريت كند  .اين برنامه برغم آنكه برنامه خوبي بوده است اما حجم واحدهاي
مشمول آن ،اندك و طبيعتا حوزه شمول آن ناچيزبوده است  .از نيمه دهه 70
به بعد طي  10س��ال ؛ موضوع مسكن استيجاري یا همان مسكن اجاره به
شرط تمليك مطرح مي شود .در اين بخش نيز هر چند حجم اين برنامه ها
طي هشت تا ده سال  ،از برنامه مسكن اجتماعي بيشتر است اما این طرح
اشاره :
نیز به دليل آنكه پس از انقالب  ،ميزان رشد جمعیت به شکل چشمگیری افزایش می یابد و به
در
امروز
که
خراسان،
گناباد
اهل
و
ساله
52
س��اختمان،
و
راه
مهندس
؛
دلوئي
خواجه
منوچهر
همين نسبت پس از مدتی تقاضا براي مسكن نیز به تدريج به شكل تصاعدي افزايش پيدا مي
پنجمين طبقه ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي به بخشی از سازو کارهای حل مشکالت كند پاسخ گوي اين نياز نیست  .پس از چندي قانون برنامه چهارم دولت را مکلف مي کند طرح
مسکن کشور رس��یدگی می کند ،عهده دار کرسی معاونتی با عنوان امور مسکن و ساختمان جامع مسكن را براي كشور تهيه كند .مقدمه اين طرح آن بود تا با مطالعه جامع وضعيت موجود
در وزارت مسکن و شهر سازی است که وظایفی همچون تدوين الگوي مسكن ،برنام ه ريزي كشور  ،وضعیت آینده نياز سنجي شود .تا بر اساس اين نياز سنجي و تاملی بر تجارب بيست و
مسكن متناسب با نيازهاي جامعه ،جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرماي ه گذاري چند سال قبل  ،تقويت نقاط قوت و از میان برداشتن نقاط ضعف و عالوه بر آن بررسی تجارب
بخش مس��كن  ،تدوين آئيننامهها و دستورالعملهاي نظام صنفي و قوانين نظام مهندسي و سایر کشورها در این خصوص  ،برنامه جامعي براي مسكن كشور تدوين شود .
تشكيالت حرفهاي و وظایف دیگری از این دست را عهده دار است.
به نظر من طرح جامع مسكن كشور نقطه عطفي براي حوزه مسكن به شمار می آید .اين طرح
منوچهر خواجهدلوئي ليس��انس مهندس��ي راه و ساختمان اش را در س��ال  1363از دانشگاه در س��ال نخس��ت برنامه چهارم حول  9محور اصلي و  55برنامه عملياتي جمع بندي و تهيه
فردوسي مشهد اخذ نموده و همزمان با تحصيل  ،فعاليت در جهاد سازندگي را آغاز كه تا اواسط مي شود .نتیجه اين مطالعات در قالب چند آئين نامه و قانون تقديم دولت و مجلس می شود و
س��ال  1367ادامه يافته و پس از آن مسوولیتهای مختلفي همچون ریاست سازمان مسكن و از درون آن برنامه هاي مختلفي شكل مي گيرد  .نتايج طرح جامع مسكن در حوزه كم درآمدها
شهرسازي استان سمنان  ،معاونت فني سازمان زمين شهري كشور ،عضویت در هيأت مديره نش��ان می دهد كه بعضا در بعضي از دوره ها به ويژه بین س��ال های  75تا  84توليد مسكن
س��ازمان ملي زمين و مس��كن و معاون اجرائي س��ازمان ملي زمين و مسكن  ،قائم مقام وزير كشور مطلوب بوده است ؛ به این معنا که رشد توليد مسكن نسبت به رشد تشكيل خانوار عقب
مسكن و شهرسازي در امور شركتها و مديرعامل سازمان عمران و بهسازي شهري و ...را تجربه نبوده است  ،اما متاسفانه با اینحال دسترسي دهك هاي اول تا پنجم جامعه به مسكن دشوار
کرده و طي دوره مهندسي زلزله و زلزلهشناسي در دانشگاه برلين آلمان بر اساس در خواست تر ش��ده و سهم مسكن در س��بد هزينه اين خانوارها در كالنشهرها به  70درصد می رسد در
سازمان ملل از جمله سوابق علمي وي است .
حالي كه این رقم پیش از آن زير  30درصد بوده اس��ت  .اين مس��اله بیانگر آن اس��ت که در
مدت مذكور برنامه هاي ما در بخش��ي كه بمنظور تحقق اصل 31تدوين شده بود پاسخگوي
بخش عمده گفت و گوی ما با مهندس خواجه دلوئی به طرح موضوعاتی همچون طرح های اين گروه ها نبوده اس��ت .در مقطع اجراي طرح جامع مس��كن در سال  85يك و نيم ميليون
ریز و درش��ت دولت های پیش��ین برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه ،جايگاه سازمان خانوار فاقد مسكن در كشور وجود داشت .نرخ رشد اجاره نشيني نیز ظرف ده سال  75تا  84از
نظام مهندسي ساختمان در ارتقاء كيفيت ساخت و ساز ،مسکن مهر و بایدها و نبایدهای آن  15درصد به حدود  27درصد افزایش می یابد و عمدتا اين نرخ بر دهك هاي پائين جامعه تاثیر
اختصاص یافته است .ماحصل این گفت و گو تقدیم حضورتان می شود:
می گذارد .از همین روی طرح جامع مس��كن تالش می کند سياس��تهاي ويژه اي را با تدوین
چندین برنامه براي تامین مس��كن كم درآمدها تعريف کند ؛ حق بهره برداري از زمين که به
مسكن مهر معروف شده است ،حمايت از احداث وعرضه مسكن اجاره اي  ،وديعه قرض الحسنه
آقای مهندس  ،همانطور که می دانید اصل  31قانون اساس��ي  ،داش��تن مسكن مسكن براي گروههاي كم درآمد  ،نوسازي مسكن روستايي  ،حمايت از توليد و عرضه مسكن
مناسب را از حقوق اوليه مردم می داند و بر اساس همین اصل دولت موظف است اجتماعي  ،ايجاد صندوق هاي ملي و محلي كمك به پس انداز و تامين مسكن كم درآمدها از
زمينه های الزم را بمنظور اجرايي ش��دن آن انجام دهد .اساس��ي ترين اقداماتی که جمله مجموعه برنامه هايي است كه در حوزه مسكن كم درآمد ها در طرح جامع تدوين شد و
دولت در اين خصوص انجام داده چه بوده و آيا كارگزاران دولت را در انجام اين پس از قانونمند شدن در مجلس در قالب قانون ساماندهي ابالغ گردید.
هدف موفق مي دانيد؟
در همین راستا از نيمه دوم سال  86به صورت جدی كارعملياتي
اصل  31قانون اساسي بخشي از ماموريتهاي وزارت مسكن است
مسكن مهرشروع شده است ،به نظر من اتفاقي كه در این حوزه
و همانگونه که شما اشاره كرديد دولت را مکلف می سازد تا زمینه
مختلف
شركتهاي
توسط
تقاضا
800
در حال وقوع اس��ت هم در كشور ما و هم در ديگر كشورها كم
های الزم برای تامین مس��کن مردم بويژه گروههاي كم در آمد به مركز تحقيقات رسید و بيش از  60سابقه است ؛اين طرح ابعاد وسيعي را در بر می گیرد ؛ يعني شما
و جوانان را فراهم کند  .معنای اين اصل آن نيس��ت كه دولت ،
در ي��ك طرح بيش از يك ميليون خانوار را زیر پوش��ش برنامه
خود  ،اقدام به س��اخت مس��کن مورد نياز اين گروه كند ؛ بلکه سيستم و زير سيستم تایيد شد كساني مس��كن قرار مي دهید ؛ پروژه بسيار عظيمي كه تقريبا در هيچ
مفهوم آن این است که بايد تمهيداتي را فراهم سازد تا اين عده
جاي دنيا س��ابقه ندارد.در حوزه روس��تايي نیز وضعیت به همین
با شرايط و مقتضياتي كه دارند صاحب خانه شوند  .عالوه بر اين كه بخواهند تجهيزات ماش��ين آالت
شکل اس��ت ؛ بگونه ای که در بخش نوسازي مسكن روستايي
وظيفه دولت در بخش مسكن تدوين ضوابط فني و نظارت عاليه براي اين سيستمها وارد كنند از تعرفه س��اليانه  200هزار واحد مس��كوني زير پوش��ش نوس��ازي قرار
بر اعمال آنها در كل ساخت و ساز كشور است تا این مهم بخوبی
مي گيرند كه اين تعداد نیز در دنيا كم نظير است  .به هر حال به
براي
زمين
.
هستند
معاف
بانكي
سود
و
انجام شود .
نظر مي رسد ان شاء اهلل با اين برنامه ها بیش از گذشته به مسكن
همراه
فرودهايي
و
فراز
با
بخش
این
در
ما
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احداث كارخانجات ب��ه اين صاحبان كم درآمدها نیز توجه خواهد شد.
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با توجه به مواردی که اش��اره کردید و با در نظر گرفتن
داشته
صنعتي
شهركهاي
چه
آوري
فن
فاقدين مسكن كم درآمد گرديده و در مقاطعي نيز اين سياستها تا
ش��رایط حاضر به نظر جنابعالی مهمترين چالش فراوري
حدودي تغيير كرده است  .پس از پیروزی انقالب اسالمی دولت باش��ند چه ما داشته باش��يم ،بصورت مسكن چيست؟
کوش��یده اس��ت در قالب چند برنامه مختلف به موضوع مسكن
ببيني��د ؛ آنچه كه ما ب��ه عنوان چالش از آن ي��اد مي كنيم در
شود.
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كم درآمد ها بپردازد ؛ در گام نخس��ت موضوع اراضي ش��هري و
دو ح��وزه كيفي��ت و كميت در مس��كن قابل بررس��ی اس��ت .

نظاممهندسي،
س��تون فق��رات كيفيت
ساخت و ساز كشور است
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در ح��وزه كمي و كمك به تامين مس��كن گروههاي كم درآمد در همین راس��تا از نيمه دوم س��ال  86فارغ التحصيالن هشت رشته به محض فارغ التحصيلی ،در زير
گروه نظام مهندسي قرار گرفته و پروانه اشتغال موقت دریافت می
وظایفی برای دولت تعیین ش��ده اس��ت .دولت وظيفه دارد طبق
اي��ن برنامه ه��ا زمین مورد نیاز مردم را تامی��ن کند .اين وظیفه به صورت جدی كارعملياتي مس��كن کنند و تحت آموزش و تدابير اس��تاد  -شاگردي قرار مي گيرند.
انجام شده است .البته قطعا زمين ها باید داخل محدوده مناسب مهرشروع شده است ،به نظر من اتفاقي اعضای سازمان نظام مهندسي بايد كمربندهای خود را در حوزه
كيفيت محکم کنند ،وظيفه دولت نیز اين است كه برای تحقق
و متناس��ب با ضوابط شهرسازي باش��د .موضوع ديگر اين است
اس��ت
وقوع
حال
در
حوزه
این
در
كه
این مهم دس��تور العمل بدهد و قانون و آئين نامه ابالغ کند .در
كه منابع مالي و تس��هيالت بانكي براي اجراي آن فراهم باش��د
كه البته در س��ال گذشته در خصوص مسكن مهر با مشكالتی هم در كشور ما و هم در ديگر كشورها واقع به مثابه روغن چرخ و انرژی بخش چرخ دنده ها یعنی عوامل
مهندسي و نظام مهندسی ها ،عمل کنند .كار سنگينی پيش روي
مواجه بوده ایم .اما خوش��بختانه از سال جاری با تصميم دولت و
تخصیص خط اعتباري برای مسكن و تخصصي كردن عمليات كم سابقه است ؛اين طرح ابعاد وسيعي جامعه مهندسي كشور است .مفهوم حرف من اين نيست كه در
بانكي  ،این مشکل حل شده و در حوزه تسهيالت بانكي مشكلي را در بر می گیرد ؛ يعني شما در يك خصوص كيفيت هيچ اتفاقي نيفتاده است .خوشبختانه گزارشات
نظارت عاليه که به استناد ماده  33تا  35تهيه مي شود نشان می
وجود ندارد  .بخش ديگر مربوط به منابع مالي متقاضيان است ؛
در ح��وزه منابع مالي با دو گروه متقاضی مواجهیم  :دهك اول و طرح بيش از يك ميليون خانوار را زیر دهد نظام مهندسيها در بسیاری از استانها موفق عمل كرده اند و
به خوبی بر فعاليت اعضاء نظارت و به موقع با متخلفان برخورد
بخش��ي از دهك دوم كه تامين منابع مالي سهم خودشان را هم پوش��ش برنامه مسكن قرار مي دهید ؛
كرده اند و از همین روس��ت که در اعمال مقررات ملي ساختمان
ندارند .براي اين گروه نيز برنامه ريزي هايي شده است ؛ از جمله
آنکه خيرين مسكن ساز ،وزارت رفاه و نهادهایي مثل كميته امداد پروژه بسيار عظيمي كه تقريبا در هيچ ش��اهد ارتقای كيفيت هستيم  .البته در بعضي از استانها نیز اين
ش��رايط وجود ندارد و نيازمند توجه بيش��تري در این خصوص
و بهزيس��تي و خيرين به متقاضيان کمک می کنند .اين برنامه
عملياتي شده و خوشبختانه كميته امداد و بهزيستي منابع مالي را جاي دنيا سابقه ندارد.در حوزه روستايي
هستیم.
قرار است بيش از چهل هزار ميليارد تومان در احداث
نيز براي اين منظور اختصاص داده اند .بخش بعدي نيز مربوط به نیز وضعیت به همین شکل است ؛ بگونه
مسكن مهر سرمايه گذاري ش��ود  ،در این راستا وزارت
دهك هاي تا  5است که معموال باید خود آنها حدود هفت تا ده،
ميليون تومان را در طي فرآيند كار تامین کنند و خيلي نگران آن ای که در بخش نوسازي مسكن روستايي مس��کن و شهرس��ازي چه برنامه فرهنگي و تبليغي برای
نيس��تيم .آنچه مهم است مكانيزم هاي عملياتي شدن اين كار ساليانه  200هزار واحد مسكوني زير جامعه مهندسی و عامه مردم دارد و با توجه به حجم باالي
ساخت و ساز مسكن مهر كه تا حدودي چهره غالب شهرها
است .ما در فرآيند عملياتي شدن  ،با توجه به تجارب بیش از يك
سال و نيم گذشته  ،روش هاي متنوع اجراي مسكن مهر را تدوين پوش��ش نوس��ازي قرار مي گيرند كه را تغییر خواهد داد براي ايجاد فرهنگ س��اخت و ساز بر
مبناي معماري ايراني – اسالمي چه اقداماتي انجام خواهد
و آن را در اختيار شوراي مسكن استان گذاشتيم تا بتواند متناسب اين تعداد نیز در دنيا كم نظير اس��ت .
شد؟
ب��ا هر پروژه هر ش��هر و هر موقعيت تصميم گي��ري کند  ،چرا
که يك نسخه واحد نمی تواند پاسخگوی نیازهای تمامی نقاط به هر حال به نظر مي رسد ان شاء اهلل با ببينيد؛ البته با این ش��رایط بازهم چهره غالب شهر مسكن مهر
نمي ش��ود ؛ براي اينكه ما جمع ًَا حدود  13ميليون واحد ش��هري
كشور باشد .ممکن است ساماندهی این طرح در قالب تعاوني به اين برنامه ها بیش از گذشته به مسكن
داريم يك ميليون و خرده اي هم مسكن مهر اضافه مي شود ولي
دلیل عملکرد مناس��ب تعاونی ها و مدیریت فعال آنها در برخی
مناطق موثر باشد اما در برخی مناطق ممکن است هيئت مديره ك��م درآمدها نیز توجه خواهد ش��د .در ش��رايط امروز حجم عمده ساخت و سازها در شهرها مسكن
مهر است و بسياري هم موثر است يعني كيفيت اين واحدها حتما
تعاوني با این حوزه آشنایی کافی را نداشته باشند و يا در يك تعاوني
نقش دارد خوشبختانه از همان ابتداي تاليف مسكن مهر آيين نامه
دیگر ممكن است  20 ، 10درصد اعضاء با مجموعه همراهی الزم
را نداشته باشند .به همین دلیل مكانيزمهاي مختلف تدوين شد تا در خود تعاوني متقاضياني كه هايي تدوين شد و ابالغ شد كه توجه به كيفيت از مرحله طراحي و معماري تا مرحله نظارت
توان مالي ندارند با بقيه متقاضيان جایگزین شوند ،یا اينكه شما بتوانيد از توان سازندگان ذيصالح و اجرا  ،شرط الزم مسكن مهر است  ،بر اساس همين كار دولت حتي برای خدمات مهندسي
و انبوه س��ازان اس��تفاده بكنيد و يا اینکه در مناطقی که چند خانوار وجود دارد  ،متقاضيان چند مسكن مهر یارانه ويژه اختصاص داد و ما در حال حاضر از طريق مهندسين ناظر  ،و مجريان
خانواره اي سازنده ذيصالحي را متناسب با پروژه خود انتخاب کرده و كار را با کمک آن انجام دهند  .ذيصالح كه براي مسكن مهر كار مي كنند برای تمامی پروژه هاي مسكن مهر يارانه پرداخت
اين تنوع بخش��ي كمك زيادي به موضوع مي كند و فكر مي كنم در اين بخش چالش��ي را مي كنيم  ،در حقيقت اين يارانه كمك مي كند تا از كيفيت اجرای پروژه نیز مطمئن ش��ويد .
نخواهيم داشت.در حوزه كيفيت خدمات مهندسي و دربهره گیری از مصالح ساختماني و استفاده همزمان با بحث مسكن مهر  ،پس از گذشت  14 ، 13سال از تكليفي كه قانون نظام مهندسي
از نيروي كار ماهر بايد به شكل ويژه هم به مسكن كم درآمد و هم در سایر طرحهاي مسكن گذاشته شده بود موضوع آموزش مهارت كارگرها در كشور آغاز شده و طی دوسال از اجرای
توجه كنيم  ،اينها نكات مهم دیگری است كه به عنوان چالش در بخش كيفيت ساخت و ساز آن بيش از  170هزار كارگر ساختماني در این زمینه آموزش های الزم را کسب کرده و كارت
مهارت خود را دریافت کرده اند.
مطرح است.
سازمان نظام مهندسي ساختمان چه نقشی را می تواند در تحقق برنامه هاي دولت برای کیفیت بخش��یدن به در مس��کن مهر ما بيمه كيفيت را به صورت تشويقي وارد مكانيزم
ال آيا بسترهاي الزم براي اين مسكن كرده ايم .يك سوم هزينه بيمه كيفيت را به صورت يارانه پرداخت مي كنيم  ،عالوه
بویژه براي ارتقای كيفيت مس��كن داشته باش��د ؟ اص ً
بر این امتيازاتي را نیز براي مهندسين طراح  ،ناظر و مجري قایل
ايفاي نقش فراهم شده است؟
شده ایم و ابالغ كرديم  ،مقرر كرديم مهندسيني كه در ارتباط با
نظام مهندسي  ،ستون فقرات كيفيت ساخت و ساز كشور است ؛
يعني در حوزه كيفيت تمامی توقع از نظام مهندسي است .بخش در ح��وزه كيفيت خدمات مهندس��ي مس��كن مهر ورود پيدا ميكنند و تخفيف ميدهند ،ظرفيتشان به
عمده س��رنخ مباحثي كه در بخش كيفيت به آن اشاره کردم به و دربهره گیری از مصالح س��اختماني نح��و قابل مالحظه اي كاهش پيدا مي كند يا به تعريف ديگر ،
سقف ظرفيت مجازشان افزايش پيدا ميكند اينها برای آن است
اعضاي نظام مهندسي و به سازمان نظام مهندسي بر مي گردد.
ازلحظه اي كه شما به ایجاد يك پروژه ساختماني فکر می کنید و اس��تفاده از نيروي كار ماهر بايد به تا مهندس��ين با انگيزه بیشتری در مسكن مهر مشارکت کنند و
تا زمانی که فرد در آن مجموعه مس��کونی ساکن می شود نظام ش��كل ويژه هم به مس��كن كم درآمد از س��ویی نیز قيمت تمام شده خدمات مهندسي كاهش یافته و
ما نیز خدمات مهندس��ي مناس��بی را در مسكن مهر ارایه دهیم.
مهندسي در آن نقش دارد.
طی چند س��ال گذش��ته تعداد مهندس��ين عضو س��ازمان نظام و ه��م در س��ایر طرحه��اي مس��كن خوشبختانه بر اساس گزارش ها و بازدیدهای مختلفی که از پروژه
های این طرح داریم مي توانم قاطعانه بگويم درجه كيفيت آنچه
مهندسي رش��د قابل مالحظه ای داشته است؛ بگونه ای که در توجه كني��م  ،اينها نكات مهم دیگری
كه امروز در قالب مس��كن مهر به مدد تالش مهندس��ين اعم از
بعضي از اس��تانها ظرف مدتی كوتاه اعضاي نظام مهندسي  ،دو
یا سه برابر شده اس��ت .در حال حاضر  165هزار مهندس عضو اس��ت كه به عنوان چال��ش در بخش طراحان  ،مجريان و ناظرين  ،در حال س��اخت است از ميانگين
درجه كيفيت ساخت و ساز در كشور بسيار باالتر است.
سازمان نظام مهندسي هستند.بر اس��اس اصالحات آئين نامه  ،كيفيت س��اخت و س��از مطرح است.
آیا برنامه ای برای صنعتی س��ازی در مسکن و بويژه
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مسكن مهر وجود دارد؟
برنام��ه اي را ك��ه م��ا درخص��وص صنعت��ي
س��ازي دنب��ال م��ی کنی��م منحص��ر ب��ه مس��كن مه��ر
نيس��ت  ،طرح جامع مس��كن ش��امل  9محور اس��ت كه يك
محور آن متوجه مس��كن اقش��ار كم درآمد اس��ت .يكي ديگر از
محوره��اي آن ارتقای صنعت س��اختمان اس��ت  ،دولت در اين
ح��وزه هم در قانون س��اماندهي هم در آئين نام��ه  ،امتيازاتي را
براي كس��اني كه به س��مت توليد صنعتي رفته و به اصالح الگو
بپردازند قایل ش��ده اس��ت  ،براي اصالح الگوي مصرف بهترين
كار در حوزه مس��كن و س��اختمان  ،اصالح روش ساخت و ساز
اس��ت .در روش سنتي هزینه ها بس��يار باالست ؛ هزینه نيروي
انس��اني  ،مصالح س��اختماني  ،طبيعت و محيط زيست  ،زمان ،
قيم��ت  ،و انرژي  .بنابراين دولت امتيازات��ي را تعريف كرد تا از
لحظ��ه اي كه متقاضي مي خواهد ب��ه اين مطلب فكر می کند
تمهيداتي فراهم ش��ود كه هر كس��ي هر اي��ده اي دارد اعم از
اينكه م��ي خواهد وارد كند يا خودش ابداع كن��د  ،ايده را بياورد
وزارت مس��كن و مركز تحقيقات موظف اس��ت ظرف يك ماه
آن اي��ده را ب��ا مق��ررات تطبيق دهد  ،و بر این اس��اس ،با آن
موافقت و یا آن را رد كند .بر همین اس��اس  800تقاضا توسط
شركتهاي مختلف به مركز تحقيقات رسید و بيش از  60سيستم
و زير سيس��تم تایيد شد كس��اني كه بخواهند تجهيزات ماشين
آالت براي اين سيس��تمها وارد كنند از تعرفه و سود بانكي معاف
هستند  .زمين براي احداث كارخانجات به اين صاحبان فن آوري
چه شهركهاي صنعتي داشته باشند چه ما داشته باشيم ،بصورت
 5ساله  ،و بصورت اقساط واگذار مي شود .در شهركها به قيمت
تمام ش��ده و در شهر اگر كاربري صنعتي داشته باشيم به قيمت
كارشناسي  5ساله واگذار مي شود .هزينه هاي انشعابات ،اينها
را دولت موظف كرده به صورت تقس��یطی دريافت ش��ود .براي
اح��داث كارخانه تا  80درصد هزينه اح��داث را ارزي يا ريالي از
حساب ذخيره ارزي يا از محل تسهيالت بانكي و سایر تسهيالت
مي توانند بگيرند و زمين هم براي توليد مسكن با فن آوريهاي
جديد و توليد صنعتي  ،خارج از مزايده با اقس��اط  5ساله  ،اينها
واگذار مي ش��ود  .تس��هيالت بانكي هم با یارانه داده مي شود ،
بناب��ر اين مجموع اينها را دولت فراه��م كرده براي اينكه فن
آوري تش��ويق ش��ده و وارد كشور بشود  ،خوشبختانه در حال
حاضر بيس��ت و چند كارخانه وارد ش��ده و تعدادي از آنها فعال
شده و در حال فعالیت اند ،تعدادي از اين كارخانجات با مسكن
مهر قرارداد بس��ته و محصوالت خود را توليد مي كنند .با همين
سيس��تمها ظرف مدت  2سال گذشته مشخص شد كه اگر به
بخش خصوصي جهت گيري مناسب نشان داده شود این بخش
خوب عمل کرده و شرايط فضاي كشور براي سرمايه گذاري
اين كار خوب است.
كار ديگری که در این راس��تا انجام ش��ده اس��ت تدوین ضوابط
تي��پ بندي اجزای س��اختماني مثل در و پنج��ره و  ...به عنوان
پيوست به مبحث چهارم مقررات ملي  ،و ابالغ آن است  .بر این
اساس مهندس معمار اگر بخواهد طراحي بكند بر اساس يكي از
تيپ هایي كه داخل كتابچه آمده پنجره ها را بايد طراحي كند ،
درها را بايد طراحي كند  .بنابراين مثال اگر  12تيپ مختلف تعريف
شده با توجه به اقليمها و مناطق مختلف براي صنعتگر ،داير كردن
خط توليد به صرفه است كه در آن  12تيپ مختلف را توليد كند
كه در بازار عرضه كند .هر س��اختماني كه ساخته مي شود خارج
از اين  12تيپ نيس��ت بنابراين پنجره در بازار به وفور مي تواند
عرضه شود به جاي اينكه هر فرد در محل كارگاهش بيايد يك
دستگاه برش بگذارد و پروفيل بريزد و هم مسئله پرت كيفيت را
داشته باشد  ،ميرود از بازار پنجره آماده را مي خرد و نصب مي كند

برای کیفیت بخش��ی در مسکن مهر ما
بيم��ه كيفيت را به صورت تش��ويقي

وارد مكانيزم مس��كن كرده ايم .يك
سوم هزينه بيمه كيفيت را به صورت
ياران��ه پرداخت مي كني��م  ،عالوه بر

ای��ن امتيازاتي را نیز براي مهندس��ين
طراح  ،ناظر و مجري قایل ش��ده ایم و

ابالغ كرديم  ،مقرر كرديم مهندسيني

كه در ارتباط با مسكن مهر ورود پيدا
ميكنند و تخفيف ميدهند ،ظرفيتشان
به نحو قابل مالحظ��ه اي كاهش پيدا

م��ي كند يا به تعريف ديگر  ،س��قف

ظرفيت مجازشان افزايش پيدا ميكند

اينه��ا برای آن اس��ت تا مهندس��ين با
انگيزه بیشتری در مسكن مهر مشارکت
کنند و از س��ویی نیز قيمت تمام شده

خدمات مهندسي كاهش یافته و ما نیز

خدمات مهندسي مناسبی را در مسكن
مهر ارایه دهیم .خوشبختانه بر اساس

گزارش ه��ا و بازدیدهای مختلفی که

از پ��روژه ه��ای این ط��رح داریم مي

توان��م قاطعانه بگوي��م درجه كيفيت

آنچه كه امروز در قالب مس��كن مهر
به مدد تالش مهندسين اعم از طراحان

 ،مجريان و ناظرين  ،در حال س��اخت
است از ميانگين درجه كيفيت ساخت
و س��از در كشور بس��يار باالتر است.

اگر اخالق حرف��ه اي و وجدان حرفه

اي در می��ان اقش��ار تحصيلك��رده و

بویژه مهندس��ين بي��دار ش��ود نتايج
آن ؛ يعن��ي فرهن��گ خوب س��اختن

 ،بي��ش از م��ردم ع��ادي در مي��ان

 .بنابراين همزمان مقررات را هم به همين س��مت پيش برديم .
ان شا ا ...اين كار بتواند مورد حمايت بيشتري قرار گيرد  ،فكر مي
كنم در مسير خوبي دارد حركت مي كند البته معنايش اين نيست
كه موانعی در اين مسير وجود ندارد ؛ مشكالتی در فرايند تامین
تسهيالت بانكي وجود دارد اما علي رغم اينها خوشبختانه اتفاقات
خوبي در این زمینه رخ داده است.
در ارتب��اط با ارج��اع امور كارشناس��ي قوه مجريه
به كارشناسان رس��مي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان
( موضوع ماده  27قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)
چه اقدامي از سوی وزارت مسكن انجام شده است؟
بعد از نشستي كه درمشهد برگزار شد اين آئين نامه به دولت ارايه
ش��د .آئين نامه اي كه در حال حاضر ابالغ گرديده  ،كارش��ناس
رس��مي را شامل كارشناس ماده  27نظام مهندسي يا كارشناس
رسمي دادگستري مي داند كه هيچ تفاوتي ميان آنها وجود ندارد و
ارجاع كار به هر يك از اين دو مرجع مي تواند صورت بگيرد .
اما عمال ش��اهد ارجاع امور كارشناسي به كارشناسان
رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان نبوديم ؟
دليل آن اين اس��ت كه شما در سطح كش��ور تشكل و سازمان
دهي نداريد .بايد س��ازمان دهي را ايجاد كنيد .سالهاست كانون
كارشناسان رسمي دادگستري تشكل سراسري دارد .شكل گيري
اين تشكل در خراسان اقدام مناسبي است اما درسطح ملي هيچ
تعريف��ي براي اين كار نداريد .پيگيري هم وجود ندارد .وظيفه ما
اي��ن بود كه قواني��ن و مقررات آن را تصوی��ب و ابالغ كنيم و
اين كار انجام ش��د .آئين نامه اي تصويب ش��د ب��راي ارزيابي
ش��ركتها  ،ش��ركتهايي كه وزارت دارايي مي فروش��د كه پس
از چن��دي اصالح ش��د ،آئين نام��ه اي كه مرب��وط به اموال
غير منقول اس��ت  ،يعني قيمت گذاري زمين و س��اختمان در
اين بخش درآئين نامه  88/2/7ابالغ ش��ده است  ،دراين آيين
نامه تعريف كارشناس،كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس
رسمي موضوع ماده  27قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوبه  84مي باشد ،يعني اين دو را هم عرض گذاشته چون
در خود آئين نامه جاهاي مختلف قيد مي كند از كارشناس رسمي
براي قيمت گذاري امالك و اراضي و نظاير اينها استفاده شود
و قيمت گذاري انجام گردد .تعريفش گفته منظور از كارشناس
رس��مي هر كدام از اين دو مي تواند باش��د غير از اين دو هم
تعريف ديگر ندارند .
در پايان به عنوان يك مقام ارشد دولت با كوله باري
از تجربه و يكي از نخبگان ش��اخص و مديران برجس��ته
كش��ور  ،چه رهنمودي براي مخاطبان طاق و اين ماهنامه
داريد؟
اخالق حرفه اي در مهندس��ی يكي از مهمترين نكاتي كه الزم
اس��ت نشريه شما بر روي آن تاكيد كند .متأسفانه اين مساله در
حوزه هاي مختلف از جمله خدمات مهندسي كم رنگ است .اگر
اخالق حرفه اي و وجدان حرفه اي در میان اقشار تحصيلكرده و
بویژه مهندسين بيدار شود نتايج آن ؛ يعني فرهنگ خوب ساختن ،
بيش از مردم عادي در ميان اين طيف نمود خواهد يافت  .بايد هر
فرد خود را متعهد بداند تا كاري را كه انجام مي دهد بدرستي به
اتمام برساند .بايد تالش كنيم این مفهوم را که در تعاليم معنوی
و فرهنگ غني خود بر آن تاكيد شده است در حوزه مهندسي
ترويج كنيم .بهتر است همراه با مباحث بحثهاي فني  ،نكات آئين
نامه ها و مقررات  ،فرمولها و خبر رس��اني در نش��ريه طاق بر
روي اين حوزه نيز هدف گذاري كنيد تا در مدت زمان مشخصي
به مقصود خود برسيد.

اي��ن طي��ف نم��ود خواه��د يافت .
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گزارش

بازخواني پرونده طرح هاي جامع و تفصيلي مشهد

طرح جامع شهري ؛
لباسي كه قرار است به تن شهر بپوشانند
محدثه شوشتري

اشاره :
از دوه چي  ،ليالوا و چرنداب ؛ محله هاي كهنه تبريز گرفته و تيمچه ها  ،سراها  ،داالن ها و حجرهاي به يادماندني كاشان و محالت زيد بن علي خرم آباد
و سرتپوله سنندج تا ديوارهاي فرسوده سراب و سرشور مشهد كه حاال گاه و بيگاه ياد آنها با ذكر خاطرات چين خورده پدربزرگها جان مي گيرد و نوستالوژي
كودكانه شان را تكرار مي كند كه بگذريم  ،هجوم معماري جديد و قامت ناساز كوچه پس كوچه هاي شهر ،گسل عميقي را در شهرسازي و معماري ايجاد
كرده اند كه حاال ديگر كوچكترين قرابت و شباهتي با بافت كهن ندارند ،درست مثل دو دنياي متفاوت كه به جبر زمان كنار هم قرار گرفتهاند ،اما با هم
ي گيرد.
توگويي ميان آنها شكل نم 
آنچنان بيگانهاند كه هيچ تماس و گف 
تارو پود بافتهاي ريز و درشتي كه روزي بر فرهنگ نسلهامان سنجاق مي شدند به تدريج به بهانه نوسازي شهري از يكديگر مي گسلد تا جاي آن را همان
آه خاطرات پيرهاي شهر پركند .راز پشت پرده اين آشفتگي با تمام چهره ظاهر فريب و دلرباي آن در چيست ؟ آيا اين آشفتگي ذهني ما است كه قامت ناساز
و ناهمگون شهرها و ساختمانها را ميسازد يا سازه هاي قد برافراشته كه بر ذهن مبهوت ما چنگ مي اندازد و گونه خاطراتمان را خراش مي دهد؟!
عبارتي همچون « شهر موجودي زنده است» همچنان در ادبیات شهرسازی دنیا مفهومي جاري است اما در عين حال پاسخ به اين پرسش كه براي به
حداقل رساندن مشكالتي که ممکن است برای این موجود زنده رخ دهد ،چه نكاتي را بايد مد نظر قرار داد ذهن متوليان امور شهر و شهرسازي را به خود
مشغول ساخته است.
در اين ميان مديران و مسووالن شهري مشهد نيز موضوع توجه به نظام شهرسازي اين كالن شهر را محور اظهار نظرهاي خود قرار داده اند .از همين روست
كه در چند سال اخير توجه جدي به مطالعات شهري و تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي تجديد نظر اين شهر مطمح نظر مسووالن شهري قرار گرفته و
در پي آن نهاد مطالعات و برنامه ريزي شهري مشهد بعنوان متولي اين موضوع تشكيل شده است  .اما در حال حاضر علیرغم دستاورها و شايد به دليل
تأخير در تهيه طرح هاي جديد نمي توان از كنار معضالتي همچون حاشيه نشيني ،توزیع نامتوازن كاربري هاي شهري ،تراكم نامناسب ،افزايش ترافيك در
معابر ،بورس بازی زمین و  ...به راحتي گذشت .از اين روي به نظر می رسد پرداختن به موضوع طرح های جامع و تفصیلی می تواند به همفکری مضاعفی
در این خصوص بینجامد .لذا از آنجا كه سال ها از تهيه و تصويب آخرين طرح جامع و تفصيلي مشهد مي گذرد و از سويي مطالبات مردم بیش از آن چیزی
است که امروزه در طرح هاي قديمي وجود دارد  ،حال كه طرح جديد همزمان جامع و تفصیلی مشهد در حال تهیه است بمنظور آگاهي از نحوه کار و مروری
بر رویکردهای مشترک يا متفاوت  ،به بررسي نظرات مديران وكارشناسانی كه به نوعي درگير شهرسازي مشهد هستند بپردازيم.
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بازنگ��ري در طرح جامع قديم نش��ان
دهنده ضعف طرح نيست
« فاصله شديد طبقاتي و دو قطبي شدن شهر
كه موجب دوفضايي و كالبدي در شهر شده
باعث ايجاد مشكالتي در حوزه شهرسازي
مشهد ش��ده است ».رييس سازمان مسكن
و شهر س��ازي خراسان رضوي ضمن بيان
اين مطلب عدم تعادل شديد در شيوه توليد
سكونت و زندگي ،نبود هماهنگي بين ارگان
هاي ذيربط در راستاي مديريت شهري ،بي
هويتي فضاها ،عدم استفاده صحيح از منابع
زيارتي و گردشگري ،رشد و توسعه نامتوازن
شهر ،نبود تناس��ب در خدمات و جمعيت و
توسعه ماشين محور را از عمده ترين مشكالت شهرسازي مشهد عنوان مي كند.
به گفته مهندس توتونچي رعايت اصول علمي و توجه به امكانات ،فرصت ها و محدوديت ها
و تهديد ها و به كار بستن و استفاده از تحليل ها در تهيه اسناد و مدارك طرح با جزييات بيشتر
كمك شايان توجهي به عملياتي شدن طرح هاي شهرسازي مشهد خواهد كرد.
مهندس توتونچي تاكيد مي كند :كليه مشكالت شهر ،مسايل و مشكالت كالبدي و شهرسازي
نيس��ت ،بلكه برخي از مشكالت نابساماني شهر به مسايل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...
برمي گردد.
وي با اش��اره به اينكه مسايل كالبدي ،معلول معضالت اجتماعي و اقتصادي شهرها هستند،
تصريح مي كند :نمي توان انتظار داش��ت تنها از طريق طرح هاي شهر سازي اين مشكالت
مرتفع گردد.
وي در خصوص ميزان تحقق پذيري طرح تفصيلي خاطر نشان مي كند :تحقق پذيري امري
نيست كه صرفا در گرو طرح باشد ،بلكه توان مجري ،سياست هاي اجرايي شهر و تعامل ميان
ارگان هاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر همگي در ميزان تحقق پذيري طرح ها مؤثرند.
وي ادام��ه مي دهد :در طرح هاي جديد با توجه به تش��كيل نهاد مطالعات ميزان مش��اركت
شهرداري و شوراي اسالمي شهر بسيار پررنگ تر شده است در نتيجه مداخله بيشتر مجري در
تهيه طرح مي تواند در افزايش تحقق پذيري طرح ها نقش داشته باشد.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي با اشاره به فرايند طرح جامع قديم عنوان
مي كند :هر طرح جامع داراي افق مشخصي است كه در طرح جامع مشهد پيش بيني شده بود
كه هر  10سال يك بازنگري در طرح صورت پذيرد.
وي همچنين مي افزايد :بازنگري در طرح نشان دهنده ضعف طرح قديم نبوده ،بلكه به نوعي
الزام كارشناسي و قانوني با توجه به تغيير شرايط به تناسب گذشت زمان بوده است و موجب
انطباق راه حل ها با شرايط زماني خواهد بود.
در عين حال مهندس توتونچي پيش بيني جمعيت شهر مشهد را يكي از موارد مبنايي مي داند
كه در طرح جامع قديم(طرح جامع  ) 70-95با شرايط حاضر انطباق ندارد.
وي يادآور مي ش��ود :در س��ال هاي  67تا  72يعني زمان تهي��ه و تصويب طرح جامع قديم
تصويب اين طرح بر اساس شرايط آن زمان صورت گرفته بود و پيش بيني هاي جمعيت طرح
باالتر از وضعيت موجود و به تبع آن توسعه هايي در فضا هاي طبيعي شهر صورت گرفته كه
ش��ايد اگر تحقق كنوني جمعيت در آن زمان مد نظر قرار مي گرفت بسياري از اين توسعه ها
پيشنهاد نمي شد.
وي معتقد است :نظام اجرا و عملكرد شهرداري و ساختار حقوقي و اداري اجرايي شهرداري ها
بايد به گونه اي ارتقاء يابد كه در برابر تخلفات و اقداماتي كه انجام مي گيرد پاسخ گو باشند.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي مطرح مي كند :رابطه مردم با ارگان هاي
تهيه كننده طرح ها ،رابطه اي بر اساس اتحاد و تعامل نبوده و بايستي حس مشاركت مردمي
در اجرا و تهيه طرح ها ارتقاء يابد.
وي در اين راس��تا اذعان مي كند :تش��كل هاي غير دولتي و ضوابط و قوانين مدون كه مردم
بتوانند از طريق آن مطالبات و حقوق خود را استفاده نمايند ،در مشهد وجود ندارد.
مهندس توتونچي در خصوص فعاليت  7مشاور طرح تفصيلي مي گويد :به طور كلي در تهيه
طرح هاي جامع ،شهر را بر اساس خصوصيات اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي ،ضرورتا به چند
دوره تفصيلي تر تقسيم مي كنند كه با توجه به تهيه هم زمان و نظام رفت و برگشت در تهيه
طرح هاي تفصيلي و جامع اميد مي رود كه نتايج اين اقدامات در آينده مثبت ارزيابي گردد.

اعتبارات ،نقطه كور
اجرايي كردن طرح هاست
نايب رييس ش��وراي اس�لامي شهر مشهد
وجود طرح ه��اي جامع و تفصيلي به روز را
يكي از مهمتري��ن موضوعاتي مي داند كه
براي برنامه ريزي شهرسازي و معماري هر
شهري ضروري است .عباس شير محمدي
با اشاره به طرح جامع شهر مشهد مي گويد:
مشكل اين است كه در حال حاضر عمر مفيد
طرح جامع مصوب سال  72سر رسيده است،
لذا بايد در طرح جامع بازنگري شود.
اين عضو شوراي اسالمي شهر مشهد پيش
بيني مي كند :بر اس��اس طرح تفصيلي كه
جزييات دقيق تري از معابر  ،تراكم وكاربريهاي ش��هر مشهد مشخص مي شود ،پاسخ گويي
شهرداري شفاف تر خواهد شد.
مهندس شيرمحمدي عنوان مي كند :از نظر قانوني تهيه طرح ها ي فوق وظيفه سازمان مسكن
و شهر سازي است ،ولي چون تجربه ثابت كرده است كه در نهايت برخي مشكالت اين طرح
ها متوجه شهرداري مي شود ،لذا شهرداري تصميم گرفت كه براي اتمام نابساماني هاي ناشي
از فقدان اين طرحها وارد عمل شود و به كمك مسكن و شهر سازي بشتابد.
رييس كميسيون فني و عمراني شوراي شهر مشهد تاكيد مي كند :بايد طرح جامع و تفصيلي
مشهد هر چه سريع تر تهيه و تصويب شود و اين طرح ها در طول اجرا مي بايستي آنقدر انعطاف
داشته باشد كه در صورت بروز مشكالت بتوان تغييراتي در آن ها داد.
وي با اش��اره به اينكه بايد دايما مطالعات به روز ش��ود ،خاطر نشان مي كند :در طرح تفصيلي
يك سري كاربري ها تعريف شده است كه مربوط به دستگاه هاي مختلف از جمله آموزشي،
تاسيسات عمومي و  ...است كه تاكنون اين دستگاه ها نتوانسته اند پا به پاي طرح حركت كنند،
در نتيجه مالكين و مردماني كه در اين مناطق قرار مي گيرند ،دچار مشكل مي شوند .مهندس
شير محمدي با بيان مطلب فوق مي افزايد :در واقع اين دستگاه ها بودجه الزم را ندارند و باعث
مي شود بخشي از شهر مشهد باالخص در بخش خدمات عمومي از برنامه توسعه شهري عقب
بماند لذا ضرورت دارد كه نهاد مطالعات توسعه و عمران و برنامه ريزي شهر مشهد به فعاليت
خود بعد از تصويب طرح نيز ادامه دهد.
وي تاكيد مي كند :در اجراي طرح تفصيلي بايد اين گره ها باز شوند و حتي در بحث تعريض
برخي از معابر كه شهرداري در طرح قبلي براي اجرايي كردن آن ها بودجه نداشت ،براي تحقق
آنها راه كار و ضابطه تعريف نمايد.
به اعتقاد نايب رييس ش��وراي اسالمي شهر مشهد اگر ش��هرداري بودجه الزم را براي مثال
تعريض يا بازگش��ايي معبري نداش��ت ،مي تواند با س��رمايه گذاران بخش خصوصي با دادن
امتيازات نظير پروانه و  . ...در اين پروژه ها مشاركت كند.
به گفته مهندس ش��يرمحمدي درآمد هايي كه ش��هرداري از محل تغيير كاربريها و تخلفات
س��اختمان سازي به دس��ت مي آورد ،نبايد صرف كارهاي جاري شود ،بلكه اين درآمد ها بايد
صرف تملك يك سري كاربري ها كه در طرح هستند گردد.
رييس كميس��يون فني و عمراني ش��وراي شهر مشهد ادامه مي دهد :شهرداري اين پول را به
علت مشكالت مالي براي دستمزد ها ،جبران كسري ها و كارهاي اجرايي صرف مي كند ،لذا
براي خريد زمين مورد نياز با كمبود منابع مالي مواجه مي شود.
وي با بيان اينكه صرفا اعتبارات كنوني ش��هرداري پاسخگوي شهر مشهد نيست ،يادآور مي
شود :نياز به همكاري دولت و تمامي دستگاه ها در سطح شهر وجود دارد چرا كه اگر بهترين
طرح ارايه گردد ،ولي مشكالت اساسي آنها را حل نكنيم ،ثمره اي نخواهد داشت.
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تعادل فضايي در شهرسازي مشهد
وجود ندارد
مع��اون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري
مش��هد مي گويد :توسعه خودرو ،توسعه بي
رويه كالبد ش��هر ،وجود س��كونت گاه هاي
غير رسمي گس��ترده ،عقب ماندگي ساختار
اقتصادي كالنش��هر مش��هد س��بب ايجاد
مش��كالتي در حوزه شهرسازي مشهد شده
است.
مهندس جاويد با اش��اره به عدم هماهنگي
و همخواني توسعه شهر با توان اكولوژيكي
مش��هد ،تصريح م��ي كند :تع��ادل فضايي
در ش��هر وجود ندارد و ش��بكه معابر شهري
ناكارآمد هستند.
به گفته وي عدم هماهنگي برنامه هاي توسعه شهري و تداخل برنامه هاي سازمان هاي متولي
خدمات شهري با يكديگر از ديگر مشكالت عمده شهرسازي مشهد است.
معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري مشهد معتقد است :طرح تفصيلي شهر مشهد با نگاه
جديد و شرح خدمات جديد آن جهت رفع نيازهاي كنوني وآتي شهر و همچنين تدوين روش
ها و مكانيزم هاي اجرايي مي تواند تا حد زيادي از مشكالت آن بكاهد.
وي در خصوص ميزان تحقق پذيري طرح تفصيلي معتقد اس��ت :با توجه به پيش بيني تراز
مالي ،فيزيكي و همچنين مكانيزم هاي اجرايي و ش��يوه هاي نوين در فرايند تهيه ،بررس��ي و
تحويل طرح بويژه رويكرد راهبردي آن تحقق پذيري طرح نسبت به طرح هاي قديم افزايش
مي يابد.
به گفته مهندس جاويد در طرح جامع قديم مشكل خطا در پيش بيني جمعيت ،عدم توجه به
سكونت هاي غير رسمي به عنوان فضاهاي قابل الحاق به شهر و عدم انطباق طرح جامع با
طرح هاي باالدست خود وجود داشت كه بايد در طرح تفصيلي جديد اين مشكالت رفع شوند.
وي همچني��ن عدم توجه به روش ها و مكانيزم اجرايي طرح جامع و روش هاي تامين منابع
مالي اجراي طرح ها و عدم توجه به ضرورت تحقق مديريت واحد شهري را از ديگر اشكاالت
طرح جامع قديم مي داند.
مهندس جاويد در خصوص وضعيت فعلي شهرس��ازي مش��هد خاطر نشان مي كند :اقدامات
در دس��ت انجام براي برنامه ريزي هاي شهري در مشهد با توجه به تشكيل نهاد مطالعات ،
مش��اركت مجريان طرح ها (ش��هرداري و  )...در فرايند تهيه طرح و رويكرد جديد در تهيه آن
مناسب ارزيابي مي گردد.
وي با اش��اره به مزاياي فعاليت  7مش��اور بر روي طرح تفصيلي مشهد مي گويد :تهيه طرح
متناس��ب با ويژگي ها و خصوصيات هر حوزه كه داراي س��اختار يكساني به لحاظ اجتماعي،
اقتصادي ،كالبدي و تاريخي باش��ند از مزاياي كار مش��اوران است  .مهندس جاويد همچنين
اس��تفاده از ديدگاه هاي چندين مش��اور در طرح ريزي شهر مش��هد و هماهنگي با يكديگر ،
منطبق نمودن حوزه هاي طرح ريزي با حوزه هاي مديريت را نيز براي ش��هر س��ازي مشهد
مثبت ارزيابي مي كند.
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در فرايند طرح جامع نيازهاي مش��هد
درك نشده است
« در فراين��د ط��رح جامع نيازهاي مش��هد
درك نش��ده اس��ت « .اين مطلب نيز نكته
اي است كه مهندس مير فندرسكي يكي از
اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي
خراس��ان رضوي به آن اشاره مي كند .وي
معتقد اس��ت  :هنوز نتوانسته ايم مشكالت
حاش��يه نش��يني ،زائرين و ترافيك ش��هر
مش��هد را ح��ل كنيم ل��ذا ضروري اس��ت
ك��ه در فراين��د ط��رح ه��اي شهرس��ازي
ب��ه اي��ن مس��ائل ني��ز پرداخت��ه ش��ود .
وي ب��ا اش��اره ب��ه س��وابق و رون��د
بررس��ي شهرس��ازي در ش��هرهاي
ديگ��ر از جمل��ه اصفه��ان  ،ش��يراز و همدان م��ي گويد :در اين ش��هرها جايگاه س��ازمان
نظام مهندس��ي با مش��هد متفاوت اس��ت و در واق��ع جايگاه نظام مهندس��ي همانن��د اداره
اس��تاندارد داوري و ارزياب��ي كيفي اس��ت نه مداخل��ه در كارهاي اجرائي و انج��ام مطالعات .
اين عضو س��ازمان نظام مهندسي خراس��ان رضوي ادامه مي دهد :متاسفانه در مشهد جايگاه
نظام مهندسي و حضور آن در كميته ها و جلسات مشخص نيست ،در صورتي كه اين جايگاه
مي بايستي فراتر از آنچه كه در حال حاضر است باشد.وي پيشنهاد مي كند :مطابق مصوبات
موجود و نظر شوراي مركزي اگر از نظام مهندسي نظر كارشناسي مي خواهند بايد اين سازمان
حق راي داشته باشد.
به گفته وي فرايند طرح تفصيلي در ش��ان ش��هر مشهد نيس��ت و به نظر مي رسد محتواي
طرح هاي جامع و تفصيلي خيلي كلي اس��ت در برنامه ه��اي اجرايي و حدود مداخله دولت و
شهرداري ها و مشاركت مردم بايستي مشخص و يا منطبق با توان اجرايي و اقتصادي باشد .
وي تصريح مي كند :در مقابل ديدگاه دستگاه هاي دولتي و شهرداري به طرح جامع موضعي يا
مقطعي است لذا طرح جامع بايستي از انعطاف پذيري و پويايي الزمه يك كالن شهر برخوردار
باشد تا همزمان قابليت اجرائي پيدا نمايد  .فرايندي قبال در تهران نيز انجام شده كه متاسفانه از
موفقيت خوبي برخوردار نبود و نمونه اصالح شده آن فقط در مشهد پياده گرديده است  .از آن
جايي كه مشاورين طرح ،غير بومي اند و احتماال با شاخصه هاي اجتماعي  ،اقتصادي و فرهنگي
مشهد آشنا نيستند احتمال اينكه اين طرح با خصوصيات فوق منطبق نباشد وجود دارد  .توجه
به نقش و جايگاه ستادهاي محلي ( )CBOو تشكلهاي غير انتفاعي ( )NGOكه امروزه در
كالن شهر مشهد به عنوان يك ضرورت مطرح است ،اهميت مي يابد .
وي با اش��اره به طرح تفصيلي كه توسط تعدادي مشاور در دست تهيه است مي گويد :صرف
نظر از توانمندي مشاوران فوق هرگونه الگوي توسعه شهري براي مشهد لزوما بايستي از نظر
س��اختاري و عملكردي با هم ديده ش��ود  .لذا اين مشاوران صرفا نبايد به مسايل ساختاري و
معماري و طراحي شهري تكيه كنند.
مهندس ميرفندرس��كي در خصوص بودجه هاي كه براي شهرسازي مشهد صرف مي شود،
خاطر نشان مي كند :اساسا صرف هرگونه بودجه هاي عمران شهري فقط براي ساكنين و مردم
مش��هد نيس��ت بلكه بخش مهمي از آن براي ارايه خدمات به زائريني است كه از اقصي نقاط
كش��ور براي زيارت مشرف مي شوند ،لذا عالوه بر پتانسيل هاي منابع درآمدي در مشهد مي
بايست از ساير منابع در زمينه گردشگري و زيارت استفاده نمود  .بنابراين تكيه بودجه عمراني
مش��هد و يا بخش��ي از آن به منابع ملي و دولتي  ،يعني اس��تفاده كردن غير منطقي از ماليات
روستائيان و منابع نفتي حق ساير شهرها در مشهد  ،احتماال ناشي از نارسائي مديريت شهري و
عدم بهره وري در توسعه پايدار مي باشد .
در مقام مقايسه  ،شهر تهران  3/5برابر مشهد جمعيت دارد  ،اما بودجه عمراني شهرداري تهران
بيش از هفت برابر بودجه شهرداري كالن شهر مشهد است  .بخش قابل توجه اين منابع مالي
يا از طريق مصوبات شوراي شهر تهران يا مصوبات هيات دولت انجام پذيرفته است  .در حال
حاضر قانوني ترين و پايدار ترين منابع درآمد براي شهرداري  ،عوارض نوسازي و عوارض ويژه
ناشي از تغيير كاربري و تفكيك زمين است  ،نه عوارض مازاد تراكم و اخذ جرايم خالف ضابطه
و حذف پاركينگ ها .
مهندس ميرفندرسكي در خصوص مشكالت شهر سازي مشهد يادآور مي شود :مشكل بزرگي
كه طي سال هاي اخير با آن مواجه شده ايم ،هجوم سرمايه هاي مردم به سوي خريد زمين و
مستغالت در اطراف شهر بوده است به طوري كه گاهي ارزش يك متر مربع زمين در حاشيه

شهر بيش از مشابه آن در داخل شهر است .
ماحصل اين پديده غير قابل قبول ،توسعه بي رويه حاشيه نشيني بوده كه  750هزار نفر مسلمان
ايراني رها شده و بالتكليف مي باشند  .طرح جامع مشهد  ،بعنوان يك سند قانوني و راهبردي
الگوي توسعه شهر بايستي به اين مساله در كنار ساير مسايل نيز بپردازد .
وي تاكيد مي كند :در مشهد مقدار زيادي زمين بالتكليف وجود دارد كه احتماال اين زمين ها
داراي آلودگي زيست محيطي اند و تبديل به مناطق بحراني شده اند ،چرا بايد از منابع طبيعي
اطراف مشهد  ،بجاي كمربند سبز  ،براي ساخت و ساز مسكوني استفاده شود .آيا واقعا الگوي
توس��عه مش��هد با ميانگين تراكم جمعيتي 150نفر بر هكتار كفايت مي كند .شهر سنگاپور 4
ميليون نفر جمعيت دارد مساحت آن به اندازه نصف شهر مشهد است و هيچ مشكلي هم ندارد
چون از ظرفيت ها خوب استفاده كرده اند  .يعني استفاده بهينه از اراضي بالتكليف و رها شده و
افزايش تراكم ساختماني  ،دو اصل مهم در تدوين الگوي طرح جامع است كه بايستي مورد توجه
قرار گيرد .اين كارش��ناس شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر توازن شهرسازي در مشهد
وجود ندارد مي گويد  :بخش شرقي شهر نسبت به بخش غربي متفاوت و از نظر شاخصهاي
توسعه پايين است  .صرف نظر از فقدان خدمات عمومي و تامين دسترسي  ،بالتكليفي اراضي
و مالكيتها ( مشاع بودن اراضي و متصرفات موقوفات ) تراكم باالي جمعيت و خانوار  ،ريز دانه
بندي و فشردگي بافت كالبدي اينها الگوي مسكن مناسبي را ارايه نمي دهد  .در حالي كه بيش
از دوسوم جمعيت در بخش شرقي سكونت دارند ميانگين تراكم ساختماني طبق ضوابط مالك
عمل هنوز كم يا متوسط است لذا ارزش زمين پايين و جذب سرمايه گذاري و هرگونه توسعه
اي را غير اقتصادي مي كند.
وي در خصوص عدم توازن كاربري و كمبود خدمات عمومي در شهر مشهد مي گويد :طبق
نتايج مطالعات طرح جامع مش��هد اگر  20تا  25برابر به س��رانه فرهنگي و يا  10تا  20برابر به
سرانه ورزشي اضافه كنيم ،تازه به حداقل سرانه هاي مصوب و استاندارد خواهيم رسيد.
وي در خصوص نظام شبكه بندي معابر و دسترسي ها عنوان مي كند :سرانه معابر شهري در
مش��هد باالست ،ولي باز هم مشكل ترافيك داريم  ،يكي از داليل آن عدم تعادل در عملكرد
دسترسي و عبوري بودن و رعايت سلسله مراتب در استقرار مراكز تجاري و خدماتي مشهد مي
باشد .به عنوان مثال  ،مقوله تمركز واحدهاي پزشكي و درماني در خيابان پرستار عارف  ،دادگر
و احمد آباد به لحاظ عدم درك صحيح و اجراي غلط بخشنامه موسوم به توسعه مراكز پزشكي
و حرف وابسته شكل گرفته است كه يكي از پديده هاي نا بهنجار و متاسفانه رو به توسعه از
نظر مشكالت ترافيكي و خدمات شهري است و در عين حال منبع درآمدي هم براي شهرداري
است .وي مي افزايد  :مثال ديگر بارگزاري بيش از حد و اندازه توسعه مراكز بزرگ خدماتي در
محدوده بافت مركزي و اطراف حرم مطهر و ناهماهنگي با روند و توان ساخت و سازهاي شهر
از ديگر مسايلي است كه موجبات معطل ماندن ساير پروژه ها و عدم انگيزه كافي در سرمايه
گذاري در ساير نقاط شهر را فراهم نموده است
مهندس مير فندرس��كي داش��تن طرح و نقشه مصوب براي شهر مشهد را به عنوان يك سند
قانوني ،ضروري و يك اصل مي داند و مي افزايد :طرح جامع ش��هري همانند لباس��ي اس��ت
كه قرار اس��ت به تن ش��هر بپوش��انند  ،اگر در اين لباس بهترين و گران تري��ن پارچه را هم
برگزينند  ،ولي اندازه درس��ت نباش��د به درد شهر نمي خورد .بدين منظور نه تنها نقشه شهر
بعنوان يك س��ند قانوني بايس��تي برازنده و در ش��ان كالن ش��هر مذهبي مشهد باشد  ،بلكه
ضواب��ط و مقررات شهرس��ازي و الگوه��اي معماري به عنوان س��ند دوم و تراز مالي فيزيكي
با حدود وظايف و برنامه اجرايي به عنوان س��ند س��وم نيز مورد قبول و الزم اجرا مي باش��ند .

بسياري از مشكالت شهرسازي مشهد
خارج از حوزه ط��رح هاي جامع و
تفضيليهستند
رييس نهاد مطالعات و برنامه ريزي توس��عه
و عمران ش��هر مش��هد معتقد است طرح
جامع و تفصيلي مش��هد در تالش است كه
با شناسايي مشكالت عمده و اساسي حوزه
شهر سازي ،مسايل اساسی و عمده شهر را
شناس��ایی و راهکارهای مناسب را در قالب
طرح برای اخذ تصمیم به مدیران شهری و
مراجع تصویب ارایه نمايد.
دكتر تفهمي خاطر نش��ان مي كند :بديهي
اس��ت كه بسياري از مس��ايل خارج از حوزه
طرح هاي جامع و تفصيلي هستند و در حوزه
اقتصادي سیاس��ی قرار مي گيرن��د .اما اين
طرح ها در تالش اند كه بتوانند به مشكالت مرتبط با وظایف طرح جامع پاسخ هاي مناسبي با
توجه به ديدگاه هاي کارشناسی در فرايند تهيه و بررسي و تصويب طرح ارایه نمایند. .
وي با اش��اره به اهداف ش��كل گيري اين نهاد مي گويد :نهاد مطالعات به منظور همكاري و
مشاركت در مديريت فرايند تهيه ،تدوين ،بررسي و تصويب همزمان طرح هاي جامع و تفصيلي
ش��هر مشهد و ايجاد زمينه هاي الزم حقوقي و س��اختاري براي بازنگری دائمی این طرح ها
تشكيل شده است.
رييس نهاد مطالعات و برنامه ريزي توسعه و عمران شهر مشهد ادامه مي دهد :نهاد مطالعات
مسوول تهيه طرح هاي توسعه شهری مانند طرح های جامع و تفصيلي است. .
وي با اشاره به اهميت اين نهاد تصريح مي كند :تعیین نوع ،هدف طرح ها و مطالعات  ،تهیه
شرح خدمات مرتبط با مطالعات ،شناسايي و معرفي مشاوران حقيقي و حقوقي ذيصالح براي
تهيه طرح ها  ،انجام مطالعات طبق آيين نامه هاي مربوطه ،مديريت و نظارت بر فرايند طرح
ها و تشكيل بانك اطالعات متمركز طرح هاي توسعه شهري( )GISشهر مشهد جزو وظایف
نهاد مطالعات است.
به گفته وي نهاد مطالعات به دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب برای توسعه فضایی كالبدي شهر
و روند ارتقا کیفیت محیط شهری از طریق طرح های توسعه شهری است.
رييس نهاد مطالعات و برنامه ريزي توسعه و عمران شهر مشهد خاطر نشان مي كند :بايد نحوه
ايجاد زير س��اخت هاي الزم براي پيوند كالنشهر مشهد به شبكه شهري فراملي و جهاني و
چگونگي استفاده بهينه از سرمايه هاي حاصل از زيارت و گردشگري در جهت پايداري اجتماعي
اقتصادي و كالبدي كالنش��هر مشهد و نحوه نوسازي و ارتقاء زير ساخت هاي مناسب مدنظر
قرار گيرد.
وي در خصوص تعامل اين نهاد با سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري تصريح مي كند:
ش��ورای راهبری نهاد متشکل از معاونت معماری و شهرس��ازی وزارت مسکن و شهرسازی،
رییس ش��ورای شهر و شهردار شهر مش��هد است که در رابطه بابسیاری از سیاست ها کالن
در این جلسات اخذ تصمیم می گردد .در کمیته هماهنگی امور اجرایی نیز معاونت معماری و
شهرسازی شهرداری مشهد و مدیریت معماری و شهرسازی مسکن و شهرسازی استان عضو
هستند .در واقع در نهاد يك تعامل و هم انديشي مبتني بر هدايت طرح و بر اساس هم فكري
و خرد جمعي صورت می پذیرد.
دكتر تفهمي در ادامه مي افزايد :تامين بودجه طرح جامع با مسكن و شهرسازي است و تامين
بودجه طرح هاي تفصيلي به عهده شهرداري است اما هر دو طرح با توجه به نياز هاي امروز
شهرداري تهيه می گردند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه ارتب��اط اين نه��اد مطالع��ات با ش��هرداري اظهار م��ي كند :در ش��وراي
راهبري نهاد  ،كميته هماهنگي امور اجرايي ،كميته فني نهاد ،ش��وراي ش��هر و شهرداری در
سطوح مختلف مدیریتی عضو هستند و رابطه نزديكي با شوراي شهر و شهرداری مشهد داريم.
دكتر تفهمي در اين خصوص كه طرح تفصيلي در نهايت بايد ضمانت اجرايي اش را از سازمان
مسكن و شهرسازي بگيرد يا از شهرداري ،عنوان مي كند :طرح تفصيلي در كميسيون ماده 5
مصوب شده است و به شهرداري جهت اجرا ابالغ مي گردد و بديهي است شهرداري و ساير
سازمان ها با یک مسئولیت جمعی متولي اجراي طرح هستند .در واقع اجرای طرح مسئولیت
همه دستگاه ها و حتی مردم است که باید با یک باور جمعی به سمت اجرایی نمودن آن حرکت
نماییم.
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گزارش

مراسم توديع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي

عکس ها از محسن بخشنده

اخ�لاق و وج��دان حرف��ه اي را بايد
سرلوحه تمامي امور قرار دهيم

مراس��م توديع و معارفه روس��اي قديم و جديد س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در تاريخ دوم مهرماه سال جاري با حضور رياست سازمان مسكن و شهر سازي خراسان رضوي
مهندس توتونچي و جمعي از مسئولين استاني و مديران سازمان در سالن همايش برگزار شد كه طي اين مراسم مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان به عنوان رئيس جديد سازمان نظام مهندسي
ساختمان خراسان رضوي معرفي و از خدمات مهندس محمدرضا رئيسي در طول سه سال رياست اين سازمان تقدير بعمل آمد  .آنچه در ذيل مي آيد گزارشي از اين نشست است كه تقديم حضور ميگردد :
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جامعه نيازمند خدمات مهندسي است
مهندس توتونچي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي
خراسان رضوي در این مراسم ضمن گراميداشت هفته
دفاع مقدس با اشاره به انتخاب مهندس اخوان به عنوان
رئيس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان  ،از خدمات
مهندس رئيسي رئیس پیشین این سازمان تقدير نمود.
وي ب��ا بيان نقش وی در ایجاد تعامل با س��ازمانهای
مرتبط اظهار داشت  « :رياست سازمان نظام مهندسي
تبلور شخصيت مهندسين در جامعه استاني و كشوري
است و اميدواريم با توجه به شايستگي هاي مدیریتی
مهندس اخوان این مهم ادامه یابد ».وی همچنین اظهار داشت  « :در چند ساله اخير جهش
قابل مالحظه اي در مهندسي كشور ايجاد شد كه مرهون تالشهاي هيئت مديره هايي كه
در قبل مسووليت داشته اند  ،است و اميدواريم كه اين تالشها تداوم یافته و با شتاب پیش
رود».
مهندس توتونچی ارتقای ش��ان مهندسی در جامعه را مرهون تالش و همت جامعه مهندسی
دانست و با تاکید بر اهمیت تحقیقات در حوزه مهندسی ابراز داشت  « :موضوعات مربوط به
تحقيقات از جمله موضوعاتي است كه توسعه را در پی دارد و انجام مطلوب آن نیازمند آرامش
روحي مهندسين است  .این مهم عرصه مناسبی است تا مهندسين جوانی كه می خواهند شأن
مهندسي را در جامعه به مرحله ظهور برسانند وارد ميدان شده تا از توانايي آنها بهره گرفته
ش��ود  .اینان می توانند در كنار تجارب مهندس��ين با سابقه اي كه جزو سرمايه هاي سازنده
كش��ور به ش��مار می روند و با تعامل سازنده با یکدیگر به نتيجه مطلوب دست پیدا کنند».
وی همچنین افزود  « :جامعه نيازمند خدمات مهندسي است  ،بنابر این بايد شرايطي را ايجاد
کرد كه جامعه در اینکه براي انجام امورات زندگي همواره نيازمند علم مهندسي و مهندسان
است ترديد نكند .شأن مهندسي باید از طريق جامعه مهندسی به عنوان افرادي كه رسالت و
وظيفهاي رانسبت بهصنفخودعهدهدارند و همچنينهيئتمديره نظاممهندسيارتقاءپیداکند».
کارنامه درخشان سازمان
مهندس اسماعیلی نیز در این نشست به فراز و نشيب
هاي فراواني که س��ازمان نظام مهندسی با آن دست
به گریبان بوده اش��اره می کند و می گوید  :س��ازمان
نظام مهندس��ی توانست تمام اين فراز و نشیب ها را
ت��ا دوره چهارم طي کند و در این میان الزم اس��ت از
تالش تمامی اعضاء هيئت مديره  4دوره قبل و بویژه
رياست آن تقدیر شود .شخصيتي كه ايشان به سازمان
نظام مهندسي خراس��ان رضوي عرضه داشت  ،و نیز
تعاملي كه وی با نهادهاي مختلف در استان بوجود
آورد و همچنین فرصتهايي كه در خارج از اس��تان در وزارت مس��كن و شهرسازي و ديگر
نهادهاي ذيربط در امر ساخت و ساز در دوره چهارم براي سازمان نظام مهندسي فراهم كرد
جاي تشكر فراوان دارد».
مهندس اسماعيلي در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از خدمات سازمان نظام مهندسی
در مدیریت پیش��ین این مجموعه اشاره کرد  :كس��ب مقام چهارمي سازمان .مقام اولي در 6

ماهه اول س��ال  ،88راه اندازي س��ايت س��ازمان و بازديد روزانه  1500نفر  ،واگذاري محل به
انجمن ها ،واگذاري انجام برخي از كارهاي اجرايي به انجمن ها ،حل مش��كل ارجاع گاز از
اتحاديه به تعاوني مهندسين گاز  ،اخذ مجوز نشريه طاق پس از سه دوره  ،برگزاري سمينارهاي
متعدد كش��وري از جمله بهينه س��ازي مصرف س��وخت ،ترافيك و فناوري هاي نوين ،خريد
ساختمان پيام و ارشاد و محصور نمودن زمين قاسم اباد و احداث يك باب ساختمان  180متري
،خريد ساختمان در گلبهار و راه اندازي واحد نظام مهندسي در گلبهار ،حضور نماينده شهرستانها
در هيئ��ت مديره و برگزاري جلس��ات دوره اي در نمايندگيها،تعامل با كليه نهادهاي ذيربط از
جمله اس��تانداري ،شهرداري ،مسكن و شهر سازي و ميراث فرهنگي  ،برگزاري كالس هاي
ارتقاء پايه و واگذاري آن به بخش خصوصي ،راه اندازي واحد نظارت در شانديز ،تاسيس واحد
بررسي نقشه ها ،و كنترل محاسبات در سازمان و همكاري با شهرداري در صدور پروانه هاي
سازماني ،پيگيري حل مشكالت مهندسين با جلساتي در شوراي شهر اسالمي مشهد ،حضور
نمايندگان مجلس در سازمان نظام مهندسي  ،و آخرين و مهم ترين اقدام انجام شده برگزاري
جلسات انس با قران در ماه رمضان بود كه نقطه اوج آن در شب هاي قدر و با حضور  800نفر
از مهندسين با خانواده هاي محترمشان انجام گرفت.
نظام مهندسي ؛ بازوي توانمندی براي دولت
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی در این نشست ضمن گراميداشت  8سال دفاع
مقدس به سخنان رهبر انقالب اسالمی در خصوص
قانون سازمان نظام مهندسي و تاکید ایشان به عملی
س��اختن این قانون اش��اره کرد و افزود  « :پشتيباني
مقام معظم رهبري از نظام مهندسي و مقررات ملي
ساختمان ،نکته بسيار مهمی به شمار می رود  ،ایشان
در این بیان��ات فرموده اند كه مبادا اجراي اين قانون
مورد غفلت قرار گيرد » .مهندس رئیس��ي در بخش
دیگری از سخنان خود با ياد آوری خاطرات خود از سالهای دفاع مقدس افزود  « :آن دوره اي
كه همبستگي ها و اتحادها براي سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي شکل می گرفت
هنوز تمام نشده و امروز نیزتجلی همان همبستگی ها در دوره سازندگي كشور با دست تواناي
مهندسان ادامه دارد .در این میان وظيفه جامعه مهندسي بیش ازسایر اقشار است ؛ آنها هستند
كه اين جامعه را مي سازند و كشور را آبرومند مي دارند » .وی خاطر نشان کرد  « :يكي
از موارد عزت آفرین كشورها پس از پايبندي به اصول و عقايد شان موضوع ساخت و سازها
است .اینکه چقدر توانمندی های الزم در این خصوص را کسب کرده و چقدر مهندسين ما
توانسته اند مسووليت سنگینی را كه بر دوش آنها گذاشته شده است به درستی انجام دهند ».
وی همچنی��ن ی��ادآور ش��د « :مدي��ر آن اس��ت ك��ه از فك��ر مش��اورين ص��ادق خ��ود
استفاده كند  ،تصميم بگيرد و بدرستی عمل كند  .من در دوره حضور خود در سازمان نظام
مهندسی از همكاري مشاورين صادق و دلسوز برخوردار بودم .در این دوره كسي نبود كه مصالح
شخصی اش را به مصالح نظام ترجيح دهد و تمامی عزيزاني كه با من همكاري كردند
غير از نظام چيزي را نمي ديدند ».
مهندس رئیسی افزود  « :قانون نظام مهندسي  14سال پيش در شرایطی به تصویب مجلس
ش��وراي اس�لامي رس��ید كه بحثی از اصل  44و خصوصي سازي مطرح نبود .عليرغم
فراز و نشيبهاي مختلف نظام مهندسي همچنان از توانمندترين تشكلهاي بخش خصوصي
است كه به دولت كمك کرده است بنابر این من به تمام مسئووالن دولتي توصيه مي كنم
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« نظام مهندس��ي مي تواند بازويي توانمند براي دولت باشد ،

« آن دوره اي كه همبس��تگي ها و اتحادها براي س��ربلندي

را در دولت كاهش دهد .کارهای بسیاری است که می توان به

تم��ام نش��ده و امروز نیزتجلی همان همبس��تگی ها در دوره

مي تواند بار مسئووليتي دولت را كم كند و توسعه نيروي انساني
نظام مهندسی واگذار کرد .نظام مهندسی به بلوغ رسيده است».

نظام مق��دس جمهوري اس�لامي ش��کل می گرف��ت هنوز
س��ازندگي كش��ور با دس��ت تواناي مهندس��ان ادامه دارد.

كه از آن پشتيباني كنند .نظام مهندسي مي تواند بازويي توانمند براي دولت باشد  ،مي تواند بار
مسئووليتي دولت را كم كند و توسعه نيروي انساني را در دولت كاهش دهد .کارهای بسیاری
است که می توان به نظام مهندسی واگذار کرد .نظام مهندسی به بلوغ رسيده است».
وی با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر هیات مدیره نظام مهندسی گفت  :بين  75تا  95درصد
اعضای سازمان در شهرستانها در انتخابات شركت كردند که این مشارکت در مقایسه با ساليان
قبل تفاوت فاحشی را نشان می دهد  ،این میزان در شهر مشهد  30درصد افزايش داشته است
که از تمامی شهرهاي بزرگ كشوربيشتر است و همین مساله بیانگرآن است که سيرفرهنگي
مهندسين ما روبه تعالي است .
وی به پیش��رفتهای تحقق یافته در خصوص مس��کن مهر اشاره کرد و گفت  :تامین مسكن
دغدغه تمامی دولتها پس از انقالب اس�لامی بوده اس��ت اما تنها دول��ت نهم و دهم  ،براي
اين هدف واال استراتژي عملياتي تعريف كرده است .امروز همه
كش��ورهاي جهان منتظرند تا ببینند پس از س��ي سال  ،دولت
جمهوري اسالمي چه خدمتي براي مسكن ارائه مي دهد .آيا بار « رياست سازمان نظام مهندسي تبلور
دیگرساخت و ساز به همان شکل ساخت و سازهاي بم و یا قاین شخصيت مهندس��ين در جامعه استاني
ادامه خواهد یافت که در اولين زلزله فرو ريخت ؟
وی ضرورت تبليغات و فرهنگ س��ازی در انجام طرح مسكن و كشوري است و اميدواريم با توجه
مهر را یادآور ش��د و گفت  :برای انج��ام این طرح باید  40هزار به شايس��تگي هاي مدیریتی مهندس
ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شود ،بخشي از اين میزان باید
اخوان این مه��م ادامه یابد .در چند
به تبليغات و فرهنگ سازي در رسانه ها  ،اختصاص یابد.
های
تالش
مهندس رئیسي در بخش دیگری از سخنان خود به
س��اله اخير جه��ش قاب��ل مالحظه اي
صورت گرفته در خصوص کسب مجوز نشریه طاق اشاره کرد و
خاطر نشان کرد  « :از زماني كه سازمان نظام مهندسی تشكيل در مهندس��ي كش��ور ايجاد شد كه
ش��د ما پيگير اخذ مجوز نش��ریه طاق بوديم در این میان همان مرهون تالش��هاي هيئت مديره هايي
عش��ق و عالقه ای كه در تمامی مهندسان دیده می شود باعث
گردید پس از پیگیری های مداوم در مش��هد و تهران سرانجام ك��ه در قبل مس��ووليت داش��ته اند ،
مجوز نش��ریه صادر شود و امروز نشریه طاق جايگاهي است كه اس��ت و اميدواري��م كه اين تالش��ها
نظام مهندسی مي تواند نظرات خود را براي بهبود كيفيت در آن
ارایه كند».
تداوم یافته و با ش��تاب پیش رود».
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صداقت،معيارسنجشلياقتتوفيقخدمتبهمردم
مهندس اخوان عبداللهيان رئیس جدید سازمان نیز در
این جلسه با تبیین نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی
به ضرورتهای الزم در این حرفه اش��اره نمود و گفت :
«سازمان نظام مهندسي ساختمان در جايگاه ويژه اي از
بعد ارائه خدمات مهندسي و نهايتا خدمت به مردم قرار
دارد بنابر اين ؛ جايگاه مهندس جايگاه مقدسی است و
بايد ارزش جايگاه و خدمتي كه در اين سازمان انجام مي
گیرد را دانس��ته واخالق و وجدان حرفه اي را سرلوحه
تمامی امور قرار دهیم » .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی از تنظیم
منشور اخالقي این س��ازمان خبر داد و گفت « این منشور معيار
ارزيابي اخالق حرفه ای كاركنان خواهد بود » .وی به بخشی از
نکات مطرح در این منشور اخالقی اشاره کرد و گفت  « :موضوع
تکریم ارباب رجوع از جمله نکاتی است که همواره باید مورد تاکید
قرار گیرد ؛ از س��وی دیگر صداقت در گفتار و كردار و نیز رعايت
قوانين و تالش در اجراي آن همراه با جديت در انجام امور محوله
نکات بسیار مهمي است که باید به آن توجه کرد » .وی با تاکید
بر ضرورت آموزش و آش��نايي كامل از ضوابط و مقررات سازمان
نظام مهندس��ی به اهمیت تعامل با نهادها و سازمانهای مختلف
اش��اره نمود و خاطر نش��ان کرد  « :تحقق قانون نظام مهندسي
تنها با تعامل دستگاههاي متولي و انسجام و تعهد جامعه مهندسي
میسر خواهد شد » .
مهندس اخوان در بخش پایانی سخنان خود گفت  « :فراموش نکنیم
فطرت و خلقت انسان بر استقامت و نيكي استوار گردیده و انسان
آينه قدرت  ،خردمندي و زيبايي خداوند است و صداقت نیز معياري
براي س��نجش لياقت توفيق خدمت به مردم به شمار می رود» .

رهنمـود

..

رهنمودهاي آیه اهلل العظمي مكارم شيرازي
قرار گرفتن مرواريد حرم مطهر حضرت ثامن االئمه (ع) در صدف ش��هر
مشهد اين حسن را دارد كه صاحبدالن و صاحبنظران را پروانه وار به سوي
شمع وجودش فرا مي خواند .بسيارند علما و مراجعي كه پابوسي حضرت
علي بن موسي الرضا را مشی و مرام هميشگي خود ساخته و هراز چندگاه
به زيارت مضجعش مشرف مي شوند .از جمله اين بزرگان آيه اهلل العظمي
مكارم ش��يرازي مرجع تقليد شيعيان جهان مي باشند كه تابستان امسال
ضمن تشرف  ،رهنمودهاي خود را از ديداركنندگانشان دريغ نداشتند .آنچه
در پي مي آيد اندرزهاي اين بزرگوار اس��ت در ديدار حضوري با رياس��ت
محترم هيئت مديره دوره چهارم سازمان ،مهندس محمدرضا رییسی كه
در قالب نامه اي به مديريت محترم اجرائي سازمان منعكس گرديده است.
به اميد به دل نشستن و سرلوحه اعمال قرار دادن اين رهنمودها.
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گزارش

پنجمین دوره انتخابات هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شد؛

رقابتی فشرده برای تصدی  13صندلی
زهره کهندل

وي تصريح می کند:
طبق آييننامه سال  74براي يك دوره  3ساله بايد
انتخابات نظام مهندس��ي س��اختمان صورت بگيرد و استقبال امسال نسبت به
دورههاي قبل افزايش پيدا كرده اس��ت كه نشان دهنده اهتمام مهندسان و توجه به موقعيت
خود در نظام مهندسي است.
رئيس گروه نظام مهندسي و برنامهريزي سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي افزايش
كارآمدي را از داليل كاهش تعداد اعضاي هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان استان دانسته
و یادآور می شود :در اين دوره انتخابات تغييراتي در آييننامه انتخاباتي حاصل شد كه به موجب
آن تعداد اعضاي هيئت مديره كاهش پيدا كرد.
وي تاكيد می کند :در جلسه اي كه در وزارت مسكن و شهرسازي با حضور نمايندگان تمام
اس��تانها برگزار گرديد  ،مقرر ش��د در اين دوره از انتخابات استفاده از سامانه براي شهرستانها
اختياري باشد.
مهندسان منتخب
رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اسامی منتخبین که 13نفر
آنان عضو اصلی و  7نفر اعضای علی البدل هس��تند ،خاطرنش��ان می کند :در گروه عمران
به ترتیب آقایان مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان ،حسن پور حسینی ،محمدرضا
رئیسی و حسین بشیر در رشته عمران ،احمد اسدی در رشته نقشه برداری ،رامین آهوئی
و علیرضا منصوریان در رش��ته ترافیک به عنوان اعضای اصلی و محمد حسین شرکاء،
مجتبی اس��دآبادی و داریوش معظمی به ترتیب در رش��ته های عمران ،نقشه برداری و
ترافیک به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
خاتمی افزود :در گروه رشته ها نیز آقایان فریدون هاشم آبادی و اردشیر فرشیدیان فر در
رشته مكانيك و محمد جواد آفاق اسالمیه در رشته برق در لیست اعضای اصلی و محمد
حسین کاشانی حصار و فریدون بهلول خیبری به ترتیب در رشته های مکانیک و برق در
لیست اعضای علی البدل هیئت مدیره سازمان جای گرفتند.
وی در خصوص اسامی منتخبین گروه معماری و شهرسازی می گوید :محمدرضا اسماعیلی
و شراره معدنیان در رشته معماری ،سید مهدی میرفندرسکی در رشته شهرسازی اعضای
اصلی و رحمان تفهمی و محمدرضا محسنین به ترتیب در رشته های شهرسازی و معماری
اعضای علی البدل شناخته شدند.
رئیس کمیته اجرایی این دوره از انتخابات عنوان می کند :اين دوره از انتخابات در س��ه گروه
عمران ،معماري و تاسيسات مكانيك و برق در حالي در صحت كامل برگزار شد كه بيشترين
اس��تقبال را در س��طح نامزدي اعضاي هئيت مديره و ميزان شركت اعضاء در راي گيري در
سطح كشور داشتيم.
بر اس��اس آمارهای ملی ،از میان  2650نامزد  482مهندس به عنوان اعضای اصلی و علی
البدل هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی  30استان انتخاب می شوند.
شايان ذكر است در حال حاضر اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور  165هزار
و  349نفر هستند.

عکس ها از محسن بخشنده

طب��ق
قان��ون نظ��ام مهندس��ي و
کنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن انتخابات هيات
مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان هر سه سال يکبار برگزار مي شود.
در حالی پنجمین دوره انتخابات اعضای هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی همزمان با دیگر
استان های کشور در خراسان رضوی برگزار شد که با وجود  202کاندیدا ،بر اساس آئین نامه
تعداد منتخبین به  13نفر کاهش یافته و رقابت در این دوره را فشرده کرده بود.
مهندس هادی خاتمی ،رئیس هیئت اجرایی این دوره از انتخابات هئیت مدیره سازمان نظام
مهندسی خراسان رضوی شرایط برگزاری این دوره ،استقبال کاندیداها و شرکت کنندگان در
انتخابات را مطلوب ارزیابی کرده و می گوید :با فعالیت  5ایستگاه ثابت و سیار که شامل یک
ایستگاه مرکزی در نمایشگاه بین المللی مشهد و  4صندوق سیار در چهار محور استان بود،
آراء حدود  2هزار و  900نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی در مشهد و شهرستان ها جمع
آوری شد.
خاتمی با بیسابقه برشمردن این انتخابات خاطرنشان می کند :تبلیغات و اطالعرسانی خوبی
برای این انتخابات انجام شد و حضور این تعداد شرکت کننده در این دوره باالتر از دوره هاي
گذشته بود .
وی اضافه می کند :در این انتخابات یک صندوق ثابت در محل تاالر نمایش��گاه بینالمللی
مش��هد و چهار صندوق سیار در شهرستانها مستقر ش��د ،که رایگیری رااز  8صبح الي 20
انجام دادند.
استقبالی وسیع
مهندس محمد مقدوری عضو هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هئیت مدیره سازمان
نظام مهندس��ی خراس��ان رضوی می گوید :این انتخابات همزمان با تمام استان های کشور
برگزار گرديد که امسال با استقبال وسیع و خوبی نسبت به دوره هاي قبل ،از سوی مهندسان
استان واقع شد.
وی در خصوص روند برگزاری انتخابات تصریح می کند :شاكيان و معترضان به آراء انتخابات
از  17تا  24مردادماه شكايات خود را به هئيت نظارت ارسال كردند كه تاييد و صحت انتخابات
و پاسخ به شاكيان پس از  24مرداد ماه جاري اعالم شد.
عضو هیئت نظارت براین دوره از انتخابات یادآور می ش��ود :تعداد کاندیداهای این دوره 232
نفر بود که از این میان  27نفر کناره گیری و  3نفر هم رد صالحیت شدند که در مجموع 202
مهندس در این میدان رقابت قرار گرفتند.
انتخابات رایانه ای
مهندس حس��ن اكبرزاده ابراهيمي ،رئيس گروه نظام مهندسي سازمان مسكن و شهرسازي
خراسان رضوي در خصوص اين دوره از انتخابات می گوید :براي اولين بار در كشور نرمافزار
انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان به صورت سامانه رايانهاي برگزار شد.
وي ادامه می دهد :اين س��امانه رايانهاي توس��ط اس��تان خراسان رضوي و سازمان مسكن و
شهرسازي ارائه شد به طوري كه در برخي استان ها انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان
از طريق وزارت مسكن و شهرسازي از طريق اين سامانه انجام گرفت و سعي شد که تمامي
كنترلها براي دقت و كيفيت اين انتخابات انجام شود.
اکبرزاده عنوان می کند :اين دوره از انتخابات به صورت حضوري انجام شده است ولي سعي خواهد
شد در دوره های بعد به صورت غير حضوري انجام شود تا مشاركت بيشتري صورت بگيرد.
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 200كارگر و  30كارشناس از اسفند ماه سال  86عزمشان را جزم كرده بودند تا پلي  720متري
را كه قرار بود با افتتاحش س��رعت تردد خودروها در مسير ميدان جهاد به ميدان آزادي مشهد
را تا  ۵۰درصد افزایش داده و گره ترافيكي بزرگراه ش��هيد كالنتري را طي  36ماه باز كند ،در
شهریور امسال (طی مدت  18ماه) به اتمام برسانند و با اين ركورد شكني نام شهرداري مشهد
را در تاریخ پروژه های عمرانی شهری ثبت كنند.
 25آذرماه همان سال شهردار مشهد ازاجراي تقاطعي سه سطحی در میدان جمهوری اسالمی
خبر داده بود ،كه زیرگذر آن بلوار فضل ابن شادان را به بلوار شهید منتظری متصل مي كرد
و پل روگذر آن از روی بزرگراه شهید کالنتری میگذشت .مهندس پژمان آن روزها گفته بود
دراولین مرحله ابتدا پل روگذر میدان به عنوان مهمترین رکن تقاطع اجرا خواهد شد .اين هیجده
ماه به سرعت آنچه گمان مي رفت سپري شد و اين طرح عظيم شهري كه  50درصد اعتبار
 15میلیارد توماني ساخت آن را بخش دولتي تامین نموده بود ،همزمان با عيد سعيد فطر امسال
به بهره برداري رسيد.
شروعي مدبرانه
مهندس نخعي معاون فني و عمراني ش��هرداري مش��هد ،كه بسياري او را با تجربه  25ساله
اش در مس��ئووليت نظارت عاليه و مديريت اجرايي پروژه هاي عمراني ش��هري و احداث پل
هاي بزرگ و تقاطع غير همسطح شهرداري مشهد مي شناسند ،اسفند ماه سال  1386از سوي
مهندس پژمان شهردار مشهد ماموريت يافت در نخستين روز سال نو راهي ميدان جمهوري
اسالمي شود و كلنگ تقاطع غير همسطحي را به همين نام در همان محل به زمين بزند .
هيج��ده م��اه بع��د ؛ جمعه بيس��ت و چه��ارم مهرم��اه مهندس نخع��ي را پ��س از موفقيت
قابل تحسينش  ،در كارگاه ساختماني اين ميدان مالقات كرديم  .او كه ساخت اين پل را متاثر
از لطف الهي و عش��ق به س��احت مقدس حضرت امام رضا (ع) و خدمت به زائران و مجاوران
بارگاه منور رضوي مي دانست ،گفت  :نكات مهمي در اجراي اين پروژه وجود دارد كه مهمترين
آنها ش��روع مدبرانه اين تقاطع غيرهمسطح بوده است  ،شروعي كه به لحاظ همه جوانب  ،از
جمله امكانات ،اعتبارات ،توانايي و صالحيت پيمانكار و طرح انديش��مندانه و قابل اجرا ،همراه
بود .همچنين اين پروژه نياز به تحصيل حريم نداشته كه خود موجب تسريع در اجراي پروژه
شده است .
مهندس نخعي مي گفت او و تيم همراهش در طي انجام اين پروژه با مسايلي چون تاسيسات و
لوله هاي مسلح انتقال آب مشهد مواجه بوده اند ،كه با همراهي و پشتيباني هاي به جا و مناسب
شركت آب و فاضالب مشهد ،طي مدت شش ماه اين تاسيسات جابه جا شده است .وي نقش
جا به جايي شبكه اصلي انتقال آب را در اين پروژه مهم دانست و گفت شركت آبفا با تغيير مسير
شبكه و تعويض و جابجائي لوله ها بدون وقفه و يا قطعي آب اين پروژه را با موفقيت انجام داد.
كنترل و آزمايش دايمي كيفيت و مقاومت مصالح  ،بتن و ارماتورو به طور كلي عمليات اجرايي
آن از مهمترين پارامترهايي است كه مهندس نخعي مي گفت در طول انجام اين پروژه بر آن
تاكيد ورزيده است .
وي از نظارت و سركشي پياپي شهردار مشهد از اين پروژه قدرداني كرده و مي گويد  :يكي از
مهم ترين علل پيشرفت اين طرح حمايت هاي بي دريغ مادي و معنوي مهندس پژمان از اين

پروژه اس��ت .وي نقش معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و س��ازمان حمل و نقل و
ترافيك شهرداري مشهد را نيز ،كه در طول  18ماه انجام اين پروژه با پيمانكار و عوامل اجرايي
طرح همكاري نزديكي داشته اند ،از خاطر نمي برد و با تقدير از آنها مي گويد  :عليرغم آنكه
زمان بيشتري مردم در طول اجراي پروژه در ترافيك مي ماندند ،تمام تالش ما اين بود كه به
هيچ عنوان بستر ترافيكي مسدود نشود.
او مي گفت ساخت اين پل با لطف خدا و عشق به امام رضا (ع ) و زائرانش آغاز شده و از مردم
مشهد تشكر مي كنم كه در طول اين مدت اظهار لطف هاي فراواني به خادمان خود داشتند و
صبورانه اين مدت را همكاري كردند.
مهندس نخعي مي گفت  :ما خسته نمي شويم  ،مشهد هنوز براي انجام پروژه هائي از اين قبيل
جاي كار دارد كه قطعا جز با حمايت مردم ولطف امام رضا (ع ) ميسر نخواهد بود.
نگاهي از باال
هر يک از باندهاي پل بتني جمهوري اسالمي يازده هزار و  250متر مربع مساحت دارد و براي
س��اخت آن  150ميليارد ريال هزينه شده اس��ت .اين طرح از لحاظ طراحي سازه وتکنولوژي
ساخت از طرح هاي کم نظير عمراني در مشهد محسوب مي شود که در آن براي نخستين بار
در اين شهر از سيستم کابل هاي پس کشيده در طراحي پل استفاده شده است .عرشه پل 380
متر طول ،حدود  15متر عرض و 9متر دهانه دارد .طرح تقاطع غيرهمس��طح ميدان جمهوري
اسالمي مشهد که از  23بهمن  86در مشهد آغاز شده ،حدود شش ماه به علت وجود لوله هاي
آب آشاميدني در مسير اجرا متوقف شده بود که اين مشکل در مدت اجراي طرح با همکاري
شرکت آب و فاضالب مشهد برطرف شد.
س��ازه اين پل به دليل اس��تفاده از سيستم كابلهاي پس كش��يده به طور نامحسوس داراي
انحناس��ت و به همين دليل در زير بار ترافيك و لرزه احتمال كمترين ميزان آس��يب را دارد .از
ديگر ويژگيهاي اين پل ميتوان به وصل بودن گاردريل پل به سازه اصلي اشاره كرد كه اين
خود امكان س��قوط ماش��ين را به صفر ميرساند .در سيستم روشنايي پل از  5برج نوري براي
روشنايي پل جمهوري اسالمي در شب استفاده شده كه سيستم آنها افزايشي است و با گذشت
زمان به نور آنها افزوده ميشود.
این پروژه اولین پروژه ش��هري مش��هد اس��ت که به روش صندوقه ای (توخالی ) و با سیستم
کاب��ل ه��ای پس تنیده انجام می ش��ود.یکی از مزیت های مهم اس��تفاده از سیس��تم کابل
پس تنیده ،کاهش مصرف میزان آرماتور و بتن در عین کیفیت باالی استحکام پل است.
این پل دارای دو رمپ است که شامل یک رمپ اتصال به سمت پل آزادی و یک رمپ به سمت
میدان جهاد می شود و هر یک  200متر طول دارد.از جمله دیگر ویژگی های این پروژه تک
پایه بودن پل است.این پل شامل  20فنداسیون به ارتفاع هر یک 2/5متر است که  248شمع
بتنی به قطر 1/20و عمق  20متر در زمین اجرا شده است.
براي اجرای این پروژه چهار هزار و  200تن آرماتور 200 ،تن کابل 23 ،هزار متر مکعب بتن
ریزی 35 ،هزار متر مربع قالب بندی 40 ،هزار متر مکعب خاک ریزی در رمپ ها 17 ،هزار تن
آسفالت 50 ،تن نرده و گارد ریل جهت حفاظت و ایمنی مورد استفاده قرار گرفت.
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چطور خطرات گودبرداری ساختمانی را کاهش دهیم؟
عکس ها از مهندس محمد تقی خسروی
س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران ش��هر تهران مطلبی درباره چگونگی گودبرداری ایمن
و بدون خطر ،تلفات و خس��ارات برای همس��ایگان و کارگران منتش��ر کرده است که در ادامه
میخوانید:
اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله عرضی صفر ساختمانها از یکدیگر در بسیاری از نقاط شهر
باعث شده گودبرداری امری دلهرهآور و نگران کننده برای مالکان ساختمانها و همسایگان
شود.
در س��الهای اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و س��ایر س��طوح
خدماتی در س��اختمانها ،عمق گودبرداری نیز بیش��تر شده است .اما در بیشتر موارد از همان
روشهای سنتی که در گودهای کم عمق گذشته به کار می رفت ،استفاده می شود .متأسفانه
بسیاری هنوز فکر میکنند که به کارگیری تمهیدات ایمنی الزم در گودبرداری هزینه و زمان
بیهودهای را به کار تحمیل میکند ،در حالیکه گودبرداری اصو ًال جزو کارهای پیچیده و بسیار
خطرناک مهندسی محسوب میشود و به ویژه در گودهای با عمق زیادتر نیازمند بررسیهای
همه جانبه ،دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل مالحظهای اس��ت تا جان و
مال مردم از این طریق به خطر نیافتد .با این حال عدم آشنایی به اصول فنی ،سهلانگاری و یا
سودجویی غیرمسئوالنه منجر به ایجاد حادثه میشود.
در ادامه نشانههای یک گودبرداری سالم و یا خطرناک را میخوانید:
خطرهای ناشی از گود برداری
موارد ایمنی مربوط به گودبرداری را میتوان در سه دسته عمده زیر قرار داد:
• ایمنی کارکنان داخل و اطراف گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه
خطر ریزش گود
• خطر آسیبدیدگی و تخریب ساختمانهای مجاور گود در اثر گودبرداری یا ریزش گود.
• خطر آسیبدیدگی تاسیسات و شریانهای شهری در اثر گودبرداری یا ریزش گود.
نشانههای خطرناک بودن گود
موارد زیر عالمت خطرناک بودن گود بوده و بررس��یها و احتیاطهای همهجانبه بیش��تری را
ضروری میکنند:
الف -ضعیف و یا حس��اسبودن ساختمان مجاور :مواردی نظیر عدم وجود اسکلت ،ضعیف
بودن مالت دیوارها و عالئم ضعف اجرایی س��اختمان ،وجود ترک و شکس��تگی یا نشست و
شکمدادگی دیوارها ،از این جملهاند .وجود دیوار مشترک بین ساختمان مورد نظر برای تخریب و
ساختمان مجاور آن نیز غالب ًا میتواند منبع ایجاد مشکل باشد .در پارهای موارد ساختمان مجاور
دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و هر گونه نشست میتواند باعث خسارات جبرانناپذیر به

آن شود .در بعضی موارد دیوار مجاور به ساختمان مورد نظر برای تخریب تکیه داده است و با
انجام تخریب ممکن است بدون هرگونه خاکبرداری ساختمان مجاور ریزش کند.
به خاطر داشته باشید که ضعیف بودن ساختمان مجاور تنها دردسرها و بررسیها و احتیاطهای
الزم از طرف صاحبکار و افرادی که در مراحل مختلف طرح و اجرای ساختمان کار میکنند
را بیش��تر میکند و هیچ عذری برای خراب ش��دن آن به دس��ت نمیدهد .به عبارت دیگر در
دادگاههایی که برای رس��یدگی به تخریب ساختمانهای مجاور در اثر فعالیتهای ساختمانی
انجام میشود ،مسئول اجرای ساختمان نمیتواند به بهانه اینکه ساختمان مجاور ،خود ضعیف
بوده از زیر مس��ئولیتهای ریزش و خرابی ایجاد ش��ده شانه خالی کند و جواب قاضی در این
گونه موارد این است که شما باید به تناسب ضعف ساختمان مجاور اقدامات حفاظتی و احتیاطی
بیشتری به کار میبستید.
ب -ضعیف بودن خاک :معمو ًال هر چه خاک محل ضعیفتر باشد خطر بیشتری برای ریزش
گود و تخریب س��اختمانهای مجاور وجود دارد .خاکهای دس��تی بارزترین نمونه خاکهای
ضعیف هس��تند .توضیح آنکه در گذشته بس��یاری از نقاطی که اکنون در داخل شهر هستند،
خارج از شهر محسوب میشدهاند و کامیونهای حامل خاک و نخاله بار خود را در آنجا تخلیه
میکردهاند .بعدها با ضمیمه شدن این محلها به داخل شهر ،اغلب این خاکها و نخالهها در
همان جا بدون تراکم مهندسی تسطیح شدهاند و اکنون خاک دستی را تشکیل میدهند.
همچنین در بس��یاری از موارد محل به صورت تپه و ماهور و یا بس��تر مسیل بوده و با خاک یا
نخاله به صورت غیرمهندسی تسطیح شده است .همچنین در بعضی بخشهای شهر مشهد
به ویژه بعضي مناطق قاسم آباد و رضا شهر در گذشته گودهایی بعض ًا عمیق وجود داشته که
بسیاری از آنها اکنون با خاک دستی پر شدهاند .رسوبات سست جوان که غالب ًا در اطراف مسیلها
و پای دامنهها وجود دارند نیز از جمله خاکهای ضعیف محسوب میشوند.
امکان زیادی وجود دارد که س��ازنده ساختمانی که در مجاورت زمین محل احداث پروژه قرار
دارد ،در زمان س��اخت ،خاک ضعیف را جا به جا نکرده و پی س��اختمان را برروی همان خاک
سس��ت قرار داده باشد .در این صورت ساختمان مجاور تا هنگامیکه گودی در کنار آن ایجاد
نش��ده استوار است اما به محض اینکه با گودبرداری و لو کمعمق اطراف آن خالی شد ،خاک
ضعیف موجود در زیر پی آن ریزش کرده و باعث خرابی ساختمان مجاور خواهد شد.
ج -عمیق بودن گود :معمو ًال هرچه عمق گود بیشتر شود خطر بیشتری کارکنان و ساختمانهای
مجاور را تهدید میکند .در سالهای اخیر با افزایش تراکم ساختمانی،نیاز به پارکینگ و انباری
و سطوح مشاع دیگر افزایش یافته و باعث افزایش تعداد طبقات زیرزمین شده است .باید توجه
شود که با افزایش عمق گود ،خطر ریزش آن به مراتب افزایش مییابد و اگر در گذشته میشد

که در گودهای کم عمق بدون بررسیهای همهجانبه و طرحهای مهندسی دقیق ،تنها با عقد
قراردادی با مباشر ماشینآالت خاکبرداری و با حضور چند کارگر و بنا اقدام به گودبرداری نمود،
اکنون با افزایش عمق گودها و افزایش ارزش س��اختمانها و تأسیس��ات مجاور ،گودبرداری
غیرفنی بسیار خطرناک بوده و خسارات جانی و مالی جبرانناپذیری را در پی دارد.
د -مدت بازماندن گود :معمو ًال با افزایش زمان بازماندن گود حتی اگر بارندگی یا تغییرات جوی
مطرح نباشد خطر ریزش گود بیشتر میشود ،اما افزایش زمان بازماندن گود به ویژه در فصل
های بارندگی و رطوبت (زمستان و بهار) ،با وقوع بارشهایی گاه سنگین و سیلآسا همراه است
که با اشباع خاک و یا جاری شدن آبهای سطحی خطر ریزش گود را به مراتب افزایش می
دهد .به طوری که بسیاری از ریزشهای گود در گذشته به فاصله چند ساعت تا چند روز بعد از
شروع بارندگی روی داده است.
و -آبهای سطحیو زیرسطحی :باال بودن سطح عمومی آبهای زیرزمینی در منطقه معمو ًال
عملیات آبکش��ی جهت پایین انداختن سطح آب زیرزمینی را ضروری میسازد .معمو ًال وجود
ب زیرزمینی باال خطر ریزش گود را افزایش میدهد به ویژه بعد از چند روز از انجام
س��طح آ 
عملیات گودبرداری و رس��یدن س��طح آب زیرزمینی به تعادل .همچنین وجود جریانهای آب
زیرزمینی از طرقی نظیر نهرهای مدفون یا قناتها میتواند در افزایش خطر ریزش گود بسیار
مؤثر باشد .جریانهای آبهای سطحی نیز از عواملی هستند که میتوانند باعث فرسایش خاک
گود و اش��باع شدن آن شده و به افزایش خطر ریزش گود کمک کنند .دور نگهداشتن جریان
آبهای س��طحی موجود یا محتمل (مث ً
ال در اثر بارندگی) از مهمترین و اصلیترین قدمهای
اولیه حفاظت گود است.
اقدامات قابل انجام برای کاهش خطر گودبرداریها:
 -1اگر سرمایه گذار و یا صاحبکار ساختمان در حال ساخت هستید:
• حتم ٌا بررسی های مکانیک خاک را از طریق شرکتهای معتبر و به صورت کامل و دقیق
انجام دهید.
• از مهندس محاسب خود بخواهید که طرح گودبرداری و حفاظت گود را با استفاده از اطالعات
گزارش مکانیک خاک و با دقت زیاد انجام دهد .همچنین از وی بخواهید که س��اختمانها و
تأسیس��ات مجاور گود مورد نظر را دقیق ًا بررس��ی کند و در صورت نیاز اقدامات حفاظتی برای
آنها را پیشنهاد کند.
ً
• از مهندسناظر و مجری خود بخواهید که حتما گزارش مکانیک خاک و نیز نقشههای اجرایی
طراحی گود را کنترل کرده و در صورت وجود نقص ،اشکال یا ابهام در آنها از تهیهکنندگان آنها
بخواهید که موارد را برطرف کنند.

• نقشهها و طراحیهای گود باید براساس گزارش بررسیهای مکانیک خاک و توصیههای
مش��اور ژئوتکنیک تهیه شده باش��ند و مراحل کار ،روش انجام گودبرداری (دستی ،ماشینی) و
مشخصات سازههای نگهبان و دیگر اقدامات حفاظتی شیب را به خوبی نشان دهند .بهتر است
که قبل از اجرای کار جلسه مشترکی با حضور مهندسین ناظر و مجری و محاسب و نماینده
شرکت تهیه کننده گزارش مکانیک خاک برگزار کنید و مراحل و اشکاالت و خطرات را مرور
کنید .بهتر اس��ت در این جلسه پیمانکار یا مس��ئول فنی خاک برداری و مسئول اجرای سازه
نگهبان نیز حضور داشته باشد.
 -2اگر در مجاورت ساختمان شما قرار است تخریب و گودبرداری انجام شود:
• قبل از صدور پروانه و شروع گودبرداری باید بررسیهای مکانیک خاک مناسبی انجام شده
باشد.
• ساختمان شما باید مورد بررسی قرار گرفته و مهندس محاسب و یا ناظر با توجه به نوع بنا و
عمق قرارگیری پی ساختمان شما نسبت به کف پی مورد نظر راجع به نیاز و نحوهی حفاظت و
مقاومسازی آن اظهار نظر کرده و در صورت نیاز طرحهای الزم را ارائه کرده باشد.
• در نقش��ههای اجرایی ،نحوهی گودبرداری و حفاظت از گود و یا سازه نگهبان باید به خوبی
نشان داده شده باشد و این اقدامات برای محافظت از گود و ساختمانهای مجاور کافی باشند.
• دوره باز بودن گود باید زمانبندی مش��خصی داش��ته باشد (زمان شروع گودبرداری ،زمان
برپایی سازه نگهبان ،زمان خاتمه گودبرداری).
• مهندس ناظر و در صورت لزوم نماینده شرکت مکانیک خاک باید بر عملیات گودبرداری
نظارت کافی اعمال کنند.
• گودبرداری و اجرای سازه نگهبان باید مطابق نقشههای اجرایی و مشخصات اجرایی (دستی،
ماشینی) و اصول فنی پیش انجام شود .در صورت مشاهده هر گونه اقدام خطرناک مراتب را
به مسئولین گزارش نمایید.
• در جریان انجام کار گودبرداری سعی کنید همه چیز را به خوبی زیر نظر داشته باشید و به
ویژه با در نظر داشتن وضعیت ساختمان خود ایجاد هرگونه ترک ،صدای غیرعادی ساختمان،
نشس��ت و غیره را بررس��ی نمایید و در صورت بروز اینگونه موارد فوراً اقدامات الزم را انجام
بدهید .این اقدامات حسب شرایط میتواند به صورت تخلیه فوری ساختمان ،انعکاس موضوع
به مسئولین پروژه و شهرداری جهت انجام اقدامات اصالحی باشد.
• در صورتی که عملیات گودبرداری تأسیسات و لولههای شهری گاز ،آب ،برق و...را به خطر
انداخته مراتب را به مراجع مربوطه اطالع دهید.
• مراقب باشید که گودبرداری بیش از حد مجاز به ساختمان شما نزدیک نشود .گاه بعضی با
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بیدقتی و یا به خاطر سهولت کار خود ،زیر ملک شما را نیز خالی میکنند.
• در صورتی که نقصی در انجام کارها مشاهده کردید ،ابتدا از طریق مراجعه به مسئولین فنی
ساختمان نظیر مهندس ناظر ،مجری یا مالک موضوع را به آرامی و محترمانه در میان بگذارید.
در صورت نیاز میتوانید به ناحیه و منطقه شهرداری و یا دیگر مراجع ذیصالح مراجعه نمایید.
• به یاد داش��ته باش��ید که یکی از بهترین راههای کاهش خطرات گودبرداری ،اتمام زودتر
ن و پرکردن مجدد آن اس��ت .بنابراین مراقب باشید دخالتهای شما
عملیات داخل گود و ایم 
موجب توقف و یا طوالنی شدن زیاد و بیهوده کار نشود.
 -3در صورتی که داخل گود کار میکنید:
• به خاطر داشته باشید که ریزش دیوارههای گود میتواند ظرف چند ثانیه شما را به دام انداخته
و در عرض چند دقیقه هالک کند.
• وزن هرمتر مکعب خاک  1/6تا  2تن اس��ت .اگر در زیر خاک ریزش کرده مدفون شوید در
عرض کمتر از  3دقیقه خفه میش��وید و حتی اگر زنده بیرون آیید ،احتما ًال بار خاک صدمات
داخلی شدیدی به بدن شما وارد آورده است .ریزش گود تنها خطر گودبرداری نیست و کمبود
اکسیژن ،هوای سمی ،گازهای قابل انفجار و خطوط برق مدفون نیز ممکن است جزء خطرات
باشند.
ً
در داخل گود به ویژه در محلهایی که خطر س��قوط اش��یاء وج��ود دارد حتما از کاله ایمنی
استفاده کنید.
• در صورتی که در معرض برخورد با ترافیک عبوری هس��تید از پوششهای براق و شبرنگ
استفاده کنید.
• مواظب خطر سقوط قطعات سست خاک یا سنگ باشید.
• در زیر بارهای آویزان نایستید و یا کار نکنید.
• از ماشینآالت خاکبرداری فاصله بگیرید.
• در صورتی که کارگرانی در پاییندست گود حضور دارند ،بر روی دیوارها و یا سطوح مشرف
به گود کار نکنید.
• وارد گودی که نشانهی تجمع آب دارد نشوید؛ مگر آنکه به خوبی محافظت شده باشید.
• در صورتی که داخل گود مشغول کندن دیواره یا پای آن هستید ،حتم ًا باید فردی مطلع در
بیرون از محوطه خطر ،مراقب وضعیت پایداری گود و کار شما باشد.
• حتیالمقدور از بریدن داخل پای دیوار یا شیب و ایجاد شیب منفی (نی م طاقی) جهت اجرای
پیها جداً خودداری کنید .در صورتی که مجبور به این کار هس��تید او ًال س��عی کنید این طول
حداقل بوده و ثانیًا در حین کار باید فردی مطلع(ترجیح ًا مهندس ناظر) مراقب وضعیت پایداری

دیواره و کار شما باشد .حتم ًااز کاله و دیگر وسایل ایمنی استفاده کنید و سعی کنید کار را در
زیر یک میز محافظ فلزی مقاوم انجام دهید.
 -4در صورتی که از طرف شهرداری یا دیگر نهادها ،مسئول کنترل طرح و اجرای ساختمان
هستید:
• ب��رای گودبرداریه��ای عمده (گودبرداریهای با عمق بیش��تر از عمق دیوارها یا پیهای
س��اختمان مجاور و به فاصله نزدیکتر از عمق گودبرداری از مرز زمین) بهتر اس��ت که سازنده
ساختمان حداقل  30روز قبل از شروع گودبرداری موضوع را به طور کتبی به مالکین اطالع داده
و رونوشت آن را به شهرداری ارائه نماید.
• قبل از صدور پروانه ارائه نقشههای سازه نگهبان و کنترل آنها توسط شهرداری ضروری
است .کنترل سازه نگهبان طرف معابر عمومی بهتر است توسط معاونت فنی و عمرانی انجام
شود.
• در گودهای با عمق بیش از  3/0متر قبل از صدور پروانه ،ارائه گزارش بررسیهای مکانیک
خاک انجام ش��ده از طریق شرکتهای معتبر توس��ط مالک و کنترل آنها توسط شهرداری
منطقه ضروری است.
• س��ازنده ساختمان را موظف کنید که در نزدیکی محل کارگاه تابلویی با فرم یکسان برای
اعالم مشخصات عمومی گودبرداری نصب کند که شامل اطالعات زیر باشد:
تاریخ ش��روع گودبرداری(هفته) ،تاریخ تکمیل گودبرداری(هفته) ،تاریخ تکمیل ایمنس��ازی
گود(هفته) ،تاریخ خاتمه دوره باز بودن گود(هفته) ،عمق گودبرداری ،روش گودبرداری ،روش
حفاظت گود ،نام مهندس ناظر پروژه ،نام مهندس طراح پروژه ،نام مشاور ژئوتکنیک پروژه ،نام
مهندس طراح گود ،نام پیمانکار اجرای گود ،نام مهندس ناظر گودبرداری
• در صورتی که برای حفاظت گود یا ساختمان مجاور نیاز به انجام کارهای ساختمانی عمده
در زمین یا ساختمان مجاور باشد ،نیاز به اخذ رضایت از مالک آن و یا صدور پروانه جداگانهای
خواهد بود.
بازرسیها:
گود و محلهای اطراف آن و نیز سیستمهای حفاظتی باید هر روزه توسط فردی مجرب از نظر
وجود هرگونه شواهد خطرناک نظیر گسیختگی گود ،گسیختگی سیستمهای حفاظتی و یا سازه
نگهبان گود یا جریان آب ،بازرسی شوند .بازرسی باید قبل از شروع شیفت کار و در صورت نیاز
در تمام ساعات کار انجام شود .همچنین بعد از هر بارندگی یا شرایط خطرناک دیگر نیز الزامی
است .این بازرسیها فقط هنگامی مورد نیازند که خطری افراد شاغل در گود و ساختمانهای
مجاور را تهدید کند.

بررسیهای مکانیک خاک چیست؟
بررسیهای مکانیک خاک انجام بررسی های محلی در مورد زمینشناسی عمومی ،مشخصات
خ��اک محل و س��طح آبهای زیرزمینی می باش��د و به ویژه باید وج��ود و عمق خاکهای
مسئلهداری نظیر خاکهای دستی را مشخص نمایند .توصیههای فنی در مورد نوع پی ،مقاومت
مج��از خاک زیر پی و نشس��تهای مورد انتظار و پارامترهای طراح��ی دیوارهای حایل دیگر
بخشهای ضروری گزارش مکانیک خاک را تشکیل میدهند.
همچنین با توجه به عمق گودبرداری مورد نیاز و مش��خصات س��اختمانها و دیگر تأسیسات
مجاور نظیر معابر ،خطوط گاز ،فاضالب  ...باید خطر گودبرداری ارزیابی شده و روش گودبرداری،
ش��یب ایمنی گودبرداری ،مراحل گودبرداری ،نیاز به س��ازه نگهبان ،نوع سازه نگهبان و روش
طراحی و اجرای آن به تفصیل بیان شود .برای این کار الزم است که مشخصات ساختمانها و
تأسیسات مجاور به تفصیل برداشت شده و در گزارش ارائه گردد.
البته گاه میتوان مشخصات ساختمانها و تأسیسات مجاور را در این مرحله به صورت تخمینی
تعیی��ن کرد و تعیین دقیق آنه��ا را به مرحله طراحی گودبرداری واگذار نمود که در این صورت
مش��اور باید این موضوع را به روش��نی در گزارش بیان نماید .همچنین خطرات احتمالی نظیر
چاهها ،قنات و حفرههای زیرزمینی دیگر باید شناس��ایی ش��ده و عمق ،موقعیت و تأثیر آنها بر
گردد.
ساختمان و نحوه مقاومسازی آنها جهت رفع خطر به تفصیل بیان 
از موارد دیگری که در گزارش بیان میشود تعیین نوع زمین جهت برآورد تأثیر آن بر نیروهای
زلزله طراحی ساختمان است که تأثیر زیادی در ایمنی لرزهای و هزینههای ساختمان دارد.
مشاور باید با توجه به شیب زمین و مشخصات زمینشناسی محل اسکان بروز ناپایداریهایی
نظیر رانش زمین ،ریزش س��نگ ،جریان گل و نظایر آنها را به طور اجمالی بررس��ی نموده و
در صورتی که خطرات فوق در محل مطرح باش��ند ،به تفصیل این موارد را بررس��ی نموده و
توصیههای اجرایی در مورد رفع خطرات آنها بر س��اختمان ارائه نماید .همچنین مشاور باید با
توجه به بررسی کلی و اجمالی عکسهای هوایی و نقشههای پایه امکان وجود خطراتی نظیر
گسل فعال و روانگرایی حین زلزله را بررسی نموده و در صورت نیاز بررسیهای تفصیلیتری
را در مورد آنها انجام دهد.
 در حال حاضر شهرداری فقط برای ساختمان های  7طبقه و بیشتر انجام بررسیهای مکانیکخاک را الزامی کرده ولی بهتر است که شما اگر ساختن ساختمانی با تعداد طبقات کمتری را هم
در نظر دارید ،به ویژه اگر عمق گودبرداری بیش از  1/5متر باشد ،حتم ًا بررسی های مکانیک
خاک را انجام دهید زیرا این بررسی ها اگر به درستی انجام شوند ،ایمنی ساختمان و عملیات
ساختمانی را تضمین کرده و حتی میتوانند از طریق تعیین دقیق مقاومت خاک و نوع زمین تأثیر

زیادی در بهینه کردن و جلوگیری از افزایش هزینهها در موارد غیرضروری داشته باشند.
 سعی کنید شرکت انجام دهنده بررسی ها را از میان شرکت های معتبر انتخاب کنید و مراقبباشید که بررسی ها به طور کامل و دقیق انجام شده و صوری برگزار نشود.
 معمو ًال برای انجام بررسی های مکانیک خاک ،شرکت انجام دهنده بررسیها بعد از بررسیعکسهای هوایی و نقشههای پایه محل و بازدید و بررسی محلی ،گمان ه یا گمانه هایی را حفر و
از خاک نمونهبرداری میکند و نمونهها را برای انجام آزمایش به آزمایشگاه میفرستد .همچنین
همراه با حفاری ،آزمایش هایی نیز در محل انجام می شود.
 حتم ًا باید فرد متخصصی از شرکت در هنگام حفاری ها و انجام آزمایشهای محلی حاضرباشد و شرایط حفاری ،آزمایش های محلی و نمونه برداری را کنترل کند .بعد از انجام آزمایش
های آزمایشگاهی شرکت باید گزارش بررسیها را تهیه و ارائه کند.
دقت کنید که گزارش به طور کامل تهیه شده باشد و در صورت لزوم گزارش را جهت کنترل
به فردی متخصص ارائه دهید و رفع نواقص آن را از شرکت بخواهید .بهویژه باید توصیههای
کاملی در مورد انجام گودبرداری و حفاظت از گود ارائه ش��ده باش��د .به خاطر داشته باشید که
هرگونه نقص در این قس��مت میتواند مخارج زیادی را در جریان گودبرداری به شما تحمیل
کرده و یا باعث ریزش گود و ایجاد خسارت شود .مهندس محاسب ساختمان باید این گزارش
را در طراحی پی و نحوه گودبرداری مورد استفاده قرار دهد.
بنابراین از وی بخواهید که در حد موارد استفاده خود از گزارش ،کیفیت و محتویات آن را کنترل
کند و در صورتیکه اشکال یا ابهامی به نظر وی رسید جهت برطرف کردن به شرکت مکانیک
خاک اعالم کند .بنابراین بهتر است تسویه حساب با شرکت مکانیک خاک را به کنترل کیفیت
آن توسط مهندس محاسب ،مأمورین کنترل شهرداری و یا متخصصین دیگر موکول کنید.
 باید توجه ش��ود گاه قس��متهای ضعیفی در خاک وجود دارند که با حفر گمانهها به خوبیوجود آنها مشخص نمیشود .تغییرات ضخامت خاک دستی و یا نهرها و مسیلهای پر شده
از این دسته هستند .در این گونه موارد بررسی عکسهای هوایی قدیمی که پستی و بلندیها
یا مس��یلهای قدیمی را نشان میدهند میتواند در شناسایی قسمتهای ضعیف مؤثر باشد.
همچنین نظارت یا کنترل یک زمینش��ناس یا متخصص خاک بعد از عملیات گودبرداری و
ترجیح ًا در زمان گودبرداری برای تشخیص این نقاط ضعف مؤثر خواهد بود.
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مقاله ها

معماری

استفاده از انرژي خورشيدي در سيستم فتو ولتائيكي
در راستاي توجه به تنگناي انرژي
مهندس مرضيه صادقي
کارش��ناس ارش��د معماری

چكيده
وابستگي شديد و نياز فزايندة جهان به منابع انرژي كه بهعنوان عامل اساسي رشد و فعاليتهاي
اقتصادي محس��وب ميشود از يك طرف و محدوديت ذخاير نفتي و ساير سوختهاي فسيلي
از طرف ديگر ،جهان را در س��الهاي اخير با مس��ألة بسيار پيچيدة چگونگي تأمين انرژي مورد
نياز آينده مواجه س��اخته اس��ت .همچنين مسألة احتمالي تغييرات اقليم و ارتباط آن با مصرف
و س��وختهاي فس��يلي و افزايش گازهاي گلخانهاي به مس��ألة فوق ابعاد جهاني داده اس��ت.
چنانكه ناهنجاريهاي اقليمي در قالب رخدادهاي گوناگون خشكس��الي ،سيالبهاي مخرب،
آتشسوزيهاي جنگلي ،طوفانهاي حارهاي و فاجعههاي جوي و آلودگي هوا در سالهاي اخير
بس��يار چشمگير بوده و ميتواند ريشه در تغيير تركيبات اتمسفر داشته باشد .گرچه هنوز نفت
در تأمين انرژي مورد نياز جهان نقش مسلطي ايفا ميكند ،با اين حال بحران دهة هفتاد براي
اولين بار آسيبپذيري امنيت عرضة آن را براي كشورهاي صنعتي بهوضوح آشكار نموده است.
از اي��نرو جهان در تكاپ��وي گذر از اين تنگناي انرژي به منابع تجديدش��ونده ،بهويژه انرژي
خورش��يدي چشم دوخته و در راستاي تكوين و توسعة فناوري بهرهوري از آن به سرعت گام
بر ميدارد.
در اي��ن مقاله با تأكيد بر نياز رو به رش��د مصرف انرژي در س��الهاي آين��ده به اهميت انرژي
خورش��يدي براي تأمين بخش مهمي از كسري انرژي و شيوه هاي كاربرد آن در سلول هاي
فتوولتاييك اشاره نموده ايم .
واژگان كليدي :
انرژي ،س��وختهاي فس��يلي ،انرژيهاي تجديدش��ونده ،س��رانة مص��رف جهاني ان��رژي ،نياز
انرژي،كلكتورهاي خورشيدي ،سلولهاي فتوولتائيك.
مقدمه
انرژي كه در اصطالح فيزيك به قابليت انجام كار تعبير و به صور گوناگون (حرارتي ،مكانيكي،
نوراني ،الكتريكي ،شيميايي ،هستهاي و غيره )...ظاهر ميشود ،ماية بقا و تداوم جهان امروزي
ماست .اين وابستگي با توجه به سير تاريخي مصرف آن ،در ابتدا به سوخت چوب و پس از آن
به زغالسنگ و سپس از اواسط قرن  19به نفت كام ً
ال مشهود بوده است.
ام��روزه  90درصد از انرژي مورد نياز كش��ورهاي صنعتي (كه بيش��ترين مصرفكنندة انرژي
نيز ميباش��ند) و بخش وسيعي از مصارف ساير كشورهاي جهان از انرژيهاي فسيلي تأمين
ميشود .طبق پيشبينيهاي انجام شده در صورت عدم تغيير ميزان مصرف انرژي ،همة منابع
س��وختهاي فس��يلي كه طبيعت براي ايجاد آن  500تا  700ميليون سال را پشت سر گذارده
اس��ت ،حداكثر طي همين قرن به پايان خواهد رسيد .بنابراين تالش براي دستيابي به نوعي
انرژي كه بتواند جايگزين س��وختهاي فسيلي شود ،اساس برنامههاي اقتصادي سياستگذاران
بسياري از كشورها ،بهويژه كشورهاي صنعتي را تشكيل ميدهد .در اين راستا به منابع مختلفي
ميانديشند كه انرژي خورشيدي ،هست ه اي و انرژي باد اميد بيشتري در تأمين نياز انرژي آينده
براي پژوهشگران بهوجود آورده است.
از آنجايي كه کش��ور به لحاظ آفتاب درخش��ان و مناطق وس��يع بياباني ،يكي از مناسبترين
كش��ورهاي جهان ،براي اس��تفاده از انرژي خورش��يدي اس��ت ،تالش در جهت دستيابي به
فناوريهاي الزم ،به منظور استفادة بهينه از اين انرژي تمامنشدني پاسخ عاقالنهاي به نيازهاي
فرداي كشور تلقي ميشود.
تنگناهاي آيندة انرژي
مجموع نياز انرژي جهان در دهة  80به  7/5ميليارد كيلووات و در سالهاي اخير به بيش از 10
ميليارد كيلووات در س��ال رسيده اس��ت كه روند صد سال گذشتة آن افزايشي در حد  2درصد
نشان ميدهد.
حدود  90درصد از نياز كشورهاي صنعتي از سوختهاي فسيلي تأمين ميشود .نياز فزايندة جهان
به انرژي در آينده نيز به سه دليل ،يعني افزايش جمعيت ،ادام ة رشد شديد كشورهاي صنعتي
گ
و رشد كشورهاي در حال توسعه همچنان ادامه خواهد يافت .با توجه به دادههاي واقعي مر 
ومير و زاد و ولد ،روند افزايش جمعيت جهان در پايان قرن حاضر ،طبق برآورد كنگرة جمعيت
س��ازمان ملل (سال  1974در بوداپست) همچنان ادامه يافته و به حدود  12ميليارد نفر خواهد
رسيد .انرژي مورد نياز براي تداوم حيات اين تعداد جمعيت آيندة جهان با توجه به نتايج بسياري
از مدلها به حدود  30تا  70ميليارد كيلووات در سال خواهد رسيد]1[.
اينك اين سؤال مهم مطرح ميشود كه اين ميزان انرژي را چگونه و از چه طريق ميتوان تأمين
نمود ،بهگونهاي كه با حفظ و عدم آسيب به محيط زيست و اقليم هماهنگي الزم را داشته باشد.
بدين منظور همة پژوهشگران و مسؤوالن آگاه جهان امروز به منابع انرژيهاي تجديدشونده،

بهويژه انرژي باد و خورش��يد اميد فراوان بسته و بهشدت در مسير توسعة فناوري اين دو منبع
انرژي گام بر ميدارند ،گو اينكه در س��الهاي اخير استفاده از انرژي هستهاي نيز در بسياري از
كشورهاي صنعتي بسيار چشمگير بوده است.
گرچه اس��تفاده از انرژي خورشيد هنوز در مرحلة آزمايشي قرار دارد ,اما تلخيص انرژي باد ،نه
از بابت بلوغ فنشناس��ي و نه از بابت آثار محيطي حاوي مس��ألة خاصي نميباشد .اين انرژي
در ميان انرژيهاي تجديدش��ونده از كمترين هزينه برخوردار است و حتي در برخي از طرحها
هزينة استحصال انرژي از باد ميتواند با هزين ة نيروگاههاي سوخت فسيلي رقابت نمايد .بادهاي
جهاني تواني در حدود  2700گيگاوات در خود نهفته دارند و ظرفيت قابل دسترسي از اين ميزان
حدود  40گيگاوات از ظرفيت كلي پتانسيل آبي برآورد شده در جهان بيشتر است.
در حال حاضر بسياري از كشورهاي پيشرفتة جهان بخش زيادي از انرژي مورد نياز خود را از
انرژي باد تأمين ميكنند ،براي مثال  13درصد از انرژي مصرفي دانمارك از انرژي باد تأمين
ميشود .برق نيروگاههاي بادي از نظر اقتصادي در مقايسه با نيروگاههاي ذغالسنگ مقرون
به صرفه بوده و نرخ توليد هر كيلووات ساعت آن در حدود  4سنت محاسبه شده است .تحقيقات
سالهاي اخير نشان ميدهد كه هزينة فناوري استفاده از انرژي خورشيدي كه در بدو امر نسبت
به ساير انرژيها بسيار باال بود ،بهتدريج به هزينة ساير انرژيها نزديكتر ميشود .بهطور مثال
حاصل يكي از تحقيقات نشان ميدهد كه قيمت برق توليدي با سوختهاي فسيلي 0/3سنت
به ازاي يك كيلووات ساعت است ،در حالي كه قيمت برق خورشيدي  0/375سنت تمام شده
است ]2[ .

شکل  -1نحوه جذب و دفع انرژي توسط زمين

ماهيت انرژي خورشيد
خورشيد در راستاي سوخت هستهاي خود ،بهطور مداوم به تبديل اتمهاي هيدروژن به هليوم
ميپردازد كه حاصل آن بروز انرژي الكترومغناطيسي است كه بهصورت امواج مختلف در كيهان
توزيع ميش��ود .بخش��ي از اين امواج پس از پيمودن فاصلة  150ميليون كيلومتري تا زمين و
با تأخير زماني  8دقيقه به اتمس��فر راه مييابد و بخش كمتري از آن به س��طح زمين رسيده و
ي كه ساير منابع انرژي
ب ه عنوان منبع عظيم و اصلي انرژي زمين را تشكيل ميدهد .به طور 
(به استثناي ژئوترمال و انرژي جاذبه و انرژي اتمي) در روي زمين ،از قبيل سوختهاي فسيلي
(زغالسنگ ،نفت ،گاز) انرژي هيدروديناميكي رودخانهها ،انرژي باد ،انرژي گرمايي اقيانوسها
و غيره ريشه در انرژي خورشيد دارند .مقدار اين انرژي كه در مدتي معين به سطح مشخصي
از زمين ميرس��د ،چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي به عوامل مختلفي به ش��رح زير بستگي
دارد]3[.
1ـ مقدار گسيلشدة انرژي ،حاصل از فرايندهاي مربوط به سطح خورشيد
2ـ تغيير فاصلة زمين و خورشيد
3ـ تغيير زاوية ميل خورشيد
4ـ تغيير ثابت خورشيدي و طيف خورشيدي
5ـ تغيير زاوية ساعتي
6ـ تغيير زاوية ارتفاع خورشيد
7ـ زاوية سمت خورشيد
8ـ شيب سطح دريافتكنندة انرژي خورشيدي
9ـ طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع محل از سطح دريا
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10ـ درجة ابرناكي آسمان
11ـ ميزان آلبيدوي سطح دريافتكنندة انرژي
12ـ تركيب اتمسفر و بهويژه بخار آب ,گاز كربنيك و اوزون
طيف طول موجهاي تابش خورشيد بسيار گسترده است و امواج گاما ،ايكس ،فرابنفش مرئي،
فروسرخ ،راديويي الكتريكي را شامل ميشود كه طول موجهاي آنها از  0/1نانومتر تا چندين
كيلومتر ميرسد .با اين حال فقط سه بخش مرئي (با طول موج  0/4تا  0/7ميكرون) ،فروسرخ
و فرابنفش حامل انرژي گرمايي بوده و براي كلكتورهاي حرارتي با اهميت تلقي ميشوند .ميزان
انرژي دريافتي واحد سطح در واحد زمان را در مرز جو ،ثابت خورشيدي مينامند كه ميزان آن
بهطور متوسط  1/368كيلووات ساعت بر مترمربع و يا در حدود 1/98كالري بر سانتيمتر مربع
در دقيقه برآورد شده است .از آنجايي كه فاصلة زمين از خورشيد و زاوية تابش خورشيد پيوسته
در طول سال در تغيير است ،ميزان ثابت خورشيدي نيز دستخوش تغييرات زماني قرار داشته و
مقادير آن با توجه به عرض جغرافيايي و ماههاي مختلف سال تغيير مييابد .تابش خورشيدي
ضمن عبور از اتمس��فر زمين دس��تخوش تغييرات كمي و كيفي حاصل از فرايندهاي پخش،
انع��كاس و جذب قرار ميگيرد .پخش و جذب موانع جوي ،از قبيل مولكولهاي هوا ،قطرات
آب ،ابر ،مه غبار ،بلورهاي يخ موجود در ابرهاي مرتفع و هوا نيز به حذف بخش��هايي از طول
موج خورشيد ميپردازند كه حاصل آن تحليل مقاديري از انرژي خورشيد بر روي سطح زمين
ميباش��د .در اين راس��تا نقش بخار آب ،اوزون و گاز كربنيك با داشتن طيف جذبي ويژة خود
با اهميت بوده مقادير زيادي از انرژي خورشيد را جذب و باعث گرمايش اتمسفر ميشوند ،در
صورتي كه اثر انعكاس تابش خورشيد در سطح ابرها و هواويزهها در حدود 26درصد از انرژي
خورش��يد را بدون اينكه در تراز گرمايي زمين نقش داش��ته باشند به فضايي خارج از جو زمين
انتقال ميدهند .آن مقدار از انرژي خورشيد كه طي اين فرايند تضعيف نگرديده و به سطح زمين
ميرس��د بهعنوان تابش كلي ناميده شده و مهمترين منبع انرژي براي سطح زمين محسوب
ميشود .برآورد ميزان اين بخش از انرژي خورشيدي يا از طريق سنجش مستقيم و يا از طريق
كاربرد فرمولهاي تجربي عملي بوده و كاربرد آن در قالب گيرندههاي خورشيدي و سلولهاي
فتوولتائيك در سطح جهان مطرح است]4[.

شکل _3گيرنده هاي خورشيدي_ صفحه تخت

شکل  _4گيرنده هاي خورشيدي_گيرنده هاي متمركز

شکل _2ميزان انرژي دريافتي در واحد زمان

كاربرد انرژي خورشيدي
مزيت عمدة استفاده از انرژي خورشيد نسبت به ساير منابع انرژي عبارت است از:
الف ـ يك كانون انرژي پاك و بدون آلودگي است.
ب ـ بجز هزينة احداث تجهيزات آن يك منبع انرژي رايگان است.
ج ـ يك فناوري امتحان شده است.
دـ بدون خطر عدم تعادل حرارتي با خارج اتمسفر است.
هـ ـ با اجراي طرحهاي بازتاب نور خورش��يد به كمك منعكسكنندههاي فضايي ميتوان در
شب نيز به آن دست يافت.
ن داد انرژي آن در سطح زمين بهطور يكسان
گرچه خورشيد يك منبع عظيم انرژي است اما برو 
عمل نميكند ،زيرا مقادير نوردهي آن نه تنها بهطور متناوب به قسمتهاي مختلف سطح زمين
ميرسد ،بلكه شدت آن در هر محل در تابستان و زمستان ،تغيير يافته .پيشبيني روزانة آن نيز
در همه جا مطمئن نميباشد .با اين حال ارزيابي مقادير آن با توجه به ميانگين درازمدت دادهها
ميتواند انجام و بر اساس آن پروژههاي احداث تجهيزات بهرهگيري عملي باشد]4[.

شکل _5كلكتورهاي خورشيدي

گيرندههاي خورشيدي
در واقع دو نوع گيرندة خورشيدي وجود دارد .گيرندههاي صفحه تخت و گيرندههاي متمركز.
گيرندههاي صفحه تخت را به منظور دريافت انرژي خورشيد ثابت نگاه داشته و انرژي حاصله
بر روي آن را به كمك آب يا هوا به خارج هدايت ميكنند .حرارت حاصله از اين گيرندهها نسبت ًا
كم ميباشد .در حالي كه گيرندههاي متمركز چون كه انرژي خورشيد را در سطح كوچكتري
متمركز ميسازند ،حرارت باالتري بهدست ميآورند .اصو ًال فرايند تمركز مشكل است زيرا براي
تعقيب مسير خورشيد در طول روز به يك دستگاه ردياب نياز ميباشد .در اين دستگاه از تابش
مستقيم خورشيد استفاده ميشود و براي تابش پراكندة خورشيد كه بر روي سطح آن ميتابد
بي ا ثر اس��ت .الزم به اشاره است كه ميزان تابش پراكنده در بعضي از اقليمهاي سطح زمين
تقريب ًا 50درصد از تابش كلي را در بر ميگيرد .ب ه خصوص در مناطق برفگير تأثيرات آن شديد
اس��ت ،زيرا برف تازه از قدرت پراكنش ش��ديدي براي خورشيد برخوردار ميباشد .گيرندههاي
صفحهتخت براي گرمايش خانهها و يا تهية آب گرم منازل بيشترين مصرف را دارند.
اساس يك كلكتور خورشيدي بسيار ساده است،يك نوع متعارف آن شامل يك صفحة فلزي
درون يك محفظه است كه رو به خورشيد قرار ميدهند و سپس آب و هوا از درون آن جريان

مييابد .آب و هوا گرما را جذب نموده و هر كجا نياز باشد گرماي مزبور را منتقل ميكند .براي
افزايش كارايي اين گيرندهها به شيوههاي مختلف عمل ميكنند ،براي مثال صفحة فلزي آن
را به رنگ مشكي در ميآورند ،لولههاي مارپيچ بهكار ميبرند تا سطح تماس با مايع را افزايش
دهند ،پشت فلز جاذب را با عايق پوشش ميدهند تا از اتالف انرژي از طريق هدايت جلوگيري
ش��ود و باالخره يك پوشش شيشهاي بر باالي سطح فلزي تعبيه مينمايند تا به ايجاد تأثير
گلخانهاي كمك نمايد .براي افزايش قابليت انتقال حرارتي ,به افزايش سطح تماس بين مايع و
سطح فلز گرم اقدام ميكنند .اگر هوا بهعنوان عامل انتقال گرما به كار برده شود ،افزايش سطح
تماس با كاربرد تيغه و پره ،همانند رادياتور خودروها و يا صفحاتي كه به ش��كل  Vميباش��ند
حاصل ميش��ود .در مورد آب ش��رايط كمي متفاوت است .انتقال گرما به آب خيلي راحتتر از
هوا صورت ميگيرد .روش س��ادهاي كه غالب ًا بدين منظور به كار ميبرند بدينگونه اس��ت كه
آب را از درون فل��زات مارپيچ عبور ميدهند .با وجود اين تبخير و تراكم آبي كه از اين لولهها
ميگذرد ،ميتواند براي گيرندهها مسألة اساسي بهوجود آورد .از اينرو بهتر است از لولههايي
استفاده نماييم كه خود بهعنوان صفحة جاذب عمل ميكنند .اين لولهها ميتواند در سمت جلو
و يا بهطور مؤثر در پشت صفحة جاذب متصل شوند.صفحة جاذب و لولههاي انتقالدهندة گرما،
قلب گيرندههاي خورش��يدي محسوب ميش��وند .به منظور جلوگيري از اتالف گرما از طريق
هدايت و همرفت از سرپوشهاي شيشهاي استفاده ميكنند .براي تأثير بيشتر شيشهها ،از انواعي
استفاده ميشود كه داراي آهن كمتري باشند .شيشههايي كه داراي تركيبات زياد آهن باشند از
لبة سبزرنگي برخوردارند .ايجاد خالء بين صفحة شيشهاي و صفحة جاذب ميتواند به كاهش
همرفت و هدايت كمك كند5[ .و]6
شکل _6سلول خورشيدي

سلولهايفتوولتائيك
س��لولهاي خورشيدي يا سوالر ،ابزارهايي هستند كه تابش خورشيدي را به طور مستقيم به
ل ميكنند .در اين سلولها جذب انرژي خورشيد باعث افزايش انرژي الكترونها
الكتريسيته تبدي 
در حركت آزاد در مادة سلولي ميشود .اين حركت خود باعث جدايي بارهاي الكتريكي مثبت
و منفي گرديده پتانس��يل الكتريكي (ولتاژ) بين اين بارها بهوجود ميآورد .اتصال اين نواحي
باعث ايجاد جريان الكتريكي ميشود ،كه ميتواند عم ً
ال مورد استفاده قرار گيرد .يك فوت مربع
از سلول خورشيدي كه در يك ظهر تابستاني در معرض تابش خورشيد قرار گيرد ميتواند به

ايجاد  10وات الكتريسيته بينجامد .فناوريهاي جديد ميتواند به افزايش كارايي اين سلولها
منجر شود .
سيستم فتوولتائيك باعث ايجاد جريان الكتريسيتة مستقيم ميشود .آرايش اين سلولها ميتواند
به برونداد نيرو در سطح ولتاژي منجر شود كه در امور خانگي مورد نياز است .با وجود اين از
آنجايي كه ظرفيت برونداد اين سيستم با تغييرات نور خورشيد تغيير ميكند و تقاضاي مصرف
كنندگان خانگي نيز ثابت نيست لذا بايد يك سپر ذخيرهسازي از انرژي پيشبيني شود .اين كار
از طريق استفاده از باتريها انجام ميشود .اين باتريها به كمك سلولهاي خورشيدي شارژ
ميشود و جريان مستقيم ايجاد ميكند .از آنجايي كه تقاضاي خانگي بيشتر براي جريان متناوب
اس��ت ,از اينرو از خازنهاي نيرو براي تبديل جريان برق مس��تقيم به جريان متناوب استفاده
ميشود .با اين حال هنوز استفاده از سلول خورشيدي به داليل زير فراگير نشده است8[.و]7
1ـ هزينة فعلي توليد سلولهاي فتوولتائيك كماكان باال است.
2ـ برونداد الكتريكي س��لولها (در حدود  50ولت به ازاي هر سلول) نسبت به ولتاژ معمولي
جريان متناوب برق خانگي با ولتاژ  115ولت ( 60هرتز) مقادير ناچيزي را دربرميگيرد.
3ـ فرايند تبديل ،كارايي الزم را ندارد .در حال حاضر به سطوح وسيعي از كلكتورها نياز است،
بنابراين هزينة كلي استحصال انرژي از اين طريق باال ميرود.
4ـ نور خورش��يد از طريق تغييرات زاوية تابش ،بس��ته به زمان روز ،فصل و س��ال و موقعيت
جغرافيايي با درجات شدت متفاوت به سطح زمين ميرسد.
در حال حاضر از س��ه مادة متفاوت بهعنوان س��لول خورشيدي اس��تفاده ميشود .آنها شامل
س��يليكون ،سولفات مس (يا كادميوم سولفيد) و گاليوم آرسنيد ميباشند .از بين اين سه ماده،
سيليكون كاربرد بيشتري دارد و در ساخت دستگاه نيروي ماهوارهها ،جايي كه انرژي الكتريكي
قابل اعتماد ،عمدهترين شرط موفقيت به حساب ميآيد مورد استفاده قرار ميگيرد .سلولهاي
خورشيدي كادميوم سولفيد در حال حاضر كمترين هزينه و در عين حال كمترين كارايي را دارد
برای سيليكون از سلولهاي خورش��يدي گاليوم آرسنيد كارايي باالتري (در حدود  22درصد)
گزارش شده است .از ديد نظري ،گاليوم آرسنيد در قياس با آن در راستاي تبديل تابش خورشيد
به الكتريسيته كارايي بيشتري دارد .دليل اين موضوع اين است كه خصوصيات فيزيكي گاليوم
آرسنيد با طيفهاي خورشيدي پيوند بهتري نشان ميدهند .با وجود اين قيمت با ال و كميابي
نسبي آن مانع استفادة زياد از آن ميشود.
كارايي سلولهاي خورشيدي سيلييكوني تحت شرايط متعارف بين  10تا  15درصد ميباشد.
بهعبارت ديگر بين  10تا  15درصد نوري كه بر روي آن ميتابد به الكتريسيته تبديل ميشود.
ال سلولهاي
دو علت اساس��ي اتالف باالي انرژي خورش��يد در اين س��لولها چنين است .او ً
خورشيدي نميتوانند از طول موجهاي باالي  22/1ميكرون طيف خورشيد استفاده كنند .اين
بدان معني است كه تقريب ًا بخش فروسرخ تبديل نميشود .ثاني ًا آن بخش نور مورد استفاده هم
به طور كامل به الكتريس��يته تبديل نميشود .در واقع بخشي از فوتونها به اتمسفر منعكس
ميش��وند و بخش��ي از آن بهصورت گرما جذب سلول ميشود .نكتهاي كه حايز اهميت است
اين است كه سلولهاي خورشيدي موقعي از حداكثر كارايي برخوردارند كه دما پايين باشد .بر
اثر جذب گرما ،دماي سلولها باال ميرود و كارايي بهرهبرداري همچنان پايين ميآيد .عالوه
بر طبيعت س��لولها ،تناوب نور خورش��يد خود باعث محدود شدن مقادير الكتريسيتهاي است
كه س��لولها به ايجاد آن ميپردازند و به تحليل كارايي سيستم كمك ميكند .از طرف ديگر
تغييرات فصلي نور خورش��يد و شرايط هواشناختي دربازة برونداد سلولهاي خورشيدي تأثير
فراوان دارد .در حالي كه سيستم فتوولتائيك هم در روزهاي آفتابي و هم در روزهاي ابري به
توليد الكتريسيته ادامه ميدهد ،برونداد انرژي الكتريسيتة آن با مقدار نور بستگي دارد .به طور
مثال پوشش ابر كه باعث كاهش  2تا  4مرتبه نور خورشيد ميشود ،برونداد سيستم ولتائيك
را به همان نسبت كاهش ميدهد .از اين رو كارايي سيستم فتوولتائيك در بخشهايي از ايران
قابل توجه است كه از ميزان تابش زيادتري برخوردار است]9[.
روش ارزيابي شدت تابش خورشيدي در ايران
از آنجايي كه شبكة تابشسنجي غالب كشورها ،از جمله ايران از تراكم چنداني برخوردار نيست،
از اينرو بس��ياري از پژوهشگران با استفاده از فرمولهاي تجربي به ارزيابي ميزان تابش كلي
خورشيد در سطح زمين پرداختهاند .براي مثال مقدار تشعشع خورشيدي را در سطح زمين براي
يك روز صاف ميتوان با استفاده از يك منحني پوش كه بر اساس دادههاي اندازهگيري شده در
روزهاي صاف استوار است به دست آورد .از جملة اين معادالت به روش كروس اشاره ميشود،
كه فرمول آن به قرار زير ميباشد2[.و]5
2)Rso = Aexp ((D-B)C
كه در آن Rso :مقدار تشعشعات كل خورشيدي در يك روز بدون ابر
 : Aماكزيمم مقدار Rso
 : Bروزي از سال كه مقدار Aاندازهگيري شده.
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 : Cعدد ثابت.
 : Dروزهاي س��ال كه در آن  1= Dبراي روز اول ژانويه و  365 = Dبراي روز  30دس��امبر
است .حداكثر Rsoمقدار برابر با  43/3مگاژول بر مترمربع ميباشد كه در روز 166= Dاتفاق
افتاده است.
متداولترين و در عين حال س��ادهترين اين فرمولها كه كاربرد آن براي عرضهاي جغرافيايي
 30درجة جنوبي و  60درجة ش��مالي توصيه ميشود را آنگسترم ( )1924ابداع نموده است كه
از ارتباط بين ميانگين تابش روزانة دريافتي از خورشيد در سطح زمين ( )Qsبه ميانگين تابش
روزانة دريافتي از خورشيد در مرز جو ( )Qsدر ارتباط با نسبت طول ساعات آفتابي ( )nبه طور
روز نجومي ( )Nبهصورت زير استفاده ميشود.
مقادير  b , aضرايب خط رگرسيون ميباشند كه با ارقام  0/23و  0/48به ثابتهاي انگسترم
موسوم ميباشند.

رابطة آنگسترم با وجود گذشت زمان و ابداع فرمولهاي بسيار ،هنوز اعتبار خود را دارد .گو اينكه
ضرايب آن ميتواند با توجه به ويژگيهاي محلي و عرض جغرافيايي تا حدودي تغيير يابد.
بيش��ترين ميزان تابش دريافتي در سطح كرة زمين بر روي خشكيهاي مناطق جنب حارهاي
متمركز اس��ت كه هس��تة آن بر روي صحراي آفريقا به  200تا  220كيلوكالري ميرسد .خط
همتابش  200كيلوكالري در بخش وسيعي از عربستان سعودي و حوزة داخلي ايران نيز كشيده
شده است .اين موضوع نشان ميدهد كه كشور ما از بابت دريافت انرژي خورشيدي از شرايط
بسيار مطلوبي جهت استحصال انرژي خورشيدي برخوردار است.
هس��تة شديدترين ش��ار تابش در حوزة داخلي ايران ناحيهاي محصور بين نيبندان ،يزد ،آباده
و رفس��نجان قرار دارد كه معدل ساالنة ش��ار انرژي روزانة آن به  500كالري ،سانتيمترمربع
ميرس��د .بنابراين اين نواحي با انرژي س��االنة  182/5كيلوكالري بر سانتيمترمربع ،بهعنوان
پرتابشترين ناحية كشور تلقي ميشود و از مطلوبترين شرايط براي استحصال انرژي خورشيد
برخوردار است .در حالي كه سواحل جنوبي خزر ،به دليل درجة ابرناكي باال از معدل ساالنة شار
تابش روزانة حداقل ،درحد  300كالري و يا جمع انرژي  109/5كيلوكالري بهرهمند ميشود كه
كمتابشترين ناحية ايران را تشكيل ميدهد .بنابراين ميتوان ايران را از لحاظ دريافت انرژي
خورشيدي به  4منطقة مختلف به شرح زير تقسيم نمود.
1ـ منطقة تابش كم با ميانگين انرژي روزانة كمتر از  350كالري بر سانتيمترمربع.
2ـ منطقة تابش متوسط با ميانگين انرژي روزانة بين  350تا  400كالري بر سانتيمترمربع.
3ـ منطقة تابش زياد با ميانگين انرژي روزانه بين  400تا  450كالري بر سانتيمترمربع.
4ـ منطقة تابش خيلي زياد با ميانگين انرژي روزانة بيش از  450كالري بر سانتيمترمربع.
با توجه به پتانسيل باالي شار تابش خورشيد در بخش وسيعي از كشور ،اتخاذ روشهاي مناسب
اقتصادي در زمينة بهرهوري از آن ميتواند س��هم زيادي در تقليل هزينههاي مربوط به تهية
انرژي ايفا كند .اين كار ميتواند از طريق كاربرد ش��يوههاي فعال و غير فعال عملي باش��د .در
راستاي شيوههاي غيرفعال ،معماري سنتي ما نمونههاي بسيار چشمگيري ارائه داده است .در
حال��ي كه روشهاي فعال از طريق تبديل انرژي گرمايي يا انرژي الكتريكي و با كاربرد انواع
گيرندههاي خورش��يدي و سلولهاي فتوولتائيك كام ً
ال عملي است .در حال حاضر استفاده از
انرژي خورش��يدي بيش��تر از طريق تبديل آن به انرژي گرمايي انجام ميشود .آبگرمكنهاي
خورش��يدي ابزاري س��اده و رايج در س��طح جهان به حس��اب ميآيند ،در حالي كه استفاده از
انرژي خورشيد و تبديل مستقيم آن به انرژي الكتريكي در قالب سلولهاي خورشيدي فناوري
پيشرفتهتري را طلب ميكند.
ب��ا توجه به مناط��ق چهارگانة فوق امكان ارزيابي ميزان گرمايش از طريق اس��تفاده از انرژي
خورشيدي به طرق مختلف بهدست ميآيد .براي مثال اين انرژي ميتواند در زمينههاي مختلف
از قبيل آبگرمكنهاي خورشيدي ،فناوريهاي مربوط به شيرين كردن آبهاي شور ،نيروگاههاي
برق ،سلولهاي خورشيدي ،خشككنهاي خورشيدي ،يخچال خورشيدي ،نيروگاههاي حرارتي
و غيره كاربرد داش��ته باشد .خوشبختانه در سالهاي اخير فعاليت در زمينة انرژي خورشيدي در
ايران در بعضي از مراكز از جمله مركز تحقيقات و كاربرد انرژيهاي نو و بعضي از دانشگاههاي
كش��ور در جريان است .كه حاصل اين فعاليتها ميتواند به تدريج به اشاعة فرهنگ استفاده از
انرژي خورشيدي منجر شود.

نتيجهگيري
با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي كه در حدود  90درصد از انرژي مورد نياز كشورهاي
صنعتي و بخش وس��يعي از مصارف ساير كش��ورهاي جهان را تشكيل ميدهد ،راهكارهاي
متفاوتي براي مقابله با بحران احتمالي و تأمين انرژي آيندة جهان در نظر گرفته شده است .بدين
منظور به انرژيهاي تجديدش��ونده ،بهويژه انرژي باد و خورشيد توجه زيادي مبذول ميشود.
فناوري اس��تفاده از انرژي باد در حال حاضر از بابت درجة تكامل و آثار زيس��تمحيطي حاوي
مسألة خاصي نبوده و از كمترين هزينة توليد نيز برخوردار است ،در حالي كه استفاده از انرژي
خورش��يدي ،بهويژه استفاده از انرژي حاصل از فناوري سلولهاي فتوولتائيك هنوز در مرحلة
آزمايش��ي قرار دارد .با اين حال بزرگترين اميد انس��ان در تأمين انرژي آيندة جهان به انرژي
خورشيدي معطوف است.
كش��ور ما از بابت دريافت انرژي خورش��يدي از شرايط بس��يار مطلوبي برخوردار بوده ،استفاده
از آن ميتواند در زمينههاي مختلف از قبيل آبگرمكنهاي خورش��يدي ،فناوريهاي مربوط به
شيرين كردن آبهاي شور ،نيروگاههاي برق ،سلولهاي خورشيدي ،خشككنهاي خورشيدي،
يخچالهاي خورشيدي ،نيروگاههاي حرارتي و غيره كام ً
ال عملي باشد.
بعضي از انديشمندان بهمنظور خودبسايي اقتصادي ،علمي و فني كشور پيشنهادهايي در اين
زمينه ارائه نمودهاند .خوشبختانه در سالهاي اخير فعاليت در زمينة اين انرژي در بعضي از مراكز
تحقيقاتي ايران ،از جمله مركز تحقيقات و كاربرد انرژيهاي نو و بعضي از دانشگاههاي كشور
در جريان اس��ت كه حاصل اين فعاليتها ميتواند به تدريج به اشاعة فرهنگ استفاده از انرژي
خورشيدي در كشور منجر شود.
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گردآوري و برگردان :حميد شفاعي بجستاني
كارشناس الكترونيك وكارشناس ارشد مديريت

شيشه هوشمند ()Smart Glass

مقدمه
نور سرمنشاء زندگي است و قدرت بينايي انسان با وجود نور معنا مييابد .عالوهبرآن ،بسياري از حالتهاي رواني ما بستگي به وجود
نور و ميزان آن دارد .آسايش ،آرامش ،ترس و يا ناامني از تاثير ميزان نور محيط و مقدار اطالعات ما از پيرامون خود شكل ميگيرند.
بنابراين بحث نور و تنظيم آن ،نقش مثبتي در بهبود شيوه زندگي و كار انسان دارد .اما گذشته از اين تاثير ،مسئله انرژي و بهينهسازي
آن نيز بيارتباط با نور نيست و بههمينخاطر بحث كنترل روشنايي در دانش مديريت هوشمند ساختمان مطرح ميشود.
امكان تنظيم ميزان نور عبوري از پنجره ،جزو ضروريات زندگي ماست و بهكارگيري انواع پردههاي معمولي و كركرهاي ،بر اهميت
ب
اين موضوع داللت دارد .اما استفاده از اين پردهها مستلزم تنظيم آنها در زمانهاي مختلف روز است ،ضمن اينكه مشكالت نص 
ونگهداري و نظافت نيز دارند .حال تصور كنيد كه پنجره اتاق بسته به ميزان نور داخل و نور خارج و با توجه به پيشتنظيمهاي
مختلف مورد نظر شما و بدون نياز به انرژي اضافي تنظيم شود! بدونترديد اين فناوري يك جهش بزرگ در زمينه ساختمانسازي
خواهد بود.
در مطلب پيشروي ،يكي از فناوريهاي نوين كنترل روشنايي ،يعني شيشه هوشمند معرفي ميشود كه ميتواند نقش مهمي در
يك سامانه مديريت هوشمند ساختمان بازي كند .اين شيشه عالوه بر تنظيم نور ،در بهينهسازي مصرف انرژي نيز موثر است ،زيرا
با جذب و ذخيرهكردن انرژي خود نور ،حداكثر استفاده از روشنايي موجود را نيز ممكن ميسازد.
اهميت موضوع
انرژي و بهينهس��ازي مصرف آن ،يكي از اصول مبحث مديريت هوش��مند ساختمان است و بهينهسازي هر نوع كنترل ،از جمله
كنترل روش��نايي ،در واقع بهبود مديريت مصرف انرژي در س��اختمان خواهد بود .بخش س��اختمان در ايران ،بيش از  1/3انرژي
مصرفي كشور را استفاده ميكند .حدود 40درصد انرژي مصرفي كشور نيز تلف ميشود كه برابر با  600هزار بشكه نفت در روز
است و ساالنه 6درصد به مصرف انرژي افزوده ميگردد .همانطور كه مشاهده ميشود ،بخش ساختمان سهم بزرگي از اتالف
انرژي را بهخود اختصاص ميدهد كه بسيار تاملبرانگيز است .بههمين خاطر در سال  1370و بهمنظور جلوگيري نسبي اين تلفات
انرژي ،مبحث  19مقررات ملي ساختمان براي پوسته خارجي ساختمان تدوين شد .در سال  1381نيز ويرايش جديد اين مبحث
براي اجرا ابالغ گرديد.
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اين مبحث بيش��تر بر تاسيس��ات مكانيكي و سازه تاكيد دارد و از تاسيسات الكتريكي ،فقط به
سيس��تم كنترل روشنايي توجه شده كه نش��اندهنده اهميت موضوع است .البته بحث انتقال
حرارت س��طحي از نورگذرها نيز بهطور غيرمستقيم با موضوع پنجره و شيشه در ارتباط است.
درهرحال ،مبحث روشنايي در ساختمان بر كنترل روشنايي ،كاهش ميزان روشنايي ،روشنايي با
نور طبيعي و كنترل خاموشكردن روشنايي تمركز دارد .هدف از كنترل نيز ،كاهش بار مصرفي
بههمراه تامين نور مناسب براي فضاهاي داخلي ساختمان است ،ضمن اينكه پرتوهاي زيانآور
همچون نور ماوراءبنفش و مادونقرمز خورشيد نيز بهحداقل ممكن ميرسد.
فناوري نوين شيشه هوشمند جهش بزرگي در صنعت ،بهويژه حرفه عمران و ساختمان ايجاد
خواهد كرد .مزاياي رقابتي اين نوع شيشه و بازار هدف گسترده و پر ارزش ،آينده درخشاني را
براي آن پيشبيني ميكند .شيشه هوشمند در ساختمانهاي تجاري و اداري ،خودرو و صنعت
عينكس��ازي كاربرد فراواني دارد ،ولي اين بهرهگيري در صنعت س��اختمان گستردهتر است.
بهطور مثال بازاري به حجم  60ميليارد دالر در سالهاي آينده را بهخود اختصاص خواهد داد.
اين درحالي است كه در صنعت عينكسازي حدود  9ميليارد و در صنعت خودرو حدود  4ميليارد
دالر فروش خواهد داشت.
فناوري
شيش��ه هوش��مند جديد از تلفيق دو فن��اوري الكترو ُكرومي��ك ( )ElectroChromicو
ُفتو ُولتائي��ك ( )PhotoVoltaicبهوجود آمده اس��ت .در فن��اوري الكتروكروميك ،ميزان
شفافيت يا ماتبودن يك شيشه با ميزان ولتاژ الكتريكي دو سر آن تغيير ميكند .مطابق شكل
 ،1شيش��ه الكتروكروميك از  7اليه تشكيل ميش��ود .عملكرد اين مجموعه بهواسطه انتقال
يونهاي هيدروژن يا ليتيم از يك اليه منبع يون به اليه هادي يون و تزريق اين يونها به اليه
الكتروكروميك انجام ميگيرد .اليه الكتروكروميك معموال از جنس اكسيد تنگستن ()WO3
اس��ت .وجود يونها در اين ماده ،خـواص نوري آن را تغيير ميدهد و س��بب جذب نور مرئي
ميگردد .اين جذب باعث سياهشدن كل شيشه خواهد شد .سه اليه داخلي بين دو اليه از مواد
اكسيد هادي شفاف قرار داده ميشوند تا بتوان ولتاژ الكتريكي را به شيشه اتصال داد .در واقع
همين ولتاژ الكتريكي است كه انتقال و جريان يونها را بهوجود ميآورد .بهطور كلي نيز براي
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حفاظت  5اليه فوق ،آنها را بين دو اليه شيشهاي يا پالستيكي قرار ميدهند .البته تمام اين 7
اليه نسبت به نور مرئي شفاف هستند.
در شيش��ه فتوولتائيك ،اليهاي از جنس مواد نيمههادي خاص مورد استفاده قرار ميگيرد كه
تواناي��ي تبديل ان��رژي نوراني به انرژي الكتريكي را دارد .برخ��ورد فوتونهاي نور به اتمهاي
نيمههادي ،باعث آزاد كردن الكترونها شده و جريان الكتريكي را امكانپذير ميسازد .در اصل
تابش نور به اين اليه ،يك ولتاژ الكتريكي دو سر آن ايجاد ميكند و ميتوان از آن براي كنترل
اليه الكتروكروميك استفاده كرد .چنين شيشهاي به انرژي خارجي نياز ندارد.
شيشه هوشمند نوين از  3اليه اصلي تشكيل ميشود .مطابق شكل  ،2روي اليه شيشه پايه،
يك اليه الكتروكروميك و يك اليه فتوولتائيك نصب ميشود .همانطور كه قبال گفته شد
اليه فتوولتائيك ،انرژي الزم براي فعالكردن اليه الكتروكروميك را از خود انرژي نور خورشيد
تامين ميكند .بدينترتيب اليه الكتروكروميك ميتواند عبور 98درصد نور مرئي و تا 100درصد
اشعه ماوراءبنفش خورشيد را مسدود نمايد .با تنظيم ولتاژ اعمالي به اليه الكتروكروميك ،كاربر
ميتواند ميزان اين عبور يا جذب را كنترل كند.
كاربردها ،مزايا و بازار
شيشه هوشمند در پنجره منازل ،ساختمانهاي اداري ،خودروها و عينكسازي قابل استفاده است
و مزاياي بسياري را بههمراه ميآورد .بهعنوان مثال شيشه هوشمند بهره حرارتي نور خورشيد
را كاهش ميدهد و از اثر حرارتزايي ناشي از تابش آن در داخل ساختمان يا خودرو جلوگيري
ميكن��د .لذا بدون تاثير بر راحتي كاربر ،ميزان نياز به خنككاري محيط داخلي س��اختمان يا
خودرو كمتر شده و هزينههاي تامين انرژي براي ايجاد سرمايش كاهش مييابد .پنجرههاي
شيشهاي داخل ساختمان ،پنجره سقفي ،پارتيشنهاي شيشهاي و غيره نيز از موارد مصرف اين
نوع شيشه هوشمند است .عينكهاي خورشيدي ،عينكهاي معاينه و يا عينكهاي محافظ
(مثال موتورسواري) از ديگر كاربردهاي شيشه هوشمند هستند.
آمارها و تحقيقات مربوطه نش��ان از اعجاز اين فناوري دارند .مثال اس��تفاده از نور طبيعي در
محلهاي كاري ميتواند  6تا  15درصد بر بهرهوري كاركنان و كارگران بيفزايد .در منزل نيز،
بين  10تا  20درصد صرفهجويي را در س��هم انرژي اقتصاد خانواده بههمراه ميآورد كه ناشي
از تنظيم نور طبيعي متناسب با شرايط است .جالبتر از همه ،كاربرد نور طبيعي در فروشگاهها
40درصد بر ميزان فروش ميافزايد و اين يك اثر روانشناختي است .در فروشگاههاي بزرگي
همچون  IKEA، Costco، Home Deptو  ToysRUsنيز باعث كاهش هزينههاي
انرژي ميشود.
با توجه به اين كاربردهاي گسترده ،بازارهاي بسياري براي آن پيشبيني ميشود .مثال در صنعت
ساختمان ،چه خانگي و چه اداري 30 ،تا  45ميليارد دالر در سراسر جهان ،بازار قابلتوجهي را
نشان ميدهد .قوانين جديد با تمركز براي مصرف انرژي ،افزايش بهرهوري و زمان كار در داخل
ساختمان ،محركهاي خوبي براي اين بازار هستند .همچنين براي صنعت شيشه خودرو حدود
 4ميليارد دالر و براي صنعت عينكسازي حدود  9ميلياد دالر پيشبيني بازار ميشود.
نتيجه
با عنايت به مزاياي فراوان اين شيشه هوشمند ،بهويژه در صنعت ساختمان ،لزوم بهكارگيري
آن در پنجرهها توجيهپذير است و از نظر اقتصادي نيز قابل دفاع خواهد بود .لذا با قانونگذاري
صحيح و حمايتاز صنايع توليدي مربوطه ،ميتوان راه را براي استفاده سريعتر از اين فناوري
نوين هموار كرد .س��ازمان نظام مهندسي ،وزارت صنايع و بخشخصوصي ميتوانند با تعامل
متمركز بر اصالح الگوي مصرف ،به اين موضوع اهميت الزم را ببخشند .فراموش نكنيم كه
نور آفتاب در كشور پهناور ايران ،بسيار درخشان است!

پس��ر كوچكي وارد مغازه اي
شد ،جعبه نوش��ابه را به سمت
تلفن ه��ل داد .بر روي جعبه
رفت تا دس��تش ب��ه دكمه
هاي تلفن برس��د و شروع
ك��رد به گرفتن ش��ماره.
مغازه دار متوجه پسر بود
و ب��ه مكالماتش گوش
مي داد.
پسرك پرسيد« :خانم،
مي توانم خواهش كنم
كوتاه كردن چمن هاي
حياط خانه تان را به من
بسپاريد؟»
زن پاس��خ داد« :كسي
هس��ت كه اي��ن كار را
برايم انجام مي دهد».
پس��رك گفت« :خانم،
م��ن اي��ن كار را با نصف
قيمت��ي ك��ه او م��ي دهد
انج��ام خواه��م داد».
زن در جواب��ش گفت كه از
كار اين فرد كامال راضي است.
پس��رك بيش��تر اصرار كرد و
پيش��نهاد داد« :خانم ،من پياده رو

تلنگــر

خودارزیابی

و جدول جل��وي خانه را هم
برايتان جارو م��ي كنم .در
اي��ن ص��ورت ش��ما فردا
زيباترين چمن را در كل
ش��هر خواهيد داشت».
مج��ددا زن پاس��خش
ب��ود.
منف��ي
پس��رك در حالي كه
لبخندي بر لب داشت،
گوش��ي را گذاشت.
مغ��ازه دار ك��ه ب��ه
صحب��ت ه��اي او
گ��وش داده ب��ود به
س��متش رف��ت و از
روی ترح��م گف��ت:
«پس��ر ،...از رفتارت
خوش��م آمد؛ به خاطر
اينك��ه روحي��ه خاص
و خوبي داري دوس��ت
دارم كاري به تو بدهم».
پس��ر جوان ج��واب داد:
«نه ممنون ،من فقط داشتم
عملكردم را مي سنجيدم .من
همان كسي هستم كه براي اين
خانم كار مي كند».
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مقاله ها

بـــرق

مهندس پوراصغر خمامی

شبكه كامپيوتردرساختمان ها

مقدمه
امروزه با ورود ش��بکه های رایانه ای در س��اختمانها  ,لزوم آشنایی باتجهیزات مربوطه جهت
راهاندازی بس��ترها ی س��خت افزاری شبکههای دیتا و تحویل تجهیزات پسیو از شركتهای
نصاب در ساختمانهای تحت نظارت بیش از هر زمان دیگر احساس میشود  .این مقاله سعی
دارد با بیان چند نکته مهم به شرح ذیل مخاطب را به تحقیق بیشتر ترغیب نماید.
 اصل یا تقلبی بودن تجهیزات غیرفعال شبکه مانند کابل ،کیاستون ،کانکتورها که متاسفانهدر بازار  ITکشور این روزها نوع تقلبی اکثر تجهیزات غیرفعال وجود دارد.
 کیفیت (  ) Qualityتجهیزات نکته دومی اس��ت که باید کامال به آن آگاه باشیم .در اینزمینه باید توجه داشت که همیشه بهترین انتخاب گرانترین نیست .با توجه به خواسته و تعریفی
که از پروژه داریم و اینکه از چه اس��تانداردی قرار اس��ت پیروی کنیم میتوان از اجناس قیمت
مناسب برای پروژه استفاده کرد.
 نکته سوم ،بحث  Installationیا تخصص نصب و اتصال تجهیزات به یکدیگر است.ترکیب این س��ه موضوع با هم و رعایت کردن نکات فوق از طرف پیمانکاران و ش��رکتهای
درگیر در پروژه میتواند یک ارتباط فیزیکی درست بر اساس استاندارد تعیین شده در قرارداد را
برای کامپیوترهای موجود در شبکه به ارمغان آورد.
در ادامه به برخی پارامترهای تجهیزات پسیو در رابطه با نكات فوق اشاره خواهیم نمود.
پارامترهای مرتبط با کابل شبكه
انتخاب و تهیه كابل شبكه یکی از مواردی است که توجه کمی به آن میشود و شاید این تصور
غلط وجود داشته باشد که کیفیت کابل تاثیری بر عملکرد شبکه ندارد ؛ ولی پارامترهایی كه در
زیر برای یك كابل به آن اش��اره ش��ده نه تنها خالف این موضع را ثابت كرده بلكه به اهمیت
كابل شبكه به یكی از مهمترین اجزاء شبكه تاکید خواهد کرد:
استفاده از آلیاژ مس در حد استاندارد
فلز به کار رفته در زوجسیمهای کابل شبکه آلیاژی ترکیبی از چند فلز است که در میان آنها فلز
مس نقش بسزائی در کیفیت کابل دارد و هرچه میزان این فلز بشتر باشد میتوان به کابل مورد
نظر مطمئنتر بود .اما در این میان قیمت مس باعث پديد آمدن مسائلی شده است بعنوان مثال
در مورد کابلهای ش��بکه مانند کابلهای  ، UTPبه دلیل افزایش قیمت مس ،کارخانههای
متفرقه اقدام به تولید کابلهایی با جعل مارکهای معتبر نمودهاند که در آن کابلها مقدار آلیاژ
مس استفاده شده د رکابل از حد استاندارد پایینتر است و در برخی کابلهای  Cat5eکه در
چی��ن تولی��د میش��ود زوج  1و  2و زوج  3و 6آن از مس اس��ت و زوج  4و  5و زوج  7و  8آن
کامال آهن است.
 بنابراین در کابلهای ش��بکه تقلبی زوج  4و  5و زوج  7و  8از آهن اس��ت یا در آنها از آلیاژمس کمتری استفاده شده است.
فاصله زوج ها در طول کابل
همانطور که میدانید کابلهای  UTPکه از خانواده  3به بعد آن یعنی  CAT5 , Cat4و
 Cat6در ایجاد شبکه استفاده میشوند دارای  8رشته یا  4زوج (  ) Pairدوتایی میباشند .هر
زوج به هم تابیده شدهاند که این پیچش کابلها و اندازهتابها و ثابت بودن فاصله دو کابل به
هم تابیده شده در طول کابل از پارامترهای مهم دیگر کابل میباشد.
جنس عایق (  ) Jacketروی هر  8رشته کابل
حضور  8رشته سیم دارای جریان در کنار مواد عایقی مانند روکش سیم باعث ایجاد حالت خازنی
در کابل میشود در حقیقت جنس عایقها در پارامترهای خازنی کابل بسیار موثر است.
حفظ مرکزیت  8رشته در تمام طول کابل
در برخی کابلها مشاهده میشود که عایق روی کابل با  8رشته کابلی که بصورت دوتایی به
هم تابیده ش��دهاند فاصله یکس��انی ندارد و بطور کل  8رشته کابل همیشه در مرکز Jacket
بیرونی قرار ندارد .این موضوع نیز در کیفیت کابل تاثیر بسزایی دارد.
بطور كلی اگر پارامترهای اشاره شده مناسب نباشند مشکالتی از قبیل اعوجاج سیگنال ،تضعیف
س��یگنال ،از بین رفتن اطالعات ،برگش��ت سیگنال وکاهش سرعت خواهیم داشت که باعث
ی پارامترها فوق به صورت مستقل
میشود اطالعات درست منتقل نشود .در علم شبکه تمام 

اس��امیمختلف و معیارهای ویژهای دارند که ترکیب این پارامترها باعث ایجاد یک س��ری
پارامترهای تاثیر گذار روی کابل مسی خواهد شد که مجموع آنها حدود  14پارامتر است.
شاید این پرسش مطرح شود که چگونه میتوان این پارامترها را اندازه گرفت و یا از وجود یا عدم
وجود آنها در کابل باخبر شد؛ در حقیقت؛ تعیین اینکه آیا کابلی که خریداری شده استاندارد می
باشد از عهده ما خارج است و به ابزارها و تستهای ویژهای نیازمند است بنابراین تنها کاری
که میتوان برای خرید یک کابل خوب کرد توجه به ش��رکت س��ازنده آن در کنار اطمینان از
اصل بودن این مارک است؛ مارکهای معتبر این رده دارای تأئیدیههایی از مراکز و انستیتوهای
استاندارد بینالمللی هستند که بر کارکرد درست آنها صحه میگذارند.
ثابت ماندن سطح مقطع کابل
هر سیگنال ورودی به کابل باعث ایجاد مقاومت در آن میشودکه این مقاومت با سطح مقطع
سیمها ارتباط دارد .بنابراین اگر سطوح مقطع مختلفی را در طول کابل داشته باشیم مقاومتهای
مختلفی را نیز خواهیم داشت.
بدین ترتیب نکته دیگری که در مورد کیفیت کابلها میتوان به آن اش��اره کرد ،حفظ سطح
مقطع در طول کابل است .وقتی سیگنالی را از یک کابل مسی عبور میدهیم فلز در موقع عبور
جریان مقاومت از خود نش��ان میدهد که تغییر سطح مقطع در طول کابل؛ افزایش یا کاهش
مقاومت را به همراه خواهد داشت .اگر بخواهیم یک سطح مقطع یکنواخت داشته باشیم ابتدا
باید کابل یکنواختی داشته باشیم .بنابراین نکته دیگری که باید در مورد کابلها دقت شود دارا
بودن یک سطح مقطع ثابت در تمام طول کابل است چرا که این پارامتر روی سرعت انتقال
دیتاهایی که روی کابل در حال تردد هستند تاثیر میگذارد.کشیدگی در کابل یکی از مهمترین
دالیل ایجاد سطوح مقطع متفاوت است.
 برای جلوگیري از ایجاد چنین مشکلی در هنگام فرآیند کابل کشی به نصابها در خصوصکشیده شدن کابل هشدار دهید.
اهمیت كیفیت اتصاالت دوسر کابل (  Jackو ) Plug
مس��ئله دیگری که باید در هنگام راهاندازی ش��بکه به آن دقت نمود اتصاالت دو سر انتهایی
کابل اس��ت که به  Jackو  Plugمعروف اس��ت .منظور از  Jackهمان کیاستون و منظور
از  Plugهمان کانکتور  5e / Cat5اس��ت .همانطور که میدانید اتصال  Jackو  Plugاز
طریق تیغههایی است که جنس آن تیغهها بسیار در کیفیت آن تاثیر گذار است .نکات زیر در
این خصوص قابل توجه میباشد.
ـ برای اینکه طال دارای خاصیت رسانایی باالیی است معموال روی تیغههایی که روی Jack
یا  Plugوجود دارد باید درصدی از آب طال وجود داش��ته باشد .که معموال در نوع تقلبی آنها
این مقدار طالی استاندارد رعایت نمیشود .یادآور میشود این پوشش آب طال از اکسیده شدن
نیز جلوگیری میکند.
ـ معموال تیغههای روی کیاستونهای تقلبی در زمان کوتاهتری خاصیت فنری خود را از دست
میدهند که باعث میشود اتصال مناسبی را نداشته باشیم.
ـ در انواع تقلبی کانکتورها و کیاستونها ،تیغههایی که به هم متصل میشوند زودتر اکسیده
میشوند که این موضوع در انتقال اطالعات تاثیر زیادی میگذارد .چراکه اتصاالتی که اکسیده
ش��ده باشند بطور کل ارتباط مناس��بی را بر قرار نخواهد کرد و باعث تضعیف سیگنال خواهد
شد.
اتص��ال  Jackو  Plugمخصوص��ا در فرکانسهای از  100MHzبه باال میتواند ش��رایط
بحرانی را بوجود بیاورد که اگر جنس تجهیزات فوق س��طح رس��انایی مناس��بی نداشته باشند
سیگنال براحتی عبور نخواهد کرد و شبکه در زمینه استانداردهای موجود تست موفقی نخواهد
داشت.
ـ جنس مدارچاپی کیاستون ( یا  ) Plugو عناصر بکار رفته در آن نیز یکی دیگر از مواردی
است که باید به آن توجه کرد .اگر در بازار قیمت دو مدل کیاستون با هم خیلی تفاوت دارد از
این موضوع ناشی میشود .به عبارت دیگر هیچ چیز ارزانی بیحکمت نیست!!
نصب اجزا و کابل کشی مهمتر از کیفیت
در  Installationشبكه نیز پارامترهای زیادی وجود دارد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره

میگردد.
باز كردن بیش از اندازه پیچش كابل ( منظور زوج سیمها )  :همانطور که میدانید وقتی روی
یک کابل س��یگنال الکتریکی جریان دارد روی کابل مجاور خود القاء الکتریکی خواهد داشت
که در کابلهای شبکه این القاء الکتریکی را با پیچیدن و تابیدن کابلها به دور یکدیگر حذف
میکنن��د .بنابراین حفظ پیچشها تا آخرین نقاط تماس کابلها با کانکتورها و کیاس��تون از
مهمترین نکات نصب و اتصاالت شبکه است .حقیقت این است که باال رفتن سرعت و فرکانس
در کابلهای مختلف ( منظور  Cat5e ، Cat5 ، Cat4 ، Cat3و  ) Cat6به عواملی مانند
جنس کابل و تکنیکهایی که در پیچشها بکار میبرند ،بس��تگی دارد .بنابراین عدم رعایت
پیچش کابل تا آخرین نقاط و باز کردن پیچ زوج سیمها باعث حذف اثر القاء متقابلی که کابلها
روی یکدیگر دارند میشود که این موضوع میتواند اثرات مخربی در کیفیت انتقال اطالعات و
بر هم زدن استانداردها داشته باشد .به این دلیل است که امر  Punchکردن و اتصاالت کابل
به کیاستون و کانکتورها بسیار حیاتی میباشد.
برداش��تن بیش از اندازهعایق کابل در هنگام اتصاالت  :اگر عایق (  ) Jacketروی كابل ها
بیش از اندازه از روی كابل برداشته شود .باز هم اثر مخربی در راه رسیدن سیگنال سالم خواهد
داشت.
كشیده شدن كابل  :کشیده شدن کابل در هنگام کابل کشی باعث تغییر در سطح مقطع کابل
خواهد شد که مشکل برگشت سیگنال را باعث خواهد شد.
جمع كردن كابل در فضای نامناسب  :جمع کردن کابلهای اضافه و تاکردن آن در انتهای خط
و قرار دادن بافش��ار داخل داکت نیز خود باعث بروز مشکالتی مانند تضعیف سیگنال و تغییر
امپدانس (مقاومت) کابل میش��ود که تغییر امپدانس خود برگشت سیگنال را به همراه خواهد
داش��ت .این موضوع وقتی ارتباطات توسط کابل  Cat6است بسیار بحرانی و میتواند کامال
ارتباط را قطع کند.
فشار دادن كابل  :فشار دادن کابلها در داکت کوچک نیز کاری است که برخی نصابها انجام
میدهند كه این موضوع باعث تغییر در شكل فیزیكی كابل می شود.
بطور کل در هنگام نصب هر عاملی که باعث تغییر در شکل فیزیکی و یا خاصیت مواد کابل
شود تا اندازهای ( که بستگی به مارجین آنها دارد ) قابل تحمل است ولی بیشتر از آن پارامترهای
کابل را تغییر خواهد داد و باعث بروز انواع مشکالتی که به آن اشاره شد خواهد گردید.
مارجین چیست؟
به میزان حاش��یه امنیتی که میتوانید تا اندازه استاندارد تغییر داشته باشید مارجین میگویند.
بعنوان مثال یک لیوان پر از آب را در نظر بگیرید ،درآن مارجین بسیار کم است چراکه به محض
تکان خوردن ،آب از استاندارد لیوان خارج شده و آب خواهد ریخت .ولی یک لیوان که در آن تا
نصف پر شده است .مارجین آن نصف لیوان است یعنی میتوانید مقداری نیز تکان بخورد بدون
اینکه آب از استاندارد لیوان خارج شود.
مارجین ها در طبقه بندیهای مختلف مانند  Cat5و  Cat6و  Cat7تفاوتهای زیادی دارند.
بعنوان مثال در  Cat6مارجینها بسیار کم میباشد و به همین دلیل است که نصب و راهاندازی
بستر فیزیکی شبکه در  Cat6بسیار حساس است.
یکی از تفاوتهای کابلهایی که شرکتهای مختلف تولید میکنند در همین مارجینهاست .در
یک سری از آنها مارجینها به لبه استاندارد چسبیدهاند ولی برخی دیگر دارای مارجین مناسبی
است و با اندکی تغییر در برخی پارامترها باز هم استاندارد را رعایت خواهند کرد و مشکلی بوجود
نخواهد آمد و کابل به راحتی در اثر گرما یا کمیکشیده شدن و  ...بازهم جواب مناسبی خواهد
داشت.
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که ،استاندارد باالترین سطح کیفیت نیست .استاندارد
حداقل پارامترهایی است که برای داشتن ارتباط الزم اعالم مینماید .بنابراین اینطور نیست که
وقتی اس��تاندارد را رعایت کردهایم مطلوب ترین کیفیت را داریم .وقتی سازندهای استاندارد را
رعایت میکند منظور این است که حداقل میزان کیفیت را رعایت کرده است ولی معلوم نیست
که محصول آن شرکت باالترین کیفیت را داشته باشد یا خیر.
به این مثال توجه کنید:
یک س��ی دی نرمافزار تهیه کردهاید روی س��ی دی نوشته شده حداقل فضای مورد نیاز برای
نصب آن  2گیگابایت است .در اینجا استاندارد  2گیگابایت است ولی اگر مقدار بیشتری فضا
داشته باشید بهتر است .به عبارت دیگر اگر سیستم شما فقط  2گیگابایت فضا داشته باشد فقط
استاندارد را رعایت کردهاید.
پارامترهای کابل در فرکانسهای متفاوت
پارامتره��ای کابل بر مبنای فرکانسهای مختلف مقادیر مختل��ف دارد و این مقادیر مختلف
در فرکانسهای مختلف برای Categoryهای مختلف بازهم متفاوت اس��ت .بعنوان مثال
حداقل فرکانس در  Cat5مقدار  100MHzاس��ت ولی برای  Cat6حداقل فرکانس مورد

نیاز  200MHzاست و این فرکانس در  Cat7به  600MHzمیرسد .هرچه فرکانس باالتر
میرود میدان القایی بیشتری خواهد بود.
باید اش��اره کرد که در  Cat7به دلیل باال بودن فرکانس پارامترهای بیشتری باید محاسبه و
مد نظر قرار گیرد .بعنوان مثال در  Cross talk ، Cat7یک کابل نس��بت به کابل مجاور
نیز باید محاسبه گردد .یعنی القاء متقابل کابلهای مجاور روی یکدیگر باید محاسبه نمود .در
حالیکه در Categoryهای پایینتر این موضوع تاثیر چندانی در نصب نخواهد داشت و مورد
محاسبه قرار نمیگیرد.
هر چه سرعت کابل بیشتر ،دقت نصب بیشتر
نصابی كه تا کنون مثال روی  Cat5کار میکرده اس��ت به دلیل اضافه شدن پارامترهایی در
 Cat6و یا  ،Cat7ممکن اس��ت کار را بدرس��تی نتواند انجام دهد و نتیجه کابلکشی باید در
تست نهایی از طریق تسترهای معتبر مورد بررسی قرار گیرد.
واضح است وقتی روی استاندارد  Cat6یا  Cat7کار میکنید تنها مرغوبیت کاال مهم نیست.
بلکه نکات بسیار جزیی و حیاتی نیز به آن اضافه میشود که فقط در هنگام نصب باید به آن
دقت کرد و به هیچ عنوان به کیفیت کاال ربطی ندارد.
حال این موارد را نصابهای شبکه باید بدانند و اگر هم نمیدانند باید در زمان تحویل شبکه
مورد تس��ت قرار گیرند .بنابراین وقتی س��رعت باالتر میرود یکس��ری پارامترها اهمیت پیدا
میکنند که برخی از آنها به مرغوبیت و کیفیت کابل بر میگردد و بعضی از آنها به نصب کابل
و تجهیزات غیرفعال مرتبط است.
موارد فوق بسیار حساس و حیاتی هستند که یک کاربر و یا مدیر شبکه نمیتواند بدون تسترهای
حرفهای آنها را تست ،اندازهگیری و از سالمت کار مطمئن شود .وقتی در هنگام نصب تجهیزات
غیرفعال تمام نکات استاندارد  Cat6رعایت شده باشد و همچنین تجهیزات فعال ( ) Active
نیز استانداردهای  Cat6را رعایت کرده باشند ولی نتوانید از این  Backbone؛ استانداردهای
 Cat6را دریافت نمایید آنگاه یک جای کار ( که میتواند از لحاظ مرغوبیت و کیفیت کاال و
یا از لحاظ نصب باشد ) ایراد دارد و طبیعت ًا در اینجا فقط تسترهای تخصصی است كه میتواند
ایراد را پیدا کند.
چگونه شبکه را با استانداردها مقایسه کنیم؟
تا اینجا دیدیم نحوه نصب ،کیفیت تجهیزات و  ...در راهاندازی یک ش��بکه دخیل هس��تند .اما
باید بتوانیم تمام این پارامترها را با یک معیاری بسنجیم و اندازهگیری نماییم .یعنی باید ببینیم
که تک تک این پارامترها درست هستند و ترکیب اینها هم درست است یا نه .که برای اینکار
یکسری استانداردهایی مانند استانداردهای زیر وجود دارد:
ـ استاندارد 568B TIA / EIA
ـ استاندارد ISO11801
ـ استاندارد EN50173
و ...
بیش��ترین استانداردی که در ایران استفاده میشود اس��تاندارد  568B TIA / EIAاست .در
استانداردها تعاریفی صورت گرفته است که بعنوان مثال میگوید پارامترهای مختلفی که هر
یک از اجزای شبکه دارند در فرکانس خاص مثال  200MHzباید دارای مقادیر خاصی باشند
که این مقادیر استاندارد که از قبل مشخص و اعالم شده است و مقادیر مربوط به اجزا شبکه
مانند کابل را کارخانه سازنده روی وب سایت خود اعالم میکند .حال باید با دستگاه تستر این
دو مقدار را باهم مقایسه نمود.
بدین ترتیب که تستر؛ فرکانسهایی را در دامنههایی که استاندارد الزم دارد میفرستد ،مقادیر
را جمع میزند و با مقادیر استاندارد مقایسه میکند و در نهایت میگوید نتیجه تست  Passیا
 Failاست .اگر نتیجه  Passبود یعنی تمام پارامترها به درستی کارکرده و استاندارد را رعایت
کردهاند .و اگر نتیجه تست توسط تستر  Failاعالم شد دلیل آن را به ما گزارش میدهد .بعنوان
مثال کابل خراب بوده یا  Jackیا  Plugخراب بوده یا حتی نصاب مسائل فنی را رعایت نکرده
است بدین ترتیب بعد از شناسایی مشکل می توان در رفع آن به سرعت اقدام و نتیجه الزم
را از تجهیزات شبکه ببریم.
همانطور که قبال نیز اش��اره شد برای بررسی یک بس��تر فیزیکی شبکه از لحاظ پارامترهای
مختلف و مقایسه با استاندارد باید از وسایل و تسترهای پیشرفته استفاد کرد که این دستگاهها
از قیمت زیادی برخوردار هستند .بعنوان مثال برای صحت عملکرد یک کابل شبکه و بررسی
پارامترهای آن از دس��تگاه  1800-Fluke DTXاستفاده میشود که قیمت این دستگاه در
حدود چند ده میلیون تومان است.
با توجه به اهمیت کارکرد مطابق با استاندارد تجهیزات شرکتهای مختلف در زمینه ساخت انواع
تسترهای تجهیزات شبکه فعالیت میکنند .یکی از معروفترین آنها شرکت فلوک نتورک (
 ) Fluke Networksمیباشد.
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تاسیسات

صرفه جوئي در سيستم هاي سرمايشي

مهندس محمد حسن عباس نيا

رییس انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان رضوی

بهينه س��ازي مص��رف انرژي ام��روز يك��ي از مهمترين
موضوعاتي اس��ت كه در اكثر كشورهاي جهان مورد توجه
خاص قرار دارد.
صرف��ه جويي در مصرف برق كه در عم��ل با بيش از 50
درصد پرت انرژي در اختيار ما قرار مي گيرد.
صرفه جويي در مصرف س��وختهاي فسيلي كه در حال فنا
بوده و تقريبا تجديدناپذيرند و حتي صرفه جويي در مصرف
آب بهداش��تي كه بخصوص در كشور ما با سختي تهيه و در دسترس عموم قرار ميگيرد جزو
اين موضوعات مهم مي باشند.
مهندس��ين مكاني��ك نيز ب��راي همراهي ب��ا اين موج س��ازنده درصدد آنند ك��ه بهينه ترين
سيستمها ي تاسيساتي را جايگزين سيستمهاي قبلي نموده تا در موارد فوق الذكر صرفه جوئيهاي
قابل مالحظه اي را موجب شوند ،مقايسه زير يكي از اين پيشنهادهاي سازنده ميباشد.
براي صرفه جويي انرژي در سيس��تم سرمايشي ساختمانها از چيلرهاي تراكمي يك پارچه
هوايي  ،بجاي چيلرهاي تراكمي چند پارچه رفت و برگشتي آبي يا هوايي استفاده گردد .
همانطور كه ميدانيد ،چيلرهاي تراكمي به دو گروه چيلرهاي آبي و چيلرهاي هوايي ( هوا خنك
) تقس��يم مي ش��وند يك چيلر تراكمي را مي توان با برح خنك كننده آبي و يا كندانسور
هوايي تجهيز نمود  .اگرچه در شرايطي كه مشكل كمبود آب موجود نباشد هزينه خنك كردن
چيلر با آب مقرون به صرفه تر از هوا ميباشد ليكن متاسفانه مشكل آب در كشورما موجود
است و ما بناچار مي بايست از كندانسور هوايي استفاده كنيم كه در اين شرايط ،بهتر است از
چيلرهاي تراكمي يكپارچه هوايي استفاده شود چرا كه در چيلرهاي يك پارچه كمپرسورها
و همچنين كندانسورها در يك پكيج قرار گرفته حجم كمي را اشغال مي كنندو ميزان

ماده مبرد مورد نياز آنها هم به حداقل ممكن مي رسد .
راه كمپرسورها هم يا رفت و برگشتي هستند و يا حلزوني اندكه به آنها اسكرو نيز مي
گويند  ،كمپرسورهاي رفت و برگشتي در هنگام استارت آمپر زيادي نيازدارند در نتيجه برق
بيشتري مصرف مي نمايند  .سطح صداي كار آنها بسيار باال است و به دليل ايجاد ارتعاش
و لرزش استهالك زيادي دارند ولي كمپرسورهاي اسكرو ضمن مصرف برق كمتر در زمان
استارت و حتي و در حين كار ،صداي كمتري توليد مي كنند ( حدود  60 dbدر فاصله
يك متري ) و به دليل وجود قطعات متحرك كمتر در ساختمان اين كمپرسورها استهالك
در آنها بسيار كم مي باشد .
كمپرس��ورهاي اس��كرو فرد  ،به دو تيپ تك اس��كرو ( )Single Screwتوأم اسكرو
( )Twin screwتقسيم مي گردند .
اين كمپرسورها را مي توان بطور اتوماتيك  ،پيوسته (  ) Continuousو يا پله اي (
 ) Stepاز نظر ظرفيت تحت كنترل كامل  ،زير بار برد .بايد توجه داشت چيلرهاي مجهز به
كمپرسورهاي اسكرو به دليل پيشرفته تر بودن مورد توجه خاص متخصصين مي باشند.
چيلرهاي اس��كرو نس��ل جديد چيلرهاي تراكمي به حس��اب مي آيند فن آوري ساخت و نوع
كمپرسور هاي خاص آنها كه از نوع  Screwمي باشند تحوالت ويژه اي در چيلر هاي تراكمي
موجب شده اند بطوريكه كنترل ظرفيت يا همان مكانيزم بي بار كننده Unloaderكه بوسيله
فشار روغن فعال مي شود به منظور كاهش يا در حين راه اندازي و كنترل ظرفيت به صورت
كامال پيوسته صورت مي گيرد كه اين مهم موجب عمر طوالني و راندمان باالي دستگاه شده
و هزينه تامين انرژي و تعمير و نگهداري را كاهش ميدهد.
براي آش��نايي بيش��تر در اي��ن بخش انواع چيلرهاي تراكي هوايي و ي��ا آبي چند پارچه و
همچنين چيلرهاي تراكمي هوايي يكپارچه را به اختصار مورد مقايسه قرارمي دهيم .

مقايسه چيلرهاي تراكمي هوايي يكپارچه اسكرو با چيلرهاي تراكمي رفت و برگشتي چند پارچه
-1مصرف برق و راندمان ( ) COP
در چيلره��اي تراكمي يكپارچه اس��كرو  ،مصرف برق كمتر (ح��دود  )0/25و در عين حال
راندومان نس��بت به چيلرهاي تراكمي (با كمپرس��ورهاي )رفت و برگشتي بيشتر مي باشد
(تقريبا به ميزان .). /25
-2وزن و فضاي مورد نياز براي استقرار دستگاهها
در يك ظرفيت مشابه  ،وزن چيلرهاي يكپارچه ،از مجموع وزن چيلر و برج خنك كن ( يا
كندانسورهاي هوايي ) چيلرهاي چند پارچه كمتر است .حجم آنها نيز از مجموعه يك چيلر
چند تكه كوچكتر مي باشد و چون اين چيلرها در محيط باز ( عمدت ًا پشت بام ) نصب مي
گردند هيچ فضاي مفيدي از ساختمان اشغال نمي گردد .
-3كنترل ظرفيت
كنترل ظرفيت بار چيلرهاي تراكمي يكپارچه با كمپرس��ورهاي اس��كرو ،بصورت پيوس��ته (
 ) Continuousو يا تدريجي مي باشد در صورتيكه در چيلرهاي تراكمي چند پارچه با
كمپرس��ورهاي رفت و برگش��تي بصورت پله اي ( ) Stepانجام مي شود  .توضيح اينكه
پيوسته بودن كنترل بار كمپرسورها  ،باعث انطباق كاركرد دستگاه با بار مورد نياز ساختمان
در هر زمان و در نتيجه كاهش مصرف انرژي برق دستگاه در حين كار مي شود
( اين دس��تگاهها مي توانند با  70ظرفيت مختلف زير بار بروند و مصرف برق را تحت
كنترل و مميزي انرژي قرار دهند) بواقع بواسطه اينكه كمپرسورهاي اسكرو به خصوص
تيپ ژاپني آنها در يك پكيج يكپارچه گام به گام و يكي پس از ديگري ابتدا با حداقل
ظرفيت به مدار وارد شده و سپس به صورت پيوسته شروع به زير بار رفتن مي نمايند ،در
اين صورت آمپر مورد نياز براي استارت آنها در حداقل ممكن و حتي بسيار كمتر از آمپر در
حال كار دستگاه مي باشد در صورتيكه آمپر استارت در چيلرهاي چند پارچه با كمپرسورهاي
رفت و برگشتي چند برابر آمپر در حال كار آنها مي باشد(.دو تا سه برابر )
 -4سيستم كنترل و امكان اتصال به شبكه هوشمند ساختمان ( ) BMS
سيستم كنترل چيلرهاي اسكرو يك پارچه بسيار پيشرفته تر از چيلرهاي چند پارچه رفت
و برگش��تي مي باش��د  .بطوريكه در صورت بروز هر گونه مش��كل در سيستم  ،نوع و محل
اشكال به صورت اتوماتيك با يك نشانه معين ( آالرم كد ) مشخص مي شود ودر صورتيكه
مشكل حاد باشد سيستم ضمن ارائه آالرم كد مناسب ديگر ،خود به خود و بطور اتوماتيك
از مدار خارج مي گردد .با وجود اين آالرم كدها  ،تعمير كار  ،براي رفع مشكل مستقيم ًا
به سمت محل مورد اشكال هدايت شده و به رفع نقص مي پردازد .اين سيستم كنترل قابل
اتصال به سيستم هوشمند ساختمان(  ) BMSبوده و مي توان بوسيله آن به راحتي و بدون
نياز به حضور اپراتور متخصص كاركرد ونگهداري  ،سيستم را تحت نظارت و كنترل دقيق (
مانيتورينگ ) قرار دارد.
-5سطح صدا و لرزش
استفاده از كمپرسورهاي اسكرو در چيلرهاي تراكمي يك پارچه باعث پايين آمدن قابل
مالحظه سطح صدا ( تا حدود  ) 60 dbو لرزش شده است در حالي كه در كمپرسورهاي
تراكمي رفت و برگش��تي اين دو مس��ئله هميشه از معضالت مهم اين چيلرها به شمار
مي روند .
-6كيفيت مايع برگشتي
كمپرسورهاي اسكرو قابليت كار با مايع برگشتي با 70درصد كيفيت الزم را دارا مي
باشند  ،حال آنكه كمپرسورهاي رفت و برگشتي در برابر كيفيت آب برگشت بسيار حساس
مي باشند كه در آن شرايط بعد از مدتي دچار آسيب شده و از كار خواهند افتاد .
-7عمر مفيد سرويس د هي تا اولين تعميرات و يا سرويس ها ي الزم
عمر مفيد تعميراتي كمپرسورهاي اسكرو در چيلرهاي تراكمي يكپارچه تا اولين سرويس
و تعميرات مورد نياز  40000 ،س��اعت مي باش��د كه تقريب ًا  6برابر زيادتر از عمر مفيد
تعميراتي كمپرسورهاي رفت و برگشتي كه تقريب ًا  7000ساعت است  ،مي باشد و اين
بدليل آنس��تكه يك كمپرس��ور اسكرو اس��تاندارد فقط از  27قطعه ساخته شده است در
حاليكه پيشرفته ترين كمپرسورهاي رفت و برگشتي تقريب ًا از  268قطعه شكل يافته اند
بنابراين ده برابر استهالك پذيري بيشتري نسبت به كمپرسورهاي اسكرو دارد و به
همين دليل اين كمپرسورها زودتر خراب مي شوند .

-8لوازم جانبي
در چيلري تراكمي رفت و برگش��تي  ،به دليل س��اختار كمپرس��ورها  ،ناچار از استفاده از
تجهيزات جانبي نظير  Oil pumpدر خارج از كمپرسور مي باشيم كه با توجه به ارتعاش
و لرزش ذاتي كمپرس��ورهاي رفت و برگش��تي  ،در اين نوع سيس��تمها هميشه احتمال
نشت گاز مبرد از لوله ها تجهيزات جانبي وجود دارد در حاليكه در چيلرهاي يكپارچه با
كمپرسورهاي اسكرو ضمن اينكه ارتعاش سيستم در حداقل ممكن قرار دارد ،تجهيزات
جانبي و اضافه اي وجود ندارد كه احتمال نشت ماده مبرد از آنها وجود داشته باشد.
-9يكنواختي
در چيلرهاي تراكمي رفت و برگشتي  ،با توجه به حركات مداوم رفت و برگشت پيستونها
در سيلندرهاي كمپرسورها  ،هميشه احتمال ايجاد خراش و سائيدگي سيلندرها مي رود
كه در هنگام كار كمپرسور و گرم شدن محفظه سيلندر  ،احتمال نشت مبرد به قسمت
كم فشار افزايش مي يابد كه اين نقص موجب مي شود راندمان چيلرها با كمپرسورهاي
رفت و برگشتي هر سال كمتر از سال قبل گردد در صورتيكه راندمان چيلر يك پارچه اسكرو
در هر دوره عمر مفيد (سرويس خود) تقريب ًا ثابت مي ماند .
-10حجم كندانسورها
در چيلرهاي تراكمي رفت و برگش��تي س��طح اشغال حدوداً  20درصد بيشتر از چيلرهاي
يك پارچه مي باش��د چرا كه در سيس��تم چيلرهاي چند پارچه هوايي معمو ًال چيلرها
در موتور خانه و كندانسورها روي پشت بام قرار ميگيرند كه با توجه به استانداردها و
رعايت حداقل  3متر فاصله بين كندانسورها ،فضاي زيادتري در پشت بام ا شغال مي
گردد در حالي كه با چيلرهاي تراكمي يك پارچه اسكرو فقط در پشت بام آن هم در حد
ابعاد خود دستگاه فضا اشغال مي گردد لذا فضاي مفيد موتورخانه ساختمان محفوظ مي
ماند  ( .يك چيلر  100تن تراكمي يك پارچه هوايي حداكثر  5متر مربع فضا در پشت
بام اشغال مي كند).
-11روغن و نوع ماده مبرد
ميزان ماده مبرد مورد نياز سيستم چيلرهاي يك پارچه به دليل فاصله كم بين كمپرسورها
و كندانس��ورها ،بس��يار كمتر از چيلرهاي تراكمي چند پارچه با كندانسور هوايي مي باشد
 .در چيلرهاي تراكمي اسكرو يك پارچه در صورت استفاده از روغن سازگار با مبردهاي
مختلف مي توان از گاز مبرد  22-Rو يا گاز مبرد  R407كه اين گاز اخير با اليه ازن
سازگاري مناسبي دارد  ،استفاده نمود  .اين مزيت در چيلرهاي با كمپرسورهاي رفت و
برگشتي موجود نيست  .الزم به ذكر است كه طبق معاهده كيوتو ژاپن مواد مبرد نظير
 22-Rكه به اليه ازن آسيب مي رسانند مي بايد تا سال  2010ميالدي از پروسه توليد
و استفاده در دستگاههاي برودتي خارج گردند .
-12مقايسه نرخ چيلرها
ح��دود و تف��اوت قيمت انواع چيلرهاي تراكمي يك پارچه و چند پارچه با ظرفيت 100
تن واقعي در ديماه 87
الف :قيمت چيلر رفت و برگش��تي با كندانس��ور آبي و گاز مبرد  22-Rتحويل در درب
كارخانه به همراه يك برج خنك كن گالوانيزه آبي جمع ًا  514415100ريال
ب :قيمت چيلر رفت و برگشتي با دو دستگاه كندانسور هوايي و گاز مبرد  22-Rتحويل
درب كارخانه جمع ًا  761808600ريال
ج :قيمت يك دستگاه چيلر يك پارچه هوايي با استفاده از گاز مبرد  134-Rو كمپرسور
اس��كرو س��اده (  ) Single Screwتحوي��ل در مح��ل پروژه و راه ان��دازي رايگان
 990000000ريال
د  :قيم��ت ي��ك دس��تگاه چيلر يك پارچ��ه هوايي با اس��تفاده از گاز مب��رد  407 Rبا
كمپرسورهاي توأم اسكرو (  ) Twin Screwتحويل در محل پروژه و راه اندازي رايگان
 1158000000ريال چيلر اخير با توجه به ارقام باال نسبت به رديف (ب) تقريب ًا  1/5برابر
سرمايه گذاري اوليه نياز خواهد داشت كه در ظرف چند سال اين امتياز به ظاهر منفي ،با
مميزي انرژي و عدم نياز به هزينه نگهداري زياد و نيروي متخصص و كارائي بهتر و
عمر مفيد بيشتر جبران شده و تبديل به امتياز مثبت مي گردد .
(مبردهاي  407-Rو  134-Rهر دو مطابق با قرارداد كيوتو ژاپن و س��ازگار با اليه
ازن مي باشند ) .
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مقاله ها

تاسیسات

عوامل موثر بر بی آبی طبقات فوقانی ساختمانها

کم آبی یا كم فشاري آب در طبقات فوقانی ساختمانها مشكلی است که در اکثر شهرها
وجود دارد  .در این بین ساکنین آپارتمانها تنها كمي فشارآب شبکه توزیع را عامل کم
آبی می دانند كه با توجه به خشکسالیهای چند ساله اخير بحران آب  ،این تفکر تشديد
نيز شده است البته عدم وجود فشار مناسب آب در شبکه توزیع باعث بروز کم آبی می
گردد  .ليكن عوامل ديگري موجب اين مشكل ميشوند كه در اینجا بر آنیم تا یکی
از اين عوامل موثر را مورد بررسی قرار دهيم  .شاید ساکنین طبقات فوقانی اينگونه
ساختمانها تا كنون کمتر به قطر لوله های داخلی ساختمان توجه کرده باشند  .در موارد
بسیاری دیده شده است که درشبکه داخلی ساختمان از محل کنتور تا آخرین مصرف
کننده از لوله های با قطر '' 1/2استفاده شده است چرا كه به زعم بعضی از مشترکین
از آنجاکه قطر انشعاب واگذار شده توسط شرکت آب و فاضالب '' 1/2می باشد  ،در
ش��بکه داخلی س��اختمان نیز باید از همان قطر استفاده شود كه ما در ادامه به بررسی
صحت و سقم این مطلب می پردازیم :
تعيين قطر لوله های شبکه داخلی ساختمان از راههای مختلفی ميسر است که در کتب
مختلف به تاسیسات ساختمان ارائه شده اند  .یکی ازاین روشها  ،در کتاب مقررات ملی
ساختمان – مبحث شانزدهم آمده است كه براساس همان روش محاسبات مربوط به
یک واحد مسکونی در طبقات مختلف انجام و نتایج زیر حاصل گرديده است رجوع
شود به( جزئیات محاسبات در ادامه همين مقاله)  .حداقل قطر لوله شبکه داخلی در
طبقات مختلف  ،برای لوله با جنس��های متفاوت در حالتی که فش��ار ش��بکه توزيع
( ) 2/5آتمسفر باشد به شرح جدول ذيل ميباشد :

از جدول فوق چنين برداش��ت می ش��ود اگر در شبکه داخلی ساختمان از لوله های با
قطرمناسب استفاده شده باشد با فشار  2/5اتمسفر می توان در طبقه ششم ( پنجم روی
پیلوت ) نیز فش��ار الزم را تامین نمود  .ولي از آنجا كه معمو ًال در پیک مصرف امکان
تامین فشار  2/5اتمسفر وجود ندارد الزم است در محاسبات از مقدار کمتری برای فشار
شبکه استفاده شود (حدود  1/8اتمسفر) که مسلم ًا در این حالت قطر لوله شبکه داخلی از
اعداد جدول فوق بیشتر خواهد شد  .ضمن اینکه این افزایش قطر ربطی به قطر انشعاب
واگذار شده ندارد و با انتخاب قطر مناسب مي توان  ،بر افت فشار غلبه نمود .
اکن��ون همین محاس��بات را برای حالتی که در ش��بکه داخل��ی  ،از لوله های با قطر

''  1/2استفاده شده است انجام می دهیم تا مشخص شود در چنین حالتی حداقل فشار
در شبکه توزیع بايد در چه اندازه باشد تا طبقات مختلف دچار کم آبی نشوند  .نتیجه
محاسبات به شرح زیر است :

فشار مورد نیاز برای تامین آب در طبقه های مختلف در حالتی که قطر لوله های داخلی
''  1/2باشد.
یادآور میشود نتایج این جدول بخصوص برای لوله های پلی پروپیلن به شرطی صادق
اس��ت که در اجرای این لوله ها نکات فنی کام ً
ال رعایت شده باشد  .اجرای لوله های
مذکور شامل نکات ریز فراوانی است که عم ً
ال رعایت تمامی آنها بسیار مشكل است
و در اکثر موارد دیده می ش��ود بعلت عدم رعای��ت نکات فنی  ،ایراداتی از قبیل تغییر
قطر لوله در محل اتصال و  ...وجود دارد که خود باعث افزایش افت فشار خواهد شد
و اعداد جدول فوق تغییر خواهد کرد  .ضمن اینکه نا گفته پیداس��ت كه او ًال تامین
چنین فشارهایی در شبکه توزیع امکانپذیر نیست و ثانی ًا در صورت امکان باعث ایجاد
مشكالت فراوانی از جمله بروز اتفاق ها از نظر تركيدگي و نشت و غيره در شبکه
توزیع و ش��بکه داخلی ساختمانها می گردد  .جداول فوق اهمیت انتخاب قطر مناسب
لوله های شبکه داخلی را نشان می دهند .
محاسبات مربوط به مطالب فوق
بر اساس روش ارائه شده در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان  ،برای محاسبه
قطر شبکه داخلی مراحل زیر راطی می کنیم :
 )1با توجه به تعداد و نوع لوازم بهداش��تی موجود در س��اختمان و بر اس��اس جداول
مربوط��ه در منب��ع مذکور مق��دار مصرف هریک از لوازم بهداش��تی بر حس��ب واحد
( S.F.U ( supply fixture unitمش��خص می گردد  SFU .واحدی اس��ت
ب��رای اندازه گیری و محاس��بات احتمال هیدرولیکی مصرف آب در لوازم بهداش��تی
مختلف(در هریک از لوازم  ،مقدار  SFUتابعی اس��ت از حجم آب مصرفی  ،طول
مدت زمان یکبار مصرف ( باز ماندن شیر )  ،و فاصله زمانی متوسط بین دوبار باز شدن
پیاپی شیر .
در یک واحد مسکونی معموال لوازم بهداشتی زیر وجود دارد :
 – 1سینک آشپزخانه
 – 2ماشین لباسشوئی
 – 3توالت با فالش تانک

 – 4دستشوئی
 – 5دوش
 – 6ماشین ظرفشوئی
( با توجه به مقدار کم  SFUبرای ماش��ین ظرفش��وئی وجود یا عدم وجود آن تاثیر
چندانی در نتیجه محاسبات نخواهد داشت )
به ازاء لوازم فوق و با استفاده از جدول  ،مجموع مقدار مصرف  11 SFU ،خواهد
شد .
 )2براس��اس نتایج بدس��ت آمده در قسمت قبل و با اس��تفاده از دیاگرام مقدار جریان
آب /مقدار  ، SFUمیزان حداکثر مصرف لحظه ای محتمل برابر  10 gpmو یا
 0.6 l/sبدست خواهد آمد .
 )3در این مرحله افت فشار کلی که شامل موارد زیر می باشد را محاسبه خواهیم نمود :
الف) افت فشار ناشی از کنتور
ب) افت فشار استاتیک ( ناشی از اختالف ارتفاع محل کنتور تا تراز مصرف کننده )
ج) افت فشار در لوله ها
د) افت فشار در شیر ها و اتصاالت
با استفاده از دیاگرام افت فشار کنتورها برای دبی بدست آمده  ،مقدار افت فشار کنتور با
قطر ''  6 psi ، 1/2خواهد بود .
اما افت فشار استاتیک برای طبقات مختلف به شرح زیر است ( ارتفاع هر طبقه بین  3تا 3/5
متر است که در محاسبات زیر حداقل ارتفاع یعنی  3متر به ازاء هر طبقه لحاظ شده است ) :
طبقه پنجم روی پیلوت :
طبقه چهارم روی پیلوت :
طبقه سوم روی پیلوت :
طبقه دوم روی پیلوت :
افت فشار مربوط به طول لوله و اتصاالت در مرحله های بعد محاسبه خواهد شد  .ضمن
اینکه در بعضی ساختمانها لوله های هر طبقه بجای کف ساختمان از سقف کاذب عبور
داده می شود که در اینصورت افت فشار استاتیک از مقادیر فوق نیز بیشتر خواهد بود .
 )4در مرحله بعد الزم است طول کلی لوله از محل کنتور تا محل مصرف محاسبه شود
این طول ش��امل طول لوله در طبقه همکف از محل کنتور تا محل رایزر  ،طول رایزر
( لوله قائم) و طول افقی در طبقه مورد نظر خواهد بود  .معمو ًال حداقل مجموع طول
افقی لوله حدود  15متر و طول قائم بسته به ارتفاع طبقه متغیر خواهد بود  .همچنین در
محاسبات برای جبران افت فشار در اتصاالت  50درصد به طول کلی لوله افزوده می
شود  .لذا در ادامه  ،طول کلی لوله را با احتساب ضریب  1/5بدست می آوریم :
طول کلی لوله در طبقه پنجم روی پیلوت :
طول کلی لوله در طبقه چهارم روی پیلوت :

طول کلی لوله در طبقه سوم روی پیلوت :
طول کلی لوله در طبقه دوم روی پیلوت :
 )5در این مرحله  ،از فشار شبکه توزیع  ،افت فشارهای بدست آمده و فشار مورد نیاز
در محل مصرف را کم می کنیم تا افت فش��ار مربوط به طول کلی لوله بدس��ت آید .
مقدار فش��ار مورد نیاز برای اکثر لوازم بهداش��تی  psi 8می باش��د  .فشار شبکه در
محلهای مختلف و در فصول متفاوت  ،متغیر است و باید در محاسبات بدترین حالت
در نظر گرفته شود  .اما اگر فشار شبکه را  psi 36.28 = atm 2.5در نظر بگیریم
( در بسیاری از نقاط فشار شبکه در پیک مصرف از این عدد نیز کمتر است )  .ادامه
محاسبات به شرح زیر است :
افت فش��ار مربوط به طول لوله = افت فش��ار کنتور – افت فشار استاتیک – فشار در
نقطه مصرف – فشار شبکه
در طبقه پنجم روی پیلوت 36.28 :
در طبقه چهارم روی پیلوت :
در طبقه سوم روی پیلوت :
در طبقه دوم روی پیلوت :
 )6اکنون با توجه به طول کلی و افت فشار های بدست آمده  ،افت فشار به ازاء یک متر
( در واحد  ) SIو به ازاء  ( ft 100در واحد انگلیسی ) محاسبه می شود :
افت فشار در واحد طول در طبقه پنجم روی پیلوت :
افت فشار در واحد طول در طبقه چهارم روی پیلوت :
افت فشار در واحد طول در طبقه سوم روی پیلوت :
افت فشار در واحد طول در طبقه دوم روی پیلوت :
 )7اینک با استفاده از دیاگرامهای مربوط به لوله های با جنس مختلف  ،قطر لوله مورد
نیاز محاسبه می شود كه نتایج بدست آمده در جدول ابتدای مطلب  ،ارائه شده است .
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مقاله ها نقشهبرداری

سید محمد ایازی

کارشناس ارش��د نقش��ه برداری-فتوگرامتری و سنجش از دور

مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از
سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS

مقدمه :
انسان از گذشته به دنبال روشهای مناسبی برای پیدا کردن موقعیت خود بوده است  .موقعیتی
که بتواند مسیر و جهت حرکت خود را پیدا نموده و مسیر رفته را بازگردد.
سيستم تعیین موقعیت جهاني  ) GPS (Positioning System Globalيك سيستم
هدايت ( ناوبري ) ماهواره اي اس��ــت و قادر است موقعيت دقيق شما را بر روي زمين در هر
زمان ،درهر مکان و در هر هوايي مشخص کند . .این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایاالت
متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند .اولین ماهواره  GPSدر سال  1978یعنی حدود 30
سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.
این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال  1980استفاده عمومی آن آزاد
و آغاز شد و سرانجام در سال  1994شبکه ای شامل 24ماهواره برای پوشش نقاط بیشتری از
جهان تشکیل گردید که امروزه تعداد آنها به عدد  33رسیده است.
در حال حاضر سيس��تم  GPSشامل  33ماهواره می باشد که  30ماهواره آن فعال است و در
مدار  20200کیلومتری باالي زمين در حرکت بوده و پيوس��ته بوسيله ايستگاههاي زميني در
سراسر جهان نظارت ميشوند.
هر ماهواره حدوداً  10سال فعال مي ماند و جايگزيني ماهواره ها بموقع انجام گشته و ماهواره
هاي جايگزين به فضا پرتاب مي گردند  .برنامه شبكه  GPSهم اكنون تا سال  2009تنظيم
وجايگزين��ي هاي الزمه ترتيب داده ش��ده اند  .مس��ير گردش ماهواره ه��ا آنها را بين عرض
جغرافيايي  60درجه ش��مالي و 60درجه جنوبي قرارمي دهد  .اين امر به معني آن اس��ت كه
درهرنقطه از زمين ودرهرزمان مي توان س��يگنال هاي ماه��واره أي را دريافت نمود .وهرچه
به قطبهاي ش��مال – جنوب نزديك شويم نيز همچنان ماهواره هاي  GPSرا خواهيم ديد .
هرچند دقيق ًا در باالي سرما نخواهند بود واين در دقت وصحت عمل آنها در اين نقاط تاثيرمي
گذارد .
گيرنده های : GPS
گيرنده های  GPSبه دو دسته اصلي تقسيم مي شوند :
الف) گيرنده های نظامي
ب ) گيرنده های غير نظامي
گيرنده هاي غير نظامي فقط مي توانند س��یگنال های ارس��الي روی کد  C/Aرا از ماهواره

دريافت کنند ،لذا تعيين موقعيت مطلق توسط اين دسته از گيرنده ها ضعيف مي باشد(.در حدود
 3تا  5متر).اما گيرنده های نظامي که اکثرا در اختيار ارتش آمريکا و کش��ورهاي عضو پيمان
ناتو مي باش��د قادر هستند که پارامترهاي ارسال شده بوسيله کد ( Pپارامترهاي دقيق) را نيز
عالوه بر کد  C/Aاستفاده کنند .دقت تعيين موقعيت با چنين گيرنده هايي بسيار باالست و
در حال حاضر اس��تفاده از کد  Pوکد  Yکه مش��کل تر از کد  Pاست صرفا در اختيار نظاميان
آمريکايي مي باشد.البته از سال  2000دقت سيستم  GPSغير نظامي با توجه به حذف خطاي
 SAکه وزارت دفاع آمريکا آن را عمدا همراه س��اير موج ها از ماهواره هاي  GPSبه س��مت
گيرنده هاي غير نظامي مي فرستاد  ،دقت تعيين موقعيت با گيرنده های دستي معمولي به  3تا
 5متر رسيده است.البته همين دقت  3تا  5متر گيرنده هاي دستي عادي هم نيازهاي عمومي
ناوبری(کوهنوردي و )....را بخوبي تامين ميکند.
گیرنده های غیر نظامی را می توان به دو قسمت عمده  ،گیرنده های حرفه ای (ژئودتیک) و
گیرنده های غیر حرفه ای تقسیم نمود.
ً
گیرن��ده های حرفه ای (ژئودتیک) که قیمت نس��بتا باالئ��ی دارند برای تعیین موقعیت دقیق
ایستگاهها و شبکه های ژئودر ي و کارهاي دقيق نقشه برداري استفاده گردیده و دقتی در حد
میلیمتر به ما می دهند .این گيرنده هاي که ممکن است تک فرکانسه و یا دو فرکانسه باشند
 ،به ش��يوه تعيين موقعيت نس��بي ميتوان به دقت در حد ميليمتر دست پيدا کرد .برای رسیدن
به دقت باال در این گیرنده ها  ،معموال دو گیرنده بطور همزمان روی دو ایس��تگاه مس��تقر و
اطالعات اخذ می نمایند و س��پس از روش تعیین موقعی��ت تفاضلی می توان به دقت در حد
میلیمتر دست یافت.
برخی از این نوع گیرنده ها برای ایستگاههای دائم طراحی گردیده و برای تعیین میزان جابجائی
پوس��ته زمین استفاده می ش��ود  .این ایستگاهها بصورت شبانه روز در حال اخذ اطالعات می
باشند که به ایستگاههای دائم ( )Permanent GPS Stationموسومند  .در کشورمان
ایران  109ایستگاه دائم  GPSدر نواحی مختلف کشور وجود دارد .
گیرنده های غیر حرفه ای نیز که در مدلها و طرحهای مختلف ارائه ش��ده اس��ت دارای قیمت
های مختلف می باش��د که بس��ته به نوع مصرف و بودجه می توان از طیف وسیع این گیرنده
ها بهره برد.
گیرنده های ماشینی  ،مچی  ،دستی  Bluetooth ،و سایر انواع مختلف گیرنده های GPS
را می توان برشمرد.
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همچنین ،باید از در دسترس بودن نقشه مناسب و بروز جهت ناحیه مورد استفاده تان ،اطمینان
حاصل کرد.
امروزه بهای گیرنده های  GPSبطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است و هم اکنون در کشور
ما با بهایی معادل یک عدد گوشی متوسط موبایل نیز می توان گیرنده  GPSتهیه کرد.
قيمت گيرنده هاي  GPSمناس��ب و مرغوب موجود در بازار ايران از  150000تومان ش��روع
مي شود و به40ميليون تومان هم مي رسد.الزم بذکر است که GPSهای  Ashtechساخت
آمريکا ،بهترين GPSدر دنيا هستندو رئيس و صاحب اين کارخانه آقاي پروفسور جواد اشجعي
مي باشد.
تعدادي از مارکهای معروف گيرنده های  GPSعبارتند از :
… , Magellan , Trimble , Garmin , Ashtech
عالقمندانی که دارای گوشی تلفن همراه مجهز به سیستم  GPSدارند میتوانند جهت دریافت
نرم افزار و نقشه به سایت سازمان نقشه برداری به آدرس  www.ncckh.irمراجعه نمایند.

کنترل وسایل نقلیه با استفاده از GPS
یکی از کاربردهای گسترده سیستم  GPSاستفاده از آن در ناوبری ( )Trackingیا هدایت
وسایل نقلیه می باشد .امروزه فرودگاهها  ،بنادر و بسیاری از پایانه های مجهز دنیا به سیستم
 GPSوابسته می باشند واتومبیلهای مدرن اعم از سواری  ،اتوبوس و کامیون به این سیستم

مجهز می باشد .این سیستم همچنین برای کنترل وسایل نقلیه کاربرد ویژه ای دارد بطوریکه
اکنون همه اتوبوس��های بین شهری  ،کامیونهای حمل س��وخت و  ...برای کنترل سرعت و
جلوگیری از حوادث جاده ای به این سیستم مجهز شده اند .
سیس��تمهای ناوب��ری را اصطالح�� ًا )AVL (Automatic Vehicle Location
می نامند .
برای دس��تیابی به موقعیت یک خودرو می توان به یکی از روش��های  onlineویا offline
عمل نمود.
در صورتیکه نیاز به تعیین موقعیت آنی وسیله نقلیه باشد باید از روش  onlineاستفاده نمود.
در این روش اگر نیاز به کنترل وسیله نقلیه از راه دور باشد نیاز به یک سیستم مخابراتی برای
ارسال موقعیت دریافت شده توسط آنتن تعبیه شده روی وسیله نقلیه ضروری می باشد.معمو ًال
این ارتباط مخابراتی از طریق بیسیم  GSM ،و یا تلفن های ماهواره ای انجام می گیرد.
اين سيس��تم برای نمايش مسيرهای طی شده توسط متحرک ،بعد از انجام ماموريت طراحی
شده است .با نصب تجهيزات الزم روی خودروها و کامپيوتر دفتر مرکزی ،کليه اطالعات مربوط
به مس��يرهای طی ش��ده توسط خودرو روی حافظه ذخيره ش��ده ،و با مراجعت خودرو به دفتر
مرکزی می توان مسيرهای طی شده ،نقاط توقف و ديگر اطالعات حرکتی خودرو را بازسازی
کرده و روی نقشه نمايش داد.
در این روش پایگاه کنترل مرکزی نیز بسته به نحوه ارتباط مخابراتی نیاز به تجهیزاتی مانند
 Server Radio modem VHFو یا  GSM Modemو نیز نرم افزار مربوطه برای
تعیین موقعیت وسیله نقلیه دارد.
در روش  offlineداده ه��ای دریافتی از ماهواره در داخ��ل حافظه داخل Data Logger
ذخیره ش��ده و بصورت روزانه تخلیه گردیده و مدیر از مسیر حرکت وسیله در طول ماموریت
مطلع می گردد .بدیهی است بدلیل عدم نیاز به سیستم مخابراتی  ،روش  offlineنسبت به
روش  onlineهزینه کمتری داشته و اکثر مدیران این روش را ترجیح می دهند.
نتايج حاصله از سيستم را می توان بشکل زیر برشمرد:
• با توجه به تعيين محدوده های مجاز و غير مجاز در بازه زمانی مشخص می توان مديريت
صحيح بر عملکرد ناوگان.
• ايجاد بانک اطالعاتی متمرکز جهت مديريت اطالعات حرکتی از مرحله برداشت اطالعات
تا پردازش اطالعات.
• سهولت در استناد به تخلفات هر راننده.
• پياده سازی اطالعات بر روی نرم افزار  GISو تحليل دقيق از نحوه سرويس دهی.
• تعيين ميزان دستمزد بر اساس نحوه عملکرد و حرکت خودرو.
در سیستم کنترل از راه دور خودرو ها می توان اطالعات زیر را ثبت و آنالیز نمود.
• مشخصات راننده
• ساعت شروع و خاتمه کار راننده و خودرو
• عملکرد مفيد و غير مفيد ( زمان توقف در حالت موتور روشن و خاموش ،زمان کارکرد حرکتی )
• محل های توقف و مدت توقف
• طول و عرض جغرافيايی ( نشان دهنده مسير حرکت )

• سرعت حرکت  ،مسافت طی شده  ،مدت زمان رانندگی  ،جهت حرکت
• زمان و تاريخ
• ورود به محدوده های مجاز يا غير مجاز
کاربران سيستم:
• اورژانس • هالل احمر • آتش نشانی • شهرداری • امداد سازمان توزيع برق • امداد سازمان
آب و فاضالب • اتوبوسرانی • تاکسيرانی • نيروی انتظامی • تانکرهای نفتکش • سپاه و ارتش
• ماش��ين های حمل پول بانک ها • شرکت های توزيع کاال • ماشين های امداد • سازمان
هواپيمايی کشور • سازمان کشتيرانی • سازمانهای حمل و نقل ترانزيتی • ...
سایر سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای
همانطور که قب ٌ
ال اش��اره گردید سیستمهای تعیین موقعیت دیگری مشابه  GPSنیز در حال
حاضر وجود دارد که از آن جمله سیس��تم روس��ی  GLONASSمی باش��د که البته ازنظر
کارآي��ي و توان عملياتي در حال حاضر به پاي سيس��تم  GPSنمي رس��د.البته گيرنده هاي
مشترک  GPS-GLONASSدر حال حاضر در بازار ايران يافت مي شوند .
الف) سیستم  : GLONASSسیستم تعیین موقعیت ماهواره ای موسوم به GLONASS
مربوط به شوروی سابق می باشد که اولین ماهواره آن در سال  1982به فضا پرتاب شد .این
سیستم برای وزارت دفاع شوروی سابق تاسیس شده بود ولی با فروپاشی شوروی عملکرد آن
رو به افول رفت .در اوائل قرن جدید روسیه به آرامی تعداد ماهواره های  GLONASSرا در
مدار افزایش می دهد .در حال حاضر  11ماهواره در سیستم قرار دارند و تا پایان سال جاری باید
تعداد آنها به  18عدد برسد که کل خاک روسیه را تحت پوشش خود قرار دهد.
تا آخر س��ال  24 ، 2009ماهواره سیس��تم  GLONASSدر مدار قرار خواهد گرفت و در آن
زمان در کل دنیا می توان از خدمات آن بهره مند شد.
ب) سیس��تم گالیله  :سيس��تم موقعيت ياب جهاني گاليله که مربوط به اتحادیه اروپا می شود،
شبكهاي متشكل از  30ماهواره خواهد بود كه بر اساس كارايي اين ماهوارهها ،اطالعات دقيقي
در خصوص زمان و مكان در اختيار كاربران بر روي زمين و حتي در هوا و فضا قرار خواهد گرفت
اين پروژه ماهواره اي پيش��رفته ارزش��ي بالغ بر  4/3ميليارد يورو (معادل  4ميليارد دالر و 2/3
ميلي��ارد پوند) دارد كه از محل س��رمايهگذاريهاي خصوصي و دولتي تامين ش��ده و لقب پر
هزينهترين پروژه فضايي تاريخ را به خود گرفته است
نخس��تين ماهواره از سري ماهوارههای این سیستم بنام  GIOVE Aدر  28دسامبر 2005
(هفتم دي ماه  )1384به مدار زمين پرتاب ش��ده اس��ت .اين پرتاب به وس��يله يك موش��ك
«سويوز» ساخت روسيه و از پايگاه فضايي «بايكونور قزاقستان» صورت گرفته است
ماهواره دوم از اين سري ماهوارهها در سال  2006ميالدي به فضا پرتاب شد .طبق برنامهريزيهاي
صورت گرفته اين ماهوارهها با اس��تفاده از فناوريهاي پيش��رفته روز ،در اطراف زمين مستقر
ميش��وند .اين سيستم موقعيت ياب جهاني همچنين شامل ساعتهاي اتمي ،به عنوان قلب
سيس��تم موقعيت ياب جهاني خواهد بود .اگر طرحهاي پيشبيني ش��ده طبق برنامه به پيش
رود ،سيستم كلي ماهوارههاي گاليله تا پايان سال  2010ميالدي به بهرهبرداري خواهند رسيد
از سيستم موقعيت ياب جهاني گاليله می توان به عنوان يك پروژه سياسي ياد كرد بطوریکه
همچون ايرباس و برنامه راكت آريان ،اين سيستم موقعيت ياب جهاني جديد گوياي استقالل

اروپا خواهد بود .اين پروژه بزرگ علمي به كشورهاي اروپايي اين امكان را ميدهد كه دسترسي
تعيين يافتهاي به سرويس داشته باشد كه مشابه آن در حال حاضر از سوي يك قدرت خارجي
همچون آمريكا در حال اجراست.
با توجه به اینکه سيستم موقعيت ياب جهاني ( )GPSيك برنامه گسترده با حاكميت نظامي
است كه سيگنالهاي آن امكان خاموش شدن و از كار افتاده شدن را دارند  ،با اين حال تداوم
و در عين حال كيفيت عملكردآن داراي هيچ ضمانتي ندارد و اين به معناي آن است كه اين
سيستم آمريكايي قابل اعتماد نخواهد بود و در حقيقت نميتوان در خصوص نيازهاي مرتبط
با حفاظت و ايمني انساني همچون فرود هواپيماها و كنترل نظارتها از آن استفاده كرد اما از
سوي ديگر سيستم موقعيت ياب جهاني گاليله يك سيستم غير نظامي است و به وسيله يك
كنسرسيوم خصوصي اداره شده و سطوح مختلفی از خدمات جهاني را ارائه ميكنند .همچون
سيستمهاي پیشرفته و كارآمد  ، GPSاين سيستم موقعيت ياب جهاني نيز داراي ضريب دقت
و در دسترس بودن بااليي است .
اين سيس��تم موقعيت ياب جهاني پيشرفته (گاليله) پنج س��طح خدماتي ارائه كرده و تغييرات
گستردهاي را در اين زمينه نشان ميدهد .سيستم موقعيت ياب جهاني گاليله بايد ضريب دقت
باالتري نسبت به  GPSداشته باشد و حتي ضريب دقت آن به متر و حتي پايينتر از آن برسد.
اين سيس��تم موقعيت ياب جهاني هم چنين بايد قدرت نفوذ بيشتري در مراكز شهرها ،درون
ساختمانها و حتي زير درختان داشته باشد .
در اين ميان ،كاربران در سراسر جهان ،رقابت ميان سيستم موقعيتياب جهاني اروپا (گاليله) و
سيستم موقعيت ياب جهاني آمريكا  GPSو تعامالت اطالعاتي ميان اين دو بهرهمند خواهند
شد .از اين رو با شكلگيري رقابت ميان اين دو  ،زماني كه آمريكا بر آن شود تا نسل بعدي و
مدرنتر سيس��تم موقعيت ياب جهاني خود را طراحي و ارائه كند ،باز هم اين كاربران بر روي
زمين و از هوا و فضا خواهند بود كه از تحول صورت گرفته بهره خواهند برد.
در نهايت طراحي و ساخت اين سيستم موقعيت ياب جهاني براي همگان سودمند خواهد بود
پيش بيني ميشود كه در صورت تحقق كامل سیستم تعیین موقعیت ماهوارهاي گالیله بيش از
 100هزار فرصت شغلي جديد در اروپا ايجاد شد و در عين حال ميلياردها كاربر در سراسر جهان
ساالنه ميلياردها يورو درآمدزايي خواهند داشت .اتحادیه اروپا اهداف اصلی سیستم گالیله را با
مقاصد تجاری  ،حمل و نقل  ،امنیتی و ایمنی در برابر بحرانها برشمرده است.
چند سایت معتبر درموردسیستم GPS
*www.navcen.uscg.gov
*www.trimble.com
*www.geocaching.com
*www.gpsworld.com
*www.gps4fun.com
*www.starlinkdgps.com/gpslinks.htm
*www.schiebel.com/industries/camcopter.htm
* courses/course_list/8080:outreach.cast.uark.edu
*gpsinformation.net
*www.gpstm.com
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جريانهای مهاجرت و نقش آن در
شکل گيری و توسعه مناطق حاشيه نشين

چکيده
پديده حاش��يه نش��ينی که دارای قدمت و س��ابقه طوالنی در کشورهای مختلف جهان است،
در ش��رايط امروزين ابعادی بزرگتر يافته و در ارتباط با مس��اله مهاجرت ،بويژه در کالنشهرها
به يکی از مش��کالت حاد در اغلب کش��ورها و جوامع جهان تبديل ش��ده است .اين پديده در
بعضی از جوامع معلول « کش��ش طبيعی قطبهای صنعتی و ش��غلی و رفاهی و اداری » و در
بعض��ی از اجتماعات معلول « بيکاری و فقر ناش��ی از بح��ران صنعتی و اقتصادی يا تبعيض
نژادی و اختالف طبقاتی » و در بعضی از جوامع مولود « مهاجرت روس��تائيان و جاذبه سراب
زندگی شهری» و در بعضی ديگر حاصل « افزايش سرسام آور جمعيت در ارتباط با وضع راکد
اقتصادی » و گاهی نيز ناش��ی از مجموعه ای از اين عوامل اس��ت .از ديدگاه ديگر می توان
دو نوع حاش��يه نشينی در شهرها تش��خيص داد که نخستين آن ،زاييده عدم تعادل و بيماری
داخلی شهرها و ديگری ناشی از هجوم عناصر غير شهری در اثر تحوالت اجتماعی می باشد.
با اين توصيف و با توجه به اهميت موضوع ،مقاله حاضر با عنوان « جريانهای مهاجرت و نقش
آن در ش��کل گيری و توسعه مناطق حاشيه نش��ين » به پژوهش اين موضوع پرداخته است،
بطوريکه در برخورد با موضوع ضمن بررسی ديدگاههای مختلف در زمينه داليل پيدايش پديده
حاش��يه نشينی ،به بررسی جريانهای مهاجرت و نتايج آن در رابطه با پديده حاشيه نشينی نيز
پرداخته است.
واژه های کليدی  :حاشيه نشينی ،مهاجرت
مقدمه
افزايش سرعت رشد جمعيت جهان و بويژه شهرنشين كه يكي از مشخصه هاي قرن حاضر
است ،همچنان با نرخ رشد بااليي در شهرهاي بزرگ دنيا و بويژه در كشورهاي جهان سوم ادامه
دارد ،بطوريكه بين اولين و دومين كنفرانس جهاني اسكان ( 1976تا  ،)1996جمعيت شهري
جهان دو برابر شده است و انتظار مي رود تا سال  2020نيز اين جمعيت به دو برابر افزايش يابد.
از طرفي ديگر اين تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ ،جايي كه محل انباشت ثروت و سرمايه
است ،اتفاق مي افتد ،و از آنجايكه به گفته  Browderشهرهاي بزرگ تنها در داخل محدوده
خود رشد نمي كنند -اتفاقي كه معمو ًال در شهرهاي كوچك رخ ميدهد -بلكه ساكنين شهرهاي
بزرگ در مناطق كالن ش��هري بزرگتر پراكنده ميش��وند ،اين پراكنش خصوص ًا در كشورهاي
توسعه نيافته و يا در كشورهاي در حال توسعه منجر به شكل گيري سكونتگاههاي خودرو در
حاشيه شهرهاي اصلي مي شود (.)1995:311 ,Browder et al
طبق آمار موجود در كشورهاي در حال توسعه 50 ،درصد جمعيت شهري در آلونك ها و مناطق
حاشيه نشين زندگي مي كنند ،كه در بعضي از شهرها اين نسبت تا  80درصد افزايش مي يابد.
(شكويي .)452:1373،در كشور ما نيز پديده حاشيه نشيني با رشدي سريعتر از رشد شهرنشيني
به تعبيري رس��مي ،مواجه بوده و برآورد مي ش��ود كه يك پنجم جمعيت ش��هري در اينگونه
سكونتگاههاي حاشيه اي مستقرباشند ( صرافي.)5:1381،
با توجه به موارد فوق ،لزوم توجه به پيدايش و گس��ترش پديدة حاش��يه نشيني در كالنشهرها
مسئله اي قابل تامل بوده و بايستي با شناخت عوامل موثر در پيدايش اين پديده ،هدايت و برنامه
ريزي هاي مناسبي براي حل اين مسئله مورد توجه قرار گيرد.
مفهومحاشيهنشيني
در نش��ريههايي كه از سوي پژوهش��گران داخلي انتشار يافته است ،تعاريف متعددي مشاهده
ميش��ود .يك��ي از قديميترين مطالعات حاشيهنش��يني را اينگونه تعري��ف ميكند« ،مفهوم
حاشيهنش��يني به معناي اعم ،شامل تمام كساني اس��ت كه در محدودة اقتصادي شهر ساكن

هستند ،ولي جذب اقتصاد شهري نشدهاند .جاذبه شهرنشيني و رفاه شهري ،اين افراد را از زادگاه
خويش كنده و به س��وي قطبهاي صنعتي و بازارهاي كار ميكشد و اكثراً مهاجرين روستايي
هستند كه به منظور گذران بهتر زندگي ،راهي شهرها ميشوند» (زاهداني.)5 :1380 ،
همانگونه كه مالحظه ميشود اين تعريف بسيار كلي بوده و شامل افراد فقير و يا بيكاري كه
جذب اقتصاد شهري نشدهاند اما حاشيهنشين نيستند ،نيز ميشود .همچنين اين تعريف ،در بر
گيرنده كارگران ساختماني كه در حال گرداندن چرخ يكي از واحدهاي اقتصادي شهر (بخش
ساختمان) ميباشند نيست ،حال آنكه اين گروه ممكن است عم ً
ال در زاغهها زندگي كنند.
آقايان منصوريان و آيتاللّهي حاشيهنشيني را به گون ه ديگري تعريف ميكنند ،ايندو معتقدند
حاشيهنشينان كساني هستند كه در سكونتگاههاي غير متعارف با ساكنين بافت اصلي (شهر)
زندگي ميكنند ،گروههاي مزبور بيشتر بر اثر نيروي دافعه خاستگاه چون فقر و بيكاري و كمتر
عوامل جاذب شهري ،از زادگاه خود -روستا ،ايل يا شهر -رانده شده و به شهرها روي آوردهاند.
از آنجا كه اكثريت اين گروهها بيس��واد بوده و مهارت الزم را جهت جذب در بازار كار ش��هر
ندارند ،عامل پس ران شهري نيز آنها را از شهر رانده و به حاشيه كشانده است (منصوريان و
آيت اللهي.)2 :1356 ،
تعريف فوق ابتدا مس��كن حاشيهنشينان را معين ساخته و در ادامه علت حاشيهنشيني را همانا
مهاجرت و در چهارچوب الگوي « دفع ـ كشش» معرفي مينمايد.
عابدين دركوش نيز حاشيهنشين را به كسي اتالق ميكند كه در شهر سكونت دارد ولي بعللي
گوناگون نتوانس��ته است جذب نظام اقتصادي شهر شود و از خدمات شهري استفاده كند وي
معتقد است كه گر چه ريشة اصلي حاشيهنشيني را بايد در عواملي كه موجب مهاجرت افراد از
روستا به شهر ميشود جستجو كرد ،ولي تمام حاشيهنشينان از مهاجرين تشكيل نشدهاند ،بلكه
بخشي از آنان افرادي هستند كه از ساكنين هميشگي شهر بودهاند ،ولي به علت فقر اقتصادي
در واحدهاي مس��كوني غير استاندارد زندگي ميكنند و جزء حاشيهنشينان محسوب ميشوند
(عابدين دركوش.)121 :1372،
زاهداني مفهوم حاشيهنشين را به معناي اعم ،شامل تمام كساني ميداند كه در محدودة اقتصادي
ش��هر هستند ولي جذب اقتصاد شهر نشدهاند .جاذبه شهر و رفاه شهري ،اين افراد را از زادگاه
خويش كنده و به س��وي قطبهاي صنعتي و بازارهاي كار ميكشاند و ايشان اكثراً مهاجران
روستايي هستند كه به منظور گذران بهتر زندگي راهي شهرها ميشوند (زاهداني.)6 :1380 ،
همانگونه كه مالحظه مي شود در اين تعريف نيز داليل اقتصادي و نيز گذراندن زندگي بهتر
يا استفاده از خدمات رفاهي موجود در شهرها ،از داليل مهاجرت و به تبع آن حاشيهنشيني ذكر
شده است.
ديدگاههای عمده در خصوص داليل پيدايش مناطق حاشيه نشين
در تبيين پديدة حاشيه نشيني بايد به علل گوناگوني در سطوح مختلف اشاره نمود كه البته با
توجه به زمينه هاي مشخص جوامع ،اثربخشي و چيرگي هر يك از علل متفاوت خواهد بود.
نظريه پردازان و محققين مختلف هر يك از ابعاد مختلفي به اين مسئله نگريسته اند .اين ابعاد
طيف وسيعي از نگرش كالن به داليل ايجاد مناطق حاشيه نشين ،تا پرداخت به مصاديق اين
امر را در بر مي گيرند كه هر يك در جاي خود و در تركيب با ساير ابعاد مي تواند روشن كنندة
بسياري از سؤاالت مرتبط با داليل پيدايش اين مناطق باشد .در اين بخش سعي شده تا نظريات
مختلف در خصوص داليل عمده پيدايش مناطق حاشيه نشين مورد توجه قرار گيرد كه در زير
بدان اشاره خواهد شد.
در اين زمينه دکتر حس��ين زاده دلير معتقد اس��ت ،هنگامي كه در جامعة روس��تايي ،شهري و
يا ايالتي و عش��ايري تغييرات بنيادي در زمينة فعاليته��اي اقتصادي و روابط اجتماعي بوجود
ميآيد ،مازاد نيروي انساني به مراكز بزرگ شهري كه جايگاه تراكم و تمركز ثروتهاست سرازير
ميش��وند ،اما از آنجا كه شهرها امكانات كافي براي جذب اين نيروي انساني را ندارند ،آنها را

پس زده و به حاش��يه يا جايي كه حداقل امكانات عرضه ميش��ود ،ميكشاند .پس زماني كه
روستائيان فاقد امكانات ،از انزوا گريخته و به حاشيه شهرها روي ميآورند در حقيقت به نوعي
انتخاب دست ميزنند .آنان فالكتي را رها كرده و در فالكتي ديگر رها ميشوند ،به تدريج كه بر
تعداد آنها افزوده ميگردد ،كانونهايي با شکل فيزيكي خاص كه با فرم مساكن متعارف شهري
متفاوت است ،ايجاد ميگردد كه زمينه را براي بوجود آوردن منطقه حاشيهنشيني فراهم ميكند
(دلير.)64 :1370 ،
آقايان پايدار و آقاجانيان در كتابشان تحت عنوان «پژوهشي در مشكل اجتماعي حاشيه نشينان
» در باب علل ظهور پديده حاش��يه نش��يني معتقدند« ،علل حاشيهنشيني را نميتوان خارج از
چهارچوب علل مهاجرت به مراكز بزرگ شهري بررسي كرد ،زيرا حاشيهنشينان قسمتي از سيل
روزافزون جمعيت مهاجرند كه به مراكز بزرگ شهري سرازير شدهاند .اما سؤال اساسي اينست
كه تحوالت اجتماعي  -اقتصادي و فرآيندهايي كه در پس بوجود آمدن شرايط فقر و بيكاري
روزافزون در روستاها ايجاد شدهاند كدامند كه چنين انگيزههايي براي مهاجرت بوجود آوردهاند»
(آقاجانيان و پايدار 7 :1363 ،و.)8
در اين زمينه لويس معتقد است ،براي هر حركت كه منجر به مهاجرت و نهايت به حاشيهنشيني
ش��ود عواملي را ميتوان ذكر كرد كه عمدهترين آنها دو عامل اساس��ي «گريزاننده» و «جذب
كننده» ميباشند . )1982,Lewis( .گروههاي مهاجر بيشتر بر اثر نيروي دافعه در روستا و در
بعضي موارد عامل جذب كننده ش��هرها مهاجرت ميكنند .زمانيكه عامل «پس ران» شهري
(هزينه سنگين زندگي) ،مختلف الجهت با دو نيروي پيشين ،سدي بزرگ فرا روي مهاجرين به
متن اصلي شهر قرار ميدهد ،هستههاي اوليه تجمعات حاشيهنشيني پيريزي ميشود .مايكل
تودارو معتقد اس��ت ،اگر وجود اش��تغال در شهرها و بيكاري در روستاها دليل مهاجرت است،
چرا زماني كه بيكاري در ش��هرها بيداد ميكند ،هنوز مهاجرتها ادامه دارد؟ مدلي كه تودارو
ارائه ميدهد چنين است كه تصميم به مهاجرت از روستا به شهر عملكرد دو متغير اصلي دفع
وجذب است.
1ـ تفاوت فاحش درآمد شهر و روستا
2ـ احتمال دستيابي به نوعي اشتغال در شهر
به نظر وي مهاجرين در برابر انتخاب بيكاري در شهر و يا روستا ،بيكاري در شهر را برميگزينند
چرا كه در آينده شهر ،چشمانداز روشنتري نسبت به روستا تصور ميكنند (دلير.)64 :1370 ،
نظريه ديگري كه مهاجرت را عامل اصلي حاشيهنش��يني بويژه در كش��ورهاي در حال توسعه
ميداند ،چنين ميگويد :در كش��ورهاي در حال توسعه ،ش��هرهاي بزرگ داراي حاشيهنشين
هس��تند اين شهرها با سيل عظيم مهاجرين روستايي روبرو هستند ،شهر بعنوان يك متوقف
كننده در مورد آنها عمل مينمايد .بعضي از مهاجرين خوشبخت ،ميتوانند از دروازه طاليي شهر
عبور كرده و خود را با شهر تطبيق دهند .اما بعضي از آنها نميتوانند با شهر سازگاري داشته باشند
و در نتيجه ،پشت دروازه شهر تشكيل مناطقي حاشيهنشين ميدهند .اولين عامل حاشيهنشيني
اقتصاد و بعد از آن ،داليل فرهنگي و اجتماعي است .تعداد افراد در حاشيهها و خصوصيات آنها
متفاوت است .اندازة آنها بستگي به حجم مهاجرين ومحيط آنها دارد )1969,Meadws( .در
اين نظريه اگر چه به مس��ائل اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي حاشيهنشيني اشاره ميشود ،اما
جايگاه عوامل اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي در بوجود آمدن مسأله حاشيهنشيني ،روشن نبوده
و تكية اصلي آن بر مهاجرت است .در اين راستا ،اگر چه عدهاي از مهاجرين به زندگي در زاغهها
روي ميآورند و اختالف سطح زندگي بين شهر و روستا ،ميزان مهاجرت را شدت ميبخشد ،اما
تمام مهاجران ،حاشيهنشين نميشوند ،تمام حاشيهنشينان نيز مهاجر از خارج به داخل نميباشند.
بنابراين علت حاشيهنشيني را ميبايستي در جاي ديگري نيز جستجو كرد .به بياني ديگر شايد
بتوان گفت كه مهاجرت ساز و كاري است كه گاهي باعث حاشيهنشيني ميشود ،اما علت تامه
حاشيهنشيني نيست (زاهداني.)17:1380،
دستهاي نيز تمايل به شهرنشيني را كه زاييده فطرت جمعگرايي انساني است ،علت مهاجرت
از نقاط كوچكتر به نقاط بزرگتر در نظر ميگيرند .انس��انهايي كه در پاسخ به نداي فطرت
تكامل طلب خود رو به سوي شهرهاي بزرگ ميگذارند ،به اقامت در حاشي ه تن در ميدهند و
تبديل به غريبههايي در جوار شهريان ميشوند كه نه شهروندان و نه دولتمردان هيچ يك به
رسميتشان نميشناسند (حاتمينژاد.)22 :1382 ،
عوامل مؤثر در شكل گيري مهاجرت
بطور كلي درخصوص عوامل مؤثر در شكل گيري مهاجرت ،ديدگاهها و نظريه هاي متفاوتي
وجود دارد .كاركردهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،جمعيتي ،ارتباطي ،اداري و غيره در اين امر
و شكل گيري آن مؤثر مي باشند .اما مشخص ًا مجموعه نظريات مهاجرتي را مي توان در سه
نوع زير جمع بندي نمود :
 -1نظريه تفاوتها  :اين نظريه كه به تئوري جذب و دفع و يا رانش و كشش معروف است ،توسط

«راندنيلي » و «لي» مطرح مي شود ،اين دو معتقدند كه مهاجرت و جابجايي نيروي انساني به
علت محدوديتهاي روستايي از يك طرف و برتري هاي شهري از سوي ديگر ،شكل مي گيرد
و تا زماني كه اين دو به توازن نرسند ،اين روند ادامه خواهد يافت.
 -2نظريه مهاجرت به علت ركودي  :اين نظريه مبناي كار را بر شرايط ركود نسبي اجتماعات
انساني قرار مي دهد .بدين معني كه معتقد است شرايط ركودي ،دوره اي از حيات اقتصاد جامعه
است كه بصورت افزايش تدريجي جمعيت روستا ،در مقابل ثبات يا محدوديت مساحت زمينهاي
زير كشت و حجم توليد و منابع روستايي تجلي ميكند .لذا جمعيت مازاد بخش كشاورزي كه
بر اثر زاد و ولد و عدم بازدهي كافي اين بخش در روس��تا پديد مي آيد ،جهت تامين معيش��ت
و اش��تغال به مهاجرت به شهرها اقدام مي نمايند « .آرتور لوئيس» و «رانيس» به اين ديدگاه
معتقدند.
 -3نظريه مهاجرت به علل تغييرات ساختي  :بنابر اين نظريه ،عوامل بوجود آورنده مهاجرت،
عوامل تغيير دهنده و دگرگون كننده هستند كه اين عوامل از به كار گرفتن شيوه اي صنعتي-
شهري (مانند تغيير شيوه توليد ) در هر منطقه ناشي مي شوند .بدين معني كه مث ً
ال با بكارگيري
ماش��ين آالت و ادوات و فن آوري برتر در توليدات كشاورزي و روستايي ،خود به خود بخشي
از جمعيت روس��تايي فعال در اين بخش آزاد خواهند شد ،و چنانچه زمينه هاي الزم در جهت
اش��تغال آنان در فعاليتها و صنايع جنبي كش��اورزي و يا مشخص ًا در بخش صنعت و خدمات
روستائي ،انديشيده نشده باشد ،راهي جز مهاجرت براي آنان باقي نخواهد ماند « .مايكل تودارو
» و جمعي ديگر به چنين ديدگاهي معتقدند (پاپلي يزدي.) 228:1382،
انواع مهاجرت
مهاجرت را با توجه به اهداف دسته بندي ها مي توان در گروه بندي هاي مختلفي بيان كرد.
در اين بخش برخي از اين دسته بندي ها مورد توجه قرارمي گيرند :
 -1انواع مهاجرت با توجه به مبدا و مقصد و محدوده مهاجرت
يكي از متداول ترين دسته بندي هايي كه معمو ًال در مورد انواع مهاجرت انجام می شود  ،توجه
به مبدا و مقصد و محدوده مهاجرت است که خود شامل مهاجرتهای درون شهری ،مهاجرتهای
درون کشوری ،مهاجرتهای دورن منطقه ای و مهاجرتهای برون منطقه ای يا جهانی است که
در مورد مهاجرتهای برون منطقه ای يا جهانی هرچند مبدا و مقصد اين نوع مهاجرت مي تواند
در كل كش��ورهاي جهان واقع شود ،اما عم ً
ال چنين مهاجرت هايي از مبدا كشورهاي در حال
رشد به مقصد كشورهاي توسعه يافته انجام مي پذيرد ( .مانند پديده «فرارمغزها» )
-2انواع مهاجرت بر اساس تقسيم كارپات
كارپات در مطالعات خود در مورد تركيه س��ه نوع مهاجرت را تش��خيص داده است که عبارتند
از مهاجرت مستقيم ،مهاجرت غير مستقيم و مهاجرت نيمه مستقيم که در نوع اول روستايي
مهاجرت خود را از روستای محل اقامت خود به سوي شهر انجام مي دهد و در آنجا اسكان مي
يابد .اما در نوع غير مستقيم حركت از روستا يا ايالت آغاز شده و پس از اقامتي در شهر كوچك
به طرف شهر مادر ادامه مي يابد و درنهايت در مهاجرت نيمه مستقيم حركت از شهر كوچك
به طرف شهر بزرگ انجام مي پذيرد (دلير 65 :1370 ،و .)66
 -3مهاجرت پله اي (مرحله اي)
مهاجرت پله اي را وايت وود در سال  1980مطرح مي سازد و خاطر نشان مي كند كه مهاجر در
بسياري از موارد به يك شهرك كوچك رفته و پس از دريافت آگاهي و تخصص بيشتر دوباره
به س��وي ش��هر مادر و مترو پل حركت مي كند .در اين مورد ،هاروي و ريدل معتقد هستند،
كه مهاجرت به شكل مرحله به مرحله يا پله به پله از محيط روستايي شروع شده و از مكانهاي
درجه پايين به درجات باالتر انجام مي شود Geiger .حتي معتقد است كه عالوه بر اينكه توده
هاي جمعيتي مناطق كشاورزي ،در شهرهاي بزرگ جمع مي شوند ،اين شهرها خود بعنوان پله
اي جهت سوق دادن مهاجرين به شهرهاي بزرگتر عمل مي كنند .در شكل شماره 1مهاجرت
هاي مرحله اي در ايران نيز به وضوح قابل مشاهده است .بعنوان مثال كرج در سر راه تهران
تعداد زيادي از مهاجرين شمال و شمال غرب ايران را در خود جاي مي دهد تا پس از مدتي آنها
را راهي تهران نمايد (همان منبع .)66 :
مهاجرتهاي پله اي را ترنر در مدلي به قرار زير تنظيم نموده است .ترنر معتقد است كه احتياجات
مسكن در گذر زمان تغيير كرده و به مهاجرت منجر مي شود .براي مهاجرين جديدي كه به
شهر وارد مي شوند نزديكي مسكن به محل كار احتمالي ،نقش اساسي بازي مي كند .اطاقهاي
اجاره شده و استيجاري ترجيح ًا در حاشيه مركز شهر (نواحي رو به تخريب) انتخاب مي شوند.
اين بخش بعنوان (سنگر دفاعي) حاشيه نشينان عمل مي كند .آنان در اين سنگر باقي مي مانند
تا اينكه يك شغل دائمي يا نيمه دائمي با دستمزد متناوب به دست آورند .در اين زمان عالقه
به داشتن محل اسكان شخصي بيشتر شده و با ازدواج و اغلب داشتن بچه توام مي گردد ،اين
شهروندان جديد تحت شرايط فوق تصميم به حركت به طرف حاشيه شهر را مي گيرند .در اين
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نيز اثربخش باشد .سياستهای زير در سطح کالن و خرد برای جلوگيری از گسترش جريانهای
مهاجرت و به تبع آن حاشيه نشينی پيشنهاد می شود:
 .1رونق و رمق بخش��يدن به اقتصاد کشاورزی :واقعيت اين است که عامل دفع کننده ای در
روستاها پديد آمده است برخاسته از فقر ،فقری مطلق و فقری نسبی در رابطه با رفاه شهرنشينی،
که هر دو به علت مهاجرت نيروی کار از روس��تا به ش��هر موجب گش��ته اس��ت ،اين شرايط،
مشکالت بسياری را در زمينه های اقتصادی -اجتماعی ،از جمله مسئله حاشيه نشينی فراهم
آورده اس��ت که دگرگونی اين شرايط در جهت مطلوب از ميزان مهاجرت در درازمدت خواهد
کاست و چاره اساسی مشکل خواهد بود.
 .2ايجاد تعادل در توس��عه شهر و روستا  :به نظر می رسد نگرشی هماهنگ به شهر و روستا،
ميان عوامل دافع و جاذب هر يک تعادلی را که در گذشته حاکم بوده ،برقرار می سازد و حرکت
جمعيت را که امروز يک قضيه اقتصادی -اجتماعی ش��ده اس��ت در حد همان حرکت طبيعی
جمعيت حفظ می کند و مشکالتی را که امروز با افزايش تقاضای مسکن و خدمات رفاهی بر
امکانات شهری بر دوش دولت سنگينی می کند ،چاره می سازد و به دنبال ،از رسيدن گروههای
بی خانمان ،حاشيه نشين و آسيب پذير به شهرها ،جلوگيری می نمايد.
مرحله سنگر نشينان قبلي ،خانه هاي جديد خود را در زمينهاي ارزان قيمت اطراف شهر بنا مي
نهند و با دستان خويش در اعتالي آن مي كوشند .ترنر اين وضعيت را  ،تبديل سنگر نشينان
( )Bridgeheadersبه محكم نش��ينان ( )Consolidatorsيا تثبيت شدگان مي نامد.
يعني كساني كه از خانه اجاره اي موقتي قابل تغيير به منازل نسبت ًا مستحكم تثبيت شده كه
متعلق به خودشان است تغيير مكان مي دهند( .دلير.)66 :1370 ،
ب��ه هر ح��ال ترن��ر معتقد اس��ت ،دش��وارترين قس��مت مهاجرت ،پابرجاش��دن می باش��د
)1986:42,Perlman(.
 -4مهاجرت هاي دوره اي
برودر و همكارانش در تحقيقاتي كه در حاشيه سه كالن شهر بانكوك ،جاكارتا و سانتياگو انجام
داده اند به نوع ديگري از مهاجرتها كه مهاجرت هاي دوره اي نام گذارده اند اشاره مي كنند .در
اين نوع از مهاجرتها ،مهاجرين در دوره هاي متناوب روزانه ،فصلي و يا دوره هاي ماهيانه يا 15
روزه در نواحي حاشيه كالن شهر و روستاي محل اقامت خود زندگي مي كنندBrowder( .
.)1995:313 ,et al
 -5مهاجرت اجباري و اختياري:
مهاجرت اختياري اغلب براي دستيابي به شرايط بهتر زندگي -اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي،
كالبدي -انجام مي پذيرد (مانند پديده معروف فرار مغزها) و مهاجرت هاي اجباري که معمو ًال
به دليل وقوع حوادث سياس��ي مانند جنگ ،حوادث طبيعي و يا حوادث زيست محيطي ،انجام
می شود.
نتيجه گيري و رهيافت ها
همانگونه که در اين مقاله نيز بدان اش��اره ش��د ،ديدگاههاي مختلفي در باب ظهور و تشكيل
مناط��ق حاش��يه وجود دارد كه هر ي��ك از اين ديدگاهها ،از زاويه اي خ��اص به اين موضوع
نگريس��ته اند كه هر يك در جايگاه خود منطقي و قابل قبول مي باش��د .اما آنچه كه در اين
ميان حائز اهميت است اين است كه ،بطور كلي يکي از ديدگاههای اصلي در خصوص شکل
گيری مناطق حاشيه نشين ،همانا جريانهای مهاجرت می باشند که در چهارچوب الگوي «دفع
ـ كشش» معرفي ميشوند .از آنجائيکه پديده حاشيه نشينی از مهاجرت روستائيان به شهر
نش��ات می گيرد و اين حرکات تابعی از شرايط اقتصادی ،رفاهی و عمرانی شهر و روستاست،
کند س��اختن آهنگ اين مهاجرت و متعادل ساختن آن در حدی که جوابگوی نياز واقعی بازار
کار ش��هر باشد و به کاهش عرضه نيروی کار در بخش کشاورزی نينجامد ،نيازمند تمهيدات،
سياستها و برنامه های درازمدتی است که نتايج آن نيز در زمانی طوالنی بروز خواهد کرد .بديهی
است اتخاذ سياستهای بنيادی در دير زمان می تواند حتی در برگشت مهاجران به بازار کار روستا
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حقـوقی

ضوابط و مقررات نماي شهري
مصوب 69/8/28

شاید امروز دیگر با وجود توسعه تمامی مکانیزمهای پیشرفته اطالع رسانی بویژه در حیطه مشاغل تخصصی
نیازی به تکرار این توضیح ساده نباشد که آگاهی از قوانین هر حرفه گام نخست در پیشرفت آن حرفه است.
اما تکرار همین توضیح و ضرورت نگاه ویژه به نيازی كه نمود آن را می توان در جامعه مهندس��ي به عینه
مشاهده نمود ما را بر آن داشت تا از این شماره  ،با تورقی هر چند گذرا بر مهمترین قوانين و ضوابط كاربردي
مرتبط با حيطه ساخت و ساز در قالب بخش حقوقي نشریه فرصتی را برای آگاهی بخشی خوانندگان خود
فراهم سازیم.
در این میان ضرورتی چون زيبا سازي شهر از يك سو و اطالع از اين كه مشكل ما نه در حوزه تدوين
ضوابط و قوانين ؛ بلكه در اجراي آنها اس��ت ،ما را بر آن داش��ت که بخش نخس��ت این مهم را به مصوبه
ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري كشور در اين خصوص كه  18سال قبل تصويب شده و در مصوبه
شوراي عالي اداري كشور نيز بر آن تأكيد گرديده اختصاص دهیم :
ي
ضوابط و مقررات نماي شهر 
مصوب مورخ  - 69/8/28شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

1ـ كليه س��طوح نمايان س��اختمانهاي واقع در محدوده و حريم ش��هرها و شهركها كه از داخل
معابرقابل مشاهده است ،اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي ،نماي شهري محسوب شده الزم است
بامصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود.
 2ـ صدور گواهي پايان كار ساختمان مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي وجانبي است.
 3ـ در كليه ش��هرهاي داراي طرح جامع وتفصيلي و هادي و ش��هرك س��ازي الزم است ظرف
6ماه ازاين تاريخ ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهيه شده و به تصويب مراجع تصويب
كنندهطرحها برس��د .همراه طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي و شهرك سازي كه بعد از تاريخ
اين مصوبهتهيه و به تصويب خواهد رسيد ،ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ نيز بايد به
تصويب برسد.
 4ـ اصول كلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف يك ماه مشترك ًا توسط وزارتخانههايمسكن
وشهرسازي و كشور تهيه و ابالغ خواهد شد.
 5ـ تا زمان تهيه ضوابط و مشخصات موضوع بند  3شهرداريها با هماهنگي وزارت كشور درنحوه
صدور گواهي پايان كار اقدام خواهند نمود.
 6ـ مهندسين مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي موظفند در تهيه و اجرا و نظارتبر
طرحهاي ساختماني نماسازي كامل كليه سطوح نمايان را رعايت كنند.

عکس ها از محمدتقی خسروی
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سفرنامه

عکس ها از مهندس مهدی وکیلی

رهآوردهـای یک سفر
مهندس مهدی وکیلی

مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

در دي م��اه س��ال گذش��ته فرصتي فراهم آم��د تا همراه
جمعي( افزون بر يكصد نفر) از مهندس��ان بنام اس��تان و
كش��ور سفري به چند كشور اروپايي داشته باشيم  ،وچون
در كن��ار اين چنين جمعي از چنين مكانهايي بازديد كردن
فرصتي است بسيار مغتنم والبته موجد تجاربي بس گرانبها
 ،مناس��ب ديدم تا در این مجال به برخي از آموزه ها و دس��تاوردهاي اين سفر اشاره كرده و
با بيان و قلمی الكن به توضيح چرایی تفاوت های خود میان آنها و اینکه چرا در بس��ياري از
ش��اخصهاي زندگي اين همه فاصله بين ما و كش��ورهاي پيشرفته ايجاد شده است بپردازم .
بیگمانمحورتمامیآنچهبداناشارهخواهدشدساختوساز،شهرسازيومسایلمرتبطباآنخواهدبود.
شاید بتوان پاسخ این پرسش که چرا در اروپا جز زيبايي و رفاه و جذابيت در ساخت و ساز چيز
ديگري نمي توان یافت و راز اين پيشرفت و تفاوت آنهابا ما در چیست را در اعتقاد آنها به این
باور ساده جست و جو کرد که :
(داشتن يك شهر زيبا حق شهروند است )
بايد بپذيريم كه حق مردم است وقتي از خانه بيرون مي آيند و در شهرشان به هر دليلي تردد
مي كنند جز زيبايي چيز ديگري نبينند و يا بعنوان يكي از ابتدايي ترين حقوقشان حداقل
زشتي نبينند  .اگر اين حق را براي مردم قایل شويم آن وقت است که به خود اجازه نمي دهيم
شهرمان تبديل به يك كارگاه ساختماني نازيبا شود  .آنوقت است که دیگر روش سعي و خطا
را براي طراحي ميادين شهري بر نمي گزينيم و ...آري اگر اين موضوع را بعنوان حق شهروندي
بپذيريم آنوقت در عمل بازتابهايي را بدنبال خواهد داشت كه عبارتند از :
 -1ساماندهی كارگاههاي ساختماني  :شكي نيست كه ساخت و ساز در همه ابعاد و
كاربريهاي آن در هر نقطه از هر شهر همواره در جريان است و لذا بايد با اين واقعيت كنار آمد
امااینکه چگونه مي توان زيبايي را با اين مساله تطبیق داد پاسخی است که شاید بتوان با مرور
عملکرد این چند کشور اروپایی به آن دست یافت  ،كشورهاي ايتاليا ،اتريش و آلمان كه ما از
آن بازديد كرديم راه حلهاي ساده اي براي اينكار پيدا كرده اند كه عبارت است از :
تهيه تقويم و زمانبندي عمليات ساختماني كارهاي كوچك براي مواقع خاصي از سال ( نظير
جدول گذاريها ،تعميرات آسفالت و  ، ) .....برنامه ريزي و زمانبندي دقيق و اجرايي براي اتمام
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تناسب نما و رنگ در مونیخ
پروژه ها در تاريخ پيش بيني شده ،احتراز از پروژه هاي نيمه تمام به هر قيمت ،زيباسازي
كارگاه با نظم و انتظام در آن و جلوگيري از ريختن مصالح در گوش��ه و كنار .به عنوان
نمونه از چندين ساختمان در حال ساخت آنهم در مناطق شلوغ شهر مونيخ بازديد كرديم ولي
ذره اي مصالح ساختماني بچشم نمي خورد كه تعجب همگان را برانگيخته بود .تصاوير خود
گوياي همه چيز است.
 -2نصب نماي موقت برروي س��اختمانهاي در حال احداث يا تعمير  :اينكه بر روی
نماي ساختمان برزنت يا جنس با دوامي مشابه آن با تمام ظرايف ،نقاشي ودر محل نصب
شود؛ بگونه ای که تشخيص آن از نماي واقعي دشوار باشد تقريب ًا در اكثر كشورهاي اروپايي
به شكل يك قانون درآمده است .اين اقدام چهره يك سازه نيمه كاره زشت را به منظره اي زيبا
تبدیل مي كند که اجراي آن مستلزم صرف هزينه چنداني نیست.
 -3الزم االجرا بودن قوانين ساخت و ساز براي همه  :براي من خيلي جالب بود كه
راهنماي آلماني سفر درمونيخ مي گفت اگر ساختماني در اين جا بخواهد تخريب و يا باز
سازي شود ،مالك راوادار مي كنند دقيق ًا آن را با همان تعداد طبقات و ارتفاع و حتي همان
نماي ساختمان قبلي تجديد بنا كند .پيش آمدگيها  ،خط آسمان  ،سرانه حياط و فضاي سبز و
....شاخصهايي است كه بوضوح مي توان رعايت آن راديد .تصاویر برگزیده از مونيخ و رم نظم
و ترتيب ساخت و سازهاي شهري را نشان مي دهد.
 -4اهرم نظارتي قوي  :مطبوعات و رسانه ها قويترين اهرم نظارتي در هر موضوعي به
شمار می روند .و كوچكترين تخلفي از ديد چشم تيز بين آنها مخفي نمي ماند  .در حقيقت اين
مردمند كه شهر را اداره مي كنند و مسووالن شهري به معاني واقعي خدمتگزاران اين مردمند.
در چنين فضايي آيا كسي جرأت تخلف را خواهد داشت ؟ آيا امكان تضييع حقوق مردم
از طري��ق تصميمات پول محورانه بوجود خواهد آمد ؟ هرگز ،به عبارت دیگر محور تمامی
تصميمات در مديريت ش��هري رعايت حقوق عمومي ش��هروندان اس��ت و بس  .مونيخ ،
رم  ،وني��ز  ،فلوران��س  ،وي��ن و  ......هر یک براي خود بعنوان يك ش��هر هويت زنده و
مستقلي را دارندكه هيچ عاملي حيات آنها را تهدید نمی كند .روزنامه هاي محلي اين شهرها
هم قوي ترين عامل حيات پويایی و نظام مند ساختن شهر به حساب مي آيند و اين چنين
ركن چهارم دموكراسي به كمك شهر و شهرسازي مي آيد .

نمای موقت ساختمانی در میدان مرکزی شهر مونیخ

کارگاه ساختمانی در قلب مونیخ

نمای موقت در ونیز

 -5حفاظت از داش��ته ها  :نكته اي كه در ش��هرهاي مختلف اروپايي به چش��م مي خورد
حرص و سماجت همه مردم اعم از شهروندان و مسئولين شان براي حفظ ميراث گذشتگان
اس��ت  .اين ميراث نه فقط آثار باس��تاني كه شامل فضاهاي سبز  ،ساختمانهاي مسكوني و
اداري قديمي  ،معبرها و خيابانها  ،مراكز تجاري  ،قديمي و  ....مي ش��ود  .اين كه ش��هر
هويت خود را بايد حفظ كند موضوعي است كه در جاي جاي شهرهاي اروپايي به وضوح
مشاهده مي گردد  .سبك معماري  ،مبلمان شهري  ،فضاسازيها همه نشان دهنده اين اصل
اس��ت كه تلفيق سنت و مدرنيته و هماهنگي جلوه هاي تمدن نوين با ميراث تمدن كهن به
بهترين شكل ممكن صورت گرفته است  .براي نمونه در مركز شهر مونيخ تپه هاي بلند و
بزرگي را ديديم كه روي آن با كاشت چمن و درختكاري فضاهاي زيبايي را بوجود آورده و
پاركي با مظاهر طبيعي دلنواز تأسيس شده بود  .در سئوال از راهنماي تور متوجه شديم زير اين
تپه ها بقاياي ساختمانهاي مونيخ قديم است كه در جنگ جهاني دوم ويران شده و آلمانيها
براي اينكه خاطرات جنگ همواره جلو چشمشان باشد  ،آنها را به بيرون شهر نبرده بلكه
بدين صورت ويرانه ها را حفظ و تبديل به پاركي زيبا كرده اند  .آري شهر هويت دارد و به
قول شهرسازها موجودي زنده و داراي شناسنامه است و به وضوح اين حيات و هويت مستقل
در جاي جاي اكثر شهرهاي اروپايي قابل مشاهده ا ست .
سخن آخر آنکه  :توسعه و پيشرفت هدف تمامي كشورهاست .اما اين هدف چگونه در عمل
دست يافتني مي شود ؟ آيا پشت میز نشینی و توليد صدها صفحه طرح و نقشه كه کاربردی
درپی نخواهد داشت ما را به چنین توسعه ای رهنمون خواهد ساخت ؟ قطعا اینگونه نیست.
توسعه ،نگریستن به راه رفته ديگران است  .كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته اين مسير
را پيموده اند بنابر این بايد تجارب مفيد آنها را فراگرفت  ،با فرهنگ ش��رقي و اس�لاميمان
تطبیق داد و در صورت نياز آن را پااليش كرد و س��رانجام در قالب قوانين و ضوابط س��اده
بكار بست  ،همان مسيري كه كشورهاي امثال مالزي و تركيه پيموده اند و سالهاست خود
را از جهان سوم و گروه كشورهاي عقب مانده رها كرده اند .
براستی دست یافتن به چنین آرمانی چندان دشوار نیست .تنها به اندکی عشق و زير پا گذاشتن
سياست زدگي و غرور و تعصب بيجا نیاز دارد.
ً
آري بازيابي شكوه و تمدن گذشته اسالمي و ايرانيان واقعا سخت نيست  .بكوشيم به اميد آن روز .
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خبرها
مـــترو دوبی افتتاح شــــد
ساعت  ۹و  ۹دقیقه بامداد نهمین روز ماه نهم از سال  ،۲۰۰۹خط قرمز متروی دوبی به وسیله
امیر این شیخنشین افتتاح شد.
به گ��زارش دویچهوله ،ای��ن خط  ۵۲کیلومتری در پایان عملیات س��اختمانی ۲۹ ،ایس��تگاه
صدفشکل را به هم وصل میکند.
روز نهم سپتامبر ( 18شهریور) ،همراه با خط قرمز ۱۰ ،ایستگاه متروی دوبینیز مورد بهرهبرداری
قرار گرفت ۱۹ .ایستگاه دیگر خط قرمز ،قرار است تا ماه فوریه سال آینده آماده شود.
فاز دوم مترو ،با نام «خط س��بز» ،که طول آن  ۲۴کیلومتر اس��ت ،طبق برنامه اعالم شده باید
روز  ۲۱ماه مارس س��ال  ۲۰۱۰میالدی مورد بهره برداری قرار گیرد .این روز مصادف است با
نوروز سال  ۱۳۸۹خورشیدی .بیش از  ۲۰۰هزار ایرانی ،با نزدیک به  ۵۰۰میلیارد دالر سرمایه،
بزرگترین گروه خارجی را در دوبی تشکیل میدهند.
متروی دوبی ،چهارمین متروی خاورمیانه و نخستین آن در حوزه خلیج فارس ،اما مدرنترین
آنها اس��ت .متروهای حیفا ،قاهره و تهران به ترتیب در س��الهای  ۱۹۸۷ ،۱۹۵۹و  ۱۹۹۹به
راه افتادند.
تمام ایس��تگاههای متروی دوبی به شکل صدفهائی ساخته شدهاند که واگنهای قطار مثل
مروارید به آنها وارد و از آنها خارج میشوند .نخستین ساکنان شیخ نشین دوبی را ،تا پیش
از کشف نفت و تبدیل این شیخ نشین کوچک به یکی از قطبهای توریستی جهان ،صیادان
مروارید ،ماهیگیران و لنجدارانی تشکیل میدادند که کارشان نقل و انتقال کاال در خلیج فارس
بود .بسیاری از آنها دارای تبار ایرانی هستند.
قرارداد احداث متروی دوبی حدود  ۴سال پیش با شرکت ساختمانی «میتسوبیشی هیوی» منعقد
شد .ژاپنیها مجبور شدند برای سیزده کیلومتر از مسیر مترو یک تونل در عمق زمین حفاری
کنند .هزینه این پروژه ،هنگام عقد قرارداد  ۴میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر تعیین شد ،اما در مرحله
اجرا به  ۷میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر افزایش یافت.
مت��روی  ۷۶کیلومتری دوب��ی ،پس از تکمیل ۱۷ ،درصد جمعیت این امیرنش��ین را جا به جا
خواهد کرد .راهبندانهای طوالنی و آلودگی هوا در مناطق مرکزی ،یکی از مش��کالت بزرگ
دوبی اس��ت .مترو ،بیشتر مراکز خرید غولآس��ا و مدرن دوبی و دو فرودگاه این شهر را به هم
وصل میکند.
افتتاح پارک تمدن اسالمی در مالزی
مالزی با افتتاح پارک تمدن اس�لامی با نمایش برجسته ترین آثار معماری دوره های مختلف
اسالمی در آن ،گردشگران بی شماری را به این کشور وارد کرده است .این پارک در مساحتی
 23هکتاری در جزیره ترنگانو قرارداش��ته و ماکت هایی از مساجد ،مناره ها و بناهای باشکوه
اسالمی را در خود جای داده است .بناهایی همچون مسجد قبه الصخره فلسطین ،مسجد الحرام
مکه ،قلعه الهمبرا اس��پانیا ،بنای تاج محل هند ،مناره کالیان ازبکس��تان ،مسجد سامره عراق،
مسجد محمد علی مصر ،مسجد القیردان تونس ،قلعه آلپو سوریه و مسجد کول سیارین روسیه،
به صورت ماکت در این پارک تفریحی اس�لامی در معرض دید گردشگران قرار گرفته اند .در
میان چنین شاهکارهایی که هنر معماری اسالمی را به رخ بازدیدکنندگان می کشاند ،مسجد
شیشه ای مالزی با دیواری از شیشه های درخشان و بنای فوالدی افراد زیادی را به تماشای
خود واداشته است.
مدرن سازي ،فضاهاي شهري را بي هويت مي کند
بازسازي ،تغيير شكل دادن نماي بيروني و داخلي بناها و برهم زدن نحوه قرار گرفتن نشانههاي
سنتي در ساخت و سازهاي شهري از معضالتي است كه گريبانگير شهرها شده است.
خبرگزاري ميراث فرهنگي  ،گروه ش��هري  :كارشناسان ساختمانسازي آلماني اعالم كردند:
«بازسازي بناها و ساختمانهاي شهرها بدون در نظر گرفتن پيشينه تاريخي ،سبب بروز آشفتگي
تاريخي و برهم خوردن تعادل زمان طراحيهاي سنتي مبلمان شهرها ميشود».
به گزارش ميراث خبر و به نقل از س��ايت خبري شهرداري ،اين كارشناسان ميگويند :افرادي
كه اين تغييرات را به منظور نوسازي و به كارگيري طرحهاي نوين در بناي ساختمانها انجام
ميدهند ،سبب از بين بردن هويت شهرها ميشوند.
نتايج بررس��ي ها نشان مي دهد ،در س��الهاي اخير بازسازي ،تغيير شكل دادن نماي بيروني
و داخلي بناها و برهم زدن نحوه قرار گرفتن نش��انههاي س��نتي در ساخت و سازهاي تاريخي
س��اختمانها از معضالتي است كه با عنوان نوسازي و مدرنسازي گريبانگير بناهاي شهري
شده و هويت شهرها را مخدوش كرده است.
اين كارشناس��ان معتقدند كه هر چه بناي شهرها به س��مت نوسازي ،بازسازي و به خصوص
مدرنس��ازي پيش روند ساكنان نيز بيش��تر دچار بيهويتي ميشوند اما اگر مسووالن شهري

50

تالش كنند تا بازس��ازيها با در نظر گرفتن ش��رايط تاريخي و سنتي بناها انجام شود ،هويت
شهرها نيز بيشتر حفظ ميشوند.
سخنانوزيرمسكنوشهرسازيخطاببهروسايسازمانهايمسكنوشهرسازياستانها
انتظار مي رود كه با بهره گيري از تمام اختيارات قانوني اي كه به ش��ما تفويض ش��ده است،
مشكل مسكن مهر را حل كنيد و يقين داشته باشيد كه با عزم راسخ اين كار شدني است.
مهندس نيكزاد در گردهمايي روس��اي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها  ،مديران
امالك ،مسكن و عاملين ذيحساب پيرامون «روند اجرايي مسكن مهر در استان ها» كه صبح
روز دوش��نبه  20مهر برگزار ش��د ،اظهار داشت :من به آينده مسكن در كشور كامال خوشبين
هس��تم .ما اختيارات الزم را به روساي سازمان هاي استاني واگذار كرده ايم و انتظار داريم كه
آنها با نهايت حسن استفاده از قانون ،در عملياتي كردن اين طرح ملي تالش بيشتري از خود
نشان دهند.
وزير مس��كن و شهرس��ازي با تاكيد بر فراهم شدن تمام امكانات الزم براي پياده سازي طرح
مسكن مهر خاطر نشان كرد :رفع مشكل مسكن مردم در كنار حل مشكل اشتغال جوانان ،دو
وظيفه اساس��ي تمام مسولين استاني و متولياني اس��ت كه ادعا دارند به راه امام ،خط واليت و
خون شهدا اعتقاد راسخ دارند.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد :مي گويند توسعه افقي در شهرهاي زير 25
هزار نفر اش��تباه است اما من مي گويم اتفاقا تغيير عادت مردم هم به اين سادگي نيست و به
مرور زمان بايد عادت آنها را تغيير داد.
مهن��دس نيكزاد با بيان اين كه طبق قانون بايد زمين هاي در اختيار دس��تگاه هاي دولتي را
بگيريم و مش��كل مس��كن مردم را حل كنيم ،تصريح كرد :متاس��فانه تا كنون چنان كه بايد
زمين ها را به حل مشكل مسكن مردم اختصاص نداده ايم و در اين زمينه كم كاري شده و
همين عامل مهمي در عدم پيشرفت كار مسكن مهر شده است.
وي در ادامه خطاب به روساي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها توصيه كرد :از بنياد
مسكن ،خيرين مسكن ساز و همچنين انبوه سازان براي كمك در كار ساخت مسكن و پيشبرد
طرح مسكن مهر استفاده كنيد.
وزير مس��كن و شهرسازي اضافه كرد :بايد پذيرفت كه بنياد مسكن در زمينه ساخت مسكن،
موفق عمل كرده است .انبوه سازان نيز مورد تاييد ما هستند البته به شرطي كه باعث افزايش
تورم در بخش مسكن نشوند.
مهندس نيكزاد همچنين به روساي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها ياد آور شد :در
حال حاضر 480هزار واحد مسكوني احداث شده موجود است كه شما مي توانيد با ترهين اراضي
اين واحدهاي مسكوني ،آنها را به مسكن مهر تبديل كنيد.
وي توصيه كرد :براي رونق بخش��ي به اجراي طرح مسكن مهر ،تمامي مسولين استان ها از
جمله ائمه محترم جمعه را به بازديد از پيشرفت كار مسكن مهر و افتتاح پروژه ها ببريد تا اين
طرح ملي به نحو موثرتري در جامعه منعكس شود.
وزير مس��كن و شهرس��ازي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد :انتظار ما از شما اين
اس��ت كه به موازات س��اخت و پيگيري امور ساخت و ساز ،به شهرسازي و محيط شهري نيز
توجه كنيد.
وي همچنين در خاتمه خاطر نشان كرد :مسكن اكنون در بهترين زمان عملياتي شدن است.
گفتني اس��ت در اين همايش ،پيش از سخنان وزير مسكن و شهرسازي ؛ مهندس مهرآبادي
معاون ايش��ان و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن گزارش��ي كلي از روند اجرايي طرح
مس��كن مهر و عملكرد س��ازمان ملي زمين و مس��كن در خصوص اين طرح ملي ارائه كرد .
همچنين رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان ايالم نيز با ارائه يك گزارش كوتاه و پخش
اساليد و فيلم  ،حاضران در اين گردهمايي را در جريان اقدامات و دستاوردهاي استان ايالم در
عملياتي كردن طرح مسكن مهر قرار داد.
شايان ذكر است « استان ايالم» يكي از استان هاي ممتاز و نمونه در زمينه اجراي طرح مسكن
مهر به شمار مي آيد.
نشستوزيرمسكنوشهرسازيبااعضایشورایمرکزیسازماننظاممهندسیساختمان
مهندس نيكزاد در نشست با اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور گفت :الزم
است يك تحول و تجديد نظر كلي در طراحي نماي ساختمان هاي كشور متناسب با معماري
اسالمي -ايراني و ويژگي هاي فرهنگي ما صورت گيرد.
وزير مسكن و شهرسازي در نشست با اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور،
ضمن ابراز خش��نودي از افزايش توانمندي سازمان هاي نظام مهندسي كشور طي سال هاي
اخير ،خواس��تار تعامل و همكاري موثرتر جامعه مهندسي كشور با وزارت مسكن و شهرسازي
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خبرها
براي ارتقاء جايگاه علم مهندسي شد.
مهندس نيكزاد افزود :با اين حال متاسفانه يك رويه ناپسند در كشور ما جاري است و آن هم
اين است كه همه مي خواهند در كار مهندسان دخالت كنند بدون آن كه تخصص و علم الزم
را داشته باشند.
وي در ادامه گفت :نماي ساختمان هاي موجود با هويت ايراني-اسالمي تطابق ندارد و بايد با
تالش و جديت نسبت به احياي فرهنگ و تمدن اسالمي بكوشيم.
مهندس نيكزاد در ادامه با مطرح كردن اين پرسش كه چرا ما در سي ساله گذشته نتوانسته ايم
پروژه معماري شاخص و چشمگيري در رديف مثال بناي «عالي قاپو» بسازيم ،گفت :سازمان
نظام مهندسي بايد از اين منظر به معماري و ساخت و ساز نگاه كند كه با حفظ ويژگي هاي
ايراني – اسالمي بتوانيم بناهايي احداث كنيم كه براي آيندگان مايه افتخار باشد.
وزير مس��كن و شهرسازي در بخش ديگري از س��خنان خود خاطر نشان كرد :بايد بپذيريم
وضعيت كنوني معماري نتيجه اقدامات مجموعه مهندس��ي كش��ور است ،پس بياييم اهتمام
عميق تري در عمران و آباداني كشور داشته باشيم.
وي همچنين تاكيد كرد :عمران و آباداني تامين كننده امنيت كش��ور اس��ت و اين دو مقوله
تضمين كننده يكديگرند.
وي در ادامه خطاب به اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور خواستار همكاري
و همراهي تمامي گرو ه ها و تشكل هاي حرفه اي ساخت و ساز براي رونق بيشتر ساخت و
ساز و به ويژه طرح مسكن مهر شد.
وزير مسكن و شهرسازي همچنين با اشاره به انتخابات اخير نظام مهندسي خاطر نشان شد بايد
قانون ،محور هرگونه تصميم گيري باشد.
مهندس نيكزاد در خاتمه اين نشست خطاب به اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
تاكيد كرد :با تجديد نظر كلي در سازمان نظام مهندسي ،وزارت مسكن و شهرسازي را مجبور
كنيد در جهت منويات اين سازمان گام بردارد.
منبع :روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي
تصحيح مقررات ملي ساختمان آغاز شد
معاون شهردار تهران از آغاز اصالح و به روزرساني مقررات ملي ساختمان خبرداد .
هيربد معصومي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت :كميته ويژهاي كار اصالح
مقررات ملي ساختمان ،به روز رساني ،بازنگري وتصحيح مبحث  2قانون مقررات ملي ساختمان
(مقررات اداري نظام مهندسي) را آغازكرده است.
اين اقدام به گفته معصومي بهمنظور تطبيق مقررات ملي ساختمان با نيازهاي روزساخت و ساز
در پايتخت صورت ميگيرد .وي همچني��ن از واگذاري همه مراحل صدور پيشنويس پروانه
وگواه��ي به دفاترخدمات الكترونيك خبر داد و افزود :انجام مراحل صدور پيشنويس پروانه و
گواهي از  25مهرماه در اختيار دفاتر خصوصي خدمات الكترونيكي شهر قرار ميگيرد.
زیباترین پل خاورمیانه تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
مدیر نظارت بر ابنیه شهرداری تهران از پیشرفت فیزیكی  68درصدی زیباترین پل خاورمیانه
در جنوب تهران خبر داد .
سیامك عطایی افزود :پل جوادیه تا پایان امسال ساخته و آماده بهرهبرداری میشود .وی درباره
ساخت زیباترین پل خاورمیانه در جوادیه گفت :در تالش هستیم تا هر چه سریعتر این پروژه
افتتاح و آماده بهرهبرداری شود.
مدیر نظارت بر ابنیه ش��هرداری تهران با اش��اره به اینكه كابلهای این پروژه را از فرانسه وارد
كش��ور كردهایم ،گفت :كار بسیار پیچیده اس��ت و زحمات خاص خود را دارد.عطایی ادامه داد:
بیشترین قسمت هاي این پروژه در خارج از محیط ساخته شده و در محل نصب میشود.
وی درباره هزینه ساخت رقمی را اعالم نكرد و گفت :تا پایان سال این پروژه تكمیل میشود.
پل در دس��ت س��اخت جوادیه به طول  150متر بهصورت کابلی بوده و از میان صدها طرح
پیشنهادی در مسابقه طراحی برگزیدهشده و هماکنون در دست ساخت است.
عملیات ساخت پل کابلی جوادیه از اواخر سال  86آغاز شدهاست.
زیباترین پل خاورمیانه با هزینهای بالغ بر  150میلیارد ریال و بهصورت س��اخت قطعات در
کارگاه و نصب در محل تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
مديركل شهرداري تهران :همه مصالح چيني ،غير استاندارد است
مدتي است برخي سازندهها براي جبران ضرر و زيان ناشي از ركود مسكن ،به استفاده از مصالح
چيني كه گفته ميشود همه آنها غيراستاندارد است و همچنين مصالح بيكيفيت توليد داخل،
روآوردهاند .تشديد اين رفتار غيرحرفهاي طي هفتههاي اخير ،موسسه استاندارد را بر آن داشته
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30واحد توليدكننده مصالح بدون مجوز اس��تاندارد در 17اس��تان كشور را شناسايي و آنها را به
مراجع قضايي معرفي كند.
فريدون بلغاري مسئول پيگيري استاندارد مصالح ساختماني در موسسه استاندارد دراين باره به
دنياي اقتصاد گفت :در حال حاضر 4هزار واحد توليدي در حوزه مصالح شامل آهن ،آجر ،سيمان،
بتن و شن و ماسه در كشور فعالند كه انتظار داريم 20درصد از اين واحدها به دليل فعاليت بدون
مجوز و توليد غيراستاندارد از چرخه توليد خارج شوند.
مصالح ساختماني چيني غيراستاندارد است
تمامي مصالح ساختماني چيني موجود در بازار غيراستاندارد است .
صباح الدين متقي ،مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران در گفتوگو با مهر گفت :هيچ
يك از انواع متعدد مصالح ساختماني چيني موجود در بازار ساختماني ايران مورد تاييد اداره كل
استاندارد و تحقيقات صنعتي نيست.
اين مقام مسوول در شهرداري تهران افزود :هم اينك حجم بااليي از مصالح ساختماني موجود
را در بازار ،مصالح و تجهيزات چيني تشكيل ميدهد كه به هيچوجه از سوي اداره كل استاندارد
و تحقيقات صنعتي مورد تاييد نيست اما به دليل قيمت پايين آن از سوي مالكان و به خصوص
بساز و بفروشها به وفور استفاده ميشوند.متقي با تاكيد بر اينكه استفاده از اين مصالح كامال
مغاير با مقررات ملي س��اختمان است ،تصريح كرد :هماينك در ساختوسازهاي باالي 3000
متر ،مصالح مورد اس��تفاده بايد مورد تاييد اداره استاندارد باشند وگرنه از صدور پايان كار براي
آنها خودداري ميشود.
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال كه براي جمعآوري مصالح
غيراستاندارد موجود در بازار چه كردهايد ،گفت :برخورد با اين مقوله برعهده ما نيست اما با اين
وجود و با توجه به عزم معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري تهران براي تالش در جهت
ارتقاي كيفيت در ساختوسازها اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته است.
اين مقام مس��وول خاطرنش��ان كرد :مذاكره با سفير كش��ور چين در ايران براي ورود مصالح
ساختماني خوب و باكيفيت و استاندارد ساخت اين كشور به ايران صورت گرفته كه در صورت
تحقق ميتواند گام موثري براي مقابله با كاالهاي بيكيفيت و غيراستاندارد كنوني موجود در
بازار باشد.
تجليل از سازمان هاي برتر در نخستين همايش ملي ساختمان
همزمان با برگزاري نخستين همايش ملي صنعت ساختمان كه به مدت سه روز از تاريخ 30
تير لغايت اول مرداد ماه در مركز همايش هاي بين المللي سازمان صدا وسيما برپاشد از مديران
سازمان هاي برتر تجليل و به آنان لوح ،نشان و تنديس مقررات ملي ساختمان اعطا گرديد.
در اين همايش همچنين به افراد برگزيده نشان عالي مقررات ملي ساختمان اعطا شد.بنابراين
گزارش در مراس��م افتتاحيه نخستين همايش ملي ساختمان از مهندس حمزه كازروني فرزند
ارش��د مرحوم مهندس س��راج الدين كازروني وزير اسبق مسكن وشهرسازي به پاس خدمات
ارزش��مند آن مرحوم در اعتالي مهندسي ساختمان و بنيانگذار تدوين مقررات ملي ساختمان
تقدير و نشان  ،لوح و تنديس مقررات ملي ساختمان اعطا شد.ساير نفرات برگزيده در نخستين
همايش ملي ساختمان به شرح زير است:
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان:
 -1آقاي مهندس عبدالقهار ناصحي – رئيس سازمان نظام مهندسي استان قزوين – رتبه اول
 -2آقاي مهندس غالمحسين عسكري – رئيس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان – رتبه دوم
 -3آقاي مهندس سيد محسن معين  -رئيس سازمان نظام مهندسي استان فارس – رتبه سوم
 -4آقاي مهندس محمدرضا رئيس��ي – رئيس سازمان نظام مهندسي استان خراسان
رضوي – رتبه چهارم
 -5آقاي مهندس قاسم شاهكار – رئيس سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي رتبه پنجم
سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان :
-1آقايمهندسسيدمحمدرضاديهيمي–رئيسسازمانمسكنوشهرسازياستانفارس–رتبهاول
-2آقايمهندسمحمدنادرمحمدزاده–رئيسسازمانمسكنوشهرسازياستانقزوين–رتبهدوم
-3آقايمهندسجمشيدنورصالحي–رئيسسازمانمسكنوشهرسازياستاناصفهان–رتبهسوم
-4آقايمهندسسيدرسولرسولي–رئيسسازمانمسكنوشهرسازياستانمازندران–رتبهچهارم
 -5آقاي مهندس حسين خليلي مرد – رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان
شرقي – رتبه پنجم
شهرداري هاي مراكز استان هاي كشور:
 -1آقاي مهندس مهران اعتمادي – شهردار محترم شهر شيراز – رتبه اول
 -2آقاي مهندس عليرضا نوين – شهردار محترم شهر تبريز – رتبه دوم
 -3آقاي مهندس مسعود نصرتي – شهردار محترم شهر قزوين – رتبه سوم
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 -4آقاي مهندس سيد مرتضي سقائيان نژاد – شهردار محترم شهر اصفهان – رتبه چهارم
 -5آقاي مهندس اكبر نيكزاد – شهردار محترم شهر اردبيل – رتبه پنجم
ادارات كل بنياد مسكن انقالب اسالمي:
-1آقايمهندسسيدمجيدهاشمي–مديركلبنيادمسكنانقالباسالمياستانمازندران–رتبهاول
-2آقاي مهندس غالمحسين خاني – مدير كل بنياد انقالب اسالمي استان بوشهر – رتبه دوم
-3آقايمهندساحمدفيروزي–مديركلبنيادانقالباسالمياستانكهگليويهوبويراحمد–رتبهسوم
-4آقايمهندسقربانمحمدي–مديركلبنيادانقالباسالمياستانآذربايجانشرقي–رتبهچهارم
-5آقاي مهندس خداخواست شهبازي  -مدير كل بنياد انقالب اسالمي استان فارس – رتبه پنجم
بدترين الگوي مصرف به بخش مسكن تعلق دارد
نامگذاري سال جديد به نام سال اصالح الگوي مصرف به فرصتي تبديل شده است تا با توجه
به اينكه بخش عظيمي از سرمايههاي ملي كشور در بخش ساختوساز هدر ميرود كارشناسان
براي اصالح الگوي مصرف در ساختمانهاي كشورمان چارهانديشي كنند .در اين راستا مركز
مطالعات و تحقيقات و شهرس��ازي و معماري ايران روز گذش��ته اقدام به برپايي يك نشست
تخصصي كرد.
سيدعليرضا قهاري ،رييس مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران در اين نشست
اظهار كرد :همزمان با نامگذاري سال  88به عنوان سال اصالح الگوي مصرف ،بسياري از مردم
و مس��ووالن اين تصور در ذهنشان ايجاد شد كه منظور از اصالح الگوي مصرف صرفهجويي
اس��ت .اين در حالي است كه به طور قطع مقام معظم رهبري با اين نامگذاري ارتقا و اعتالي
كيفي��ت زندگي مردم را مدنظر داش��تهاند .وي افزود :تاكنون راج��ع به موضوع اصالح الگوي
مصرف به صورت جس��ته و گريخته صحبتهاي زيادي ش��ده ولي به طور مشخص تعريف
درستي از اين موضوع نشده است.
قهاري خاطرنشان كرد :از آنجا كه مردم كشور ما به بدترين وضع الگوي مصرف عادت كردهاند
امر صرفهجويي برايشان بسيار دشوار است كه البته بايد در نظر داشت امر صرفهجويي در بستر
توسعه پايدار به صورت همزمان امكانپذير است .قهاري با اشاره به اينكه پيشرفتها با درست
مصرفكردن حاصل ميش��ود نه صرفهجويي تصريح كرد :در صورتي كه در امر ساختوساز
اقدام به صرفهجويي كنيم در عمل از بدترين مصالح س��اختماني در امر ساختوساز بايد بهره
بگيريم كه مصداق بارز اين مس��اله را وزارت مس��كن و شهرس��ازي به اجرا درآورده است كه
از جمله ميتوان به حذف ملزومات ضروري ساختوس��از نظير بروكف ،كابينت و  ...با هدف
صرفهجويي اشاره كرد .البته اين صرفهجويي در امر بهرهگيري از كارگران ساختماني نيز تسريع
يافته است به طوري كه به جاي استخدام كارگران ماهر از كارگران مهاجر يا كارگران بخش
كشاورزي به دليل ارزان بودن استفاده شده است.
اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه دولتها بايد براي تغيير الگوي مصرف در امر ساختوساز
هزينه كنند ،افزود :براي تغيير اين الگو بايد هزينه شود و به طور رايگان نميتوان از فنآوريهاي
پيشرفته استفاده كرد و اين مهم به عهده دولتها است كه خود بزرگترين مصرفكننده منابع
انرژي كشور هستند .قهاري تصريح كرد :مسووالن با هدف صرفهجويي در هزينه منابع انرژي
اقدام به افزايش هزينه مصرف آب ،برق ،گاز و  ...ميكنند .اين در حالي اس��ت كه در مديريت
منابع انرژي بايد تجديدنظر اساسي شود و مسووالن بيش از هر چيز به اصالح الگوي مصرف
بايد اعتقاد داش��ته باشند .رييس مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران اظهار
كرد :درحالحاضر 45درصد از انرژي كشور در بخش ساختمان مصرف ميشود ،اين در حالي
است كه با تغيير سيستمهاي ساختماني به آساني ميتوان در حدود 30درصد در بخش ساختمان
صرفهجويي كرد .وي افزود :اما تاكنون هيچ دولتي براي تغيير سيستمهاي ساختماني تالش
نكرده اس��ت .و به نظر ميرسد تنها راهكار نهادينه كردن الگوي مصرف در امر ساخت و ساز
فرهنگسازي و پژوهش است .قهاري تصريح كرد :اصالح الگوي مصرف از جنس بخشنامه
نيس��ت و براي اجراي آن نياز به اقدامات پژوهش��ي است و از آنجا كه مردم كشور ما به شدت
سنتگرا هستند و هيچ تغييري را به آساني نميپذيرند از اينرو براي هر تغييري بيش از هرچيز
نياز به فرهنگسازي و ممارست است.
رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران افزود :مقام معظم رهبري كليد
اصالح الگوي مصرف را زدند و اجراي اين مهم با برگزاري همايشها و سمينارها امكانپذير
نيست بلكه بيش از هرچيز همدلي مسووالن را ميطلبد.
باحضور استاندارخراسان رضوي ازاعضاي نظام مهندسي دوره چهارم تقدير شد
درطيجلسهايباحضوراستاندارخراسانرضوي،رييسسازمانمسكنوشهرسازيخراسانرضوي
و جمعي مسووالن از اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان دوره چهارم تقدير شد.
استاندار خراسان رضوي در ديدار اعضاي هيات مديره نظام مهندسي استان ،با تاكيد بر اهميت
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نظام مهندسي ساختمان ،گفت :ايرانيان از دير باز ساختمان هايي را بنا كردند كه بيش از 700
يا  800سال عمر كرده اند ،در حال حاضر چرا بايد ساختمان هاي ساخته شوند كه بعد از  20يا
 25سال خودمان بگوييم كه اين بناها كلنگي هستند.
محمود صالحي تاكيد كرد :زماني كه ديگران هنوز دانش معماري و ساختمان سازي را نداشتند ،ما
ساختمانهايچندينهزارسالهرابنانهادهايم،وامروزبايدنظاممهندسيرعايتقوانينساختوساز
را از سازندگان بخواهد و در اين خصوص است که دیگر هيچ كس حق تخلف در ساخت و ساز را ندارد.
وي با اش��اره به قرار گرفتن ايران بر روي گسل هاي زلزله خيز ،تصريح كرد :حفاظت از جان
مردم در حوادث مختلف ،وظيفه اي خطير اس��ت و دولت و تش��كل هاي بخش غير دولتي در
حوزه مسكن بايد با همكاري يكديگر به انجام اين وظيفه بپردازند.
صالحي معماري زيبا و هنرمندانه را يكي از عوامل جذب گردش��گر در بسياري از كشور ها و
به ويژه ايران دانست و افزود :ساخت و ساز بي كيفيت ،عالوه بر تحميل هزينه هاي مستقيم
فراوان به جامعه و كشور و از بين بردن سرمايه هاي ملي ،درآمدهاي بسياري را نيز غير قابل
دسترس مي كند.
وي خاطر نشان كرد :خراسان رضوي با در اختيار داشتن علم و دانش روز مي تواند با رعايت
مقررات ملي ساختمان ،نه تنها الگوي براي كشور بلكه خارج نيز باشد.
وي ادامه داد :تشكل ها بايد با رعايت مسائل تخصصي حوزه خود ،مردم را نسبت به اجراي قوانين
ترغيب كنند و در اين مسير دولت نيز از اجراي قوانين حمايت مي كند.
وي حمايت از تشكل هاي متخصص غير دولتي را يكي از مصاديق بارز اجراي اصل  44قانون
اساسي دانست و افزود :يكي از مصاديق اصل  44ورود بخش غير دولتي به فعاليت ها و اجرايي
كردن ظرفيت هاي جديد است كه اين مهم با تقويت تشكل هاي متخصص بخش خصوصي
محقق مي شود.
در اين جلس��ه استاندار خراسان رضوي با درخواس��ت اعضاي نظام مهندسي ساختمان براي
برگزاري جلسات فصلي با استاندار موافقت كرد و گفت :اعضاي نظام مهندسي بايد در هر جلسه
گزارش مبسوطي از عملكرد فصل گذشته را ارائه دهند و پيشنهادهاي جديدي را مطرح كنند تا
اين جلسات كاربردي تر و عملياتي تر باشد.
صالحي در پاسخ به تقاضاي ديگر اعضاي نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي ،مبني بر
عضويت رييس اين سازمان در شوراي اداري استان ،اظهار كرد :اگر موافقت با عضويت جديد
در شوراي اداري در حوزه اختيارات استاندار است ،تصويب مي شود.
در اين جلسه رييس هيات مديره چهارم سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت:
ساالنه هزينه ساخت و ساز در مشهد دو هزار ميليارد تومان مي شود ،لذا با توجه به اين رقم باال
بايد خدمات مهندسي مناسبي براي آن ارائه شود.
محمد رضا رئيسي با اشاره به فعاليتهاي گسترده سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد:
آشنايي مردم به حقوق خود در زمينه ساختمان يكي از وظايف اين سازمان است كه مي تواند
اثرگذاري خوبي در ساخت و ساز داشته باشد.
وي همچنين درخصوص شهرسازي شهر مشهد تاكيد كرد :آنچه كه در طرح جامع و تفصيلي به
آن عمل ميكنيم متعلق به قبل از انقالب و زماني است كه مشهد داراي  500هزار نفر جمعيت
بود ،نه االن كه دو ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت و ساالنه 20ميليون زائر داريم.
وي با اشاره به طرح مسكن مهر و احداث  120هزار واحد مسكوني در استان خراسان رضوي،
افزود :دنيا پس از  30سال نگاه ميكند كه اين دولت طرح مسكن را با چه كيفيت و شهرسازي
اجرا ميكند كه اين ساخت و سازها جايگاه اعتقادي براي كشور است.
رييس��ي در ادامه خاطر نش��ان كرد :اين سازمان بر روي  20درصد از ساختمانها رعايت اصل
بهينهس��ازي مصرف انرژي را پيگيري ميكند ،چرا كه اعتقاد داريم مهندس��ي جديد ب ه معني
بهينهسازي انرژي است.
تاسيس دفتر آموزش و مشاوره قبل از ساخت
نظر به اهميت موضوع اطالع رساني و آموزش براي كليه دست اندر كاران ساخت و ساز و از
آنجا كه تاكنون صرفا مهندس��ين و ارائه دهندگان خدمات فني هدف برنامه گسترده آموزشي
سازمان نظام مهندسي بوده اند،لذا با توجه به ضرورت تعميم اين آموزشها به مالكين به عنوان
يكي از اركان اساس��ي ساخت و ساز ،تصميم بر آن گرفته شد تا با همكاري مشترك سازمان
نظام مهندسي و شهرداري مشهد براي ارائه اين آموزشها به مالكين پروانه ها برنامه ريزي شود.
در همين راستا دفتر آموزش و مشاوره قبل از ساخت در محل امور مهندسين ناظر شهرداري
مشهدتاس��يس و طي مراس��مي با حضور جناب آقاي مهندس پژمان شهردارمحترم مشهد و
جناب آقاي مهندس رئيسي رياست محترم وقت سازمان نظام مهندسي افتتاح گرديد و متعاقبا
اطالع��ات ضروري الزم االرائه در قالب فرمهايي تدوين و با توجيه حضوري مالكين ،آموزش
نكات اساسي ساخت و ساز به آنها آغاز گرديد.
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تفاهم و تعامل کامل ميان شهرداري و نظام مهندسي
شهردارمشهدگفت:همدلي،همكاريوتفاهممياناينشهرداريباسازماننظاممهندسيساختمان
خراسان رضوي در خصوص نظارت بر ساخت و ساز و باال بردن كيفيت ساختمان برقرار است.
مهندس س��يد محمد پژمان در آخرين جلسه هيات مديره دوره چهارم سازمان نظام مهندسي
س��اختمان اس��تان گفت ،امروز ما از دغدغه بحث مقررات ملي ساختمان عبور كرده ايم و در
مرحله كيفيت ،معماري و شهر سازي و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان قرار گرفته ايم .
وي ادامه داد  :مشهد به عنوان دومين كالن شهر مذهبي جهان متاسفانه چهره اي شاداب و
مفرح و موثري در روح و روان مجاوران و زائران حضرت امام رضا ندارد.
وي اظهار نمود  :دست اندركاران نتوانستند شهري را سامان دهند كه به مردم شهر مشهد كه
مجاوران حضرت ثامن االئمه (ع ) هستند شادابي و نشاط دهند.
به گفته وي شهر مشهد هم اينك برغم زحماتي كه مسئوالن قبلي شهرداري كشيده اند دچار
نارسائي و عقب ماندگي است.
شهردارمشهد گفت ،تمامي نارسايي ها ،ضعف ها و كاستي هاي شهر مشهد نبود مديريت واحد
شهري است .
مهندس پژمان اظهار اميدواري كرد ،براي بهبود و زيباسازي سيماي شهر مشهد هم اينك تمامي
منابع مالي و فني شهرداري در بازسازي و نوسازي بكارگرفته مي شود تا حال و هواي شهرعوض
شود و روح شادابي به اين شهر باز گردد.شهردار مشهد خواستار كمك مهندسين عضو سازمان
نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در اجراي پروژه هاي فني و عمراني شهر مشهدشد.
مهندس پژمان عنوان كرد  :انتظاراس��ت كه نظام مهندسي ساختمان ،شهرداري را در تمامي
طرحه��ا و پروژه هاي مهم زير بنائ��ي ياري دهند .وي ادامه داد  :از اين رو مديريت ش��هري
مش��هد آماده اس��ت طرحهايي را كه مهندسان معمار و شهر س��از ،عمران و تاسيسات براي
زيبا س��ازي ،مبلمان ش��هري وبرنامه عمراني ارائه ميدهند ،بپذيرد و حتي آمادگي مشاركت با
سرمايه گذران طرحهاي زير بنائي را دارد.
وي اظهار داشت  ،بيشترين خدمات شهري و در آمد مشهد نصيب كسبه اين شهر مي شود،و
اين در حالي است كه كسبه شهر مشهد طي پنج سال پنج ميليارد تومان به شهرداري عوارض
نوسازي پرداخت كرده اند.
مهندس پژمان بيان كرد :هم اينك  75درصد درآمد ش��هرداري از تخلفات در س��اخت و ساز
تامين مي شود كه شخصا با اينگونه در آمدهاي كاذب مخالف هستم  .در ادامه رئيس سازمان
نظام مهندس��ي خراس��ان رضوي دوره چهارم گفت  :در طول سه سال فعاليت دوره اي هيئت
مديره نظام مهندس��ي  15هزار فقره پروانه براي احداث ساختمان با زير بناي  12ميليون متر
مربع صادر شده است .
مهندس محمد رضا رئيسي اظهار داشت :در پروژه هاي جديد عالوه بر مقاوم سازي توجه ويژه
اي به كيفيت و بهينه س��ازي مصرف انرژي در ساختمان شده است .به گفته وي در مديريت
خدمات فني و مهندس��ي اين سازمان طي سه سال گذشته  9ميليون و بيش از  42هزار مورد
بازديد از پروژه هاي در دست ساخت انجام شده است.
مهندس رئيسي ادامه داد  :طي سه سال گذشته  17هزار مهندس در كالس هاي باز آموزي در
جهت ارتقاء پايه شركت كردند.
رئيس دوره چهارم سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي بيشترين گرفتاري مديريت شهري
مش��هد را وجود  750هزار حاش��يه نشين دانست و افزود :حاشيه نشينان بافت سيماي شهري
مشهد را برهم زده اند و بسياري از در آمدهايي كه شهروندان مشهدي به شهرداري مي پردازند
صرف حاشيه نشينان مي شود.
دبير اول ش��وراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور هم در اين نشست گفت :با
توجه به حضور س��االنه  20ميليون زائر در مش��هد ،اين انتظار ميرود كه دولت و آستان قدس
رضوي اعتبارات ويژه اي در اختيار شهرداري مشهد قرار دهند.
مهندس محمد رضا اسماعيلي افزود :شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور آمادگي دارد
كه مهندسان و مشاوران نظام مهندسي در طرحهاي ملي و بزرگ شهر مشهد مشاركت ،هم
انديشي و همفكري نمايند.
اين جلس��ه كه به مدت سه ساعت به طول انجاميد اعضاي هيئت مديره سازمان ديدگاهها و
نظرات كارشناسي خود را در بهبود طرحهاي عمراني شهري اعالم كردند.
استاندار خراسان رضوي  :نشان استاندارد بر سر در ساختمانهاي با كيفيت نصب شود
استاندار خراسان رضوي گفت  :سازندگان با استفاده از مصالح مرغوب واحدهائي با كيفيت و
مقاوم بسازند كه بر سر در ساختمان نشان استاندارد و برچسب انرژي نصب شود .
به گزارش ماهنامه طاق دكتر محمود صالحي در مراسم روز جهاني استاندارد كه در تاالر صبا
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در جمع هزار نفر از صاحبان صنايع  ،صادر كنندگان و مس��ئوالن كنترل كيفيت و احدهاي
توليدي و صنعتي اس��تان گفت  :اجازه نخواهيم داد كاال و مصالح س��اختماني فاقد كيفيت
و بدون اس��تاندارد توليد و در س��طح شهر مشهد و استان عرضه ش��ود  .وي ادامه داد :
هيچ كس اجازه ندارد براي س��اخت و س��از از مصالح نامرغوب و فاقد كيفيت استفاده كند و
يا هر كسي نبايد بساز بفروش شود و يا در ساخت و مصرف مصالح ساختماني صرفه جويي
نمايد  ،مث ً
ال براي پوشش سقف منزل به جاي تيرآهن  16از تيرآهن  14استفاده كند .
اس��تاندار خراس��ان اظهار داشت  :زندگي بدون رعايت استاندارد روز خوشي نخواهد داشت و
انسانهايي كه اقدام به خريد مايحتاج خود مي كنند  ،محصولي با كيفيت و استاندارد شده
مي خواهند .اگر محصولي به بازار عرضه كنيم كه جان انسانها را بگيرد در برابر پروردگار
چه جوابي خواهيم داشت ؟ دكتر صالحي بيان كرد  :مسئوالن و كارشناسان فني اداره كل
استاندارد و تحقيقات صنعتي استان در استاندارد سازي اماكن اقامتي به ويژه هتل هاي مشهد
كنترل بيشتري داشته باشند .
استاندار خراسان رضوي همچنين ادامه داد  :مشهد ساالنه ميزبان  20ميليون زائر و گردشگر
است و اين شهر بايد نگاه زائر را به خودش جلب و جذب نمايد .
دكتر صالحي تأكيد كرد  :ساختمانهاي شهر مشهد ضمن مقاوم سازي با نماهاي زيبا و با
طرحهاي مهندسي  ،معماري و اسالمي ساخته شود و اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
استان و سازمانهاي مرتبط بر نظارت ساخت و ساز كنترل شديدي در مراحل ساخت داشته
باشند و اجازه ندهند افراد غير مسئول اقدام به احداث به ساختمانهاي بساز و بفروشي نمايند .
 24اكتبر برابر با  22مهر ماه روز جهاني استاندارد نامگذاري شده ا ست .
 244واحد توليدي صنعت ساختمان در خراسان رضوي پروانه استاندارد گرفتند
مدير كل اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي خراس��ان رضوي در مراسم تقدير از كيفيت آفرينان
واحدهاي صنعتي در هفته كيفيت گفت  310 :واحد توليدي در اين استان مصالح ساختماني
توليد مي كنند كه  244واحد پروانه استاندارد را دريافت مي گيرند .
مهندس مسعود اصغريان افزود  :همچنين  30واحد ديگر توليدي مصالح ساختماني در شرف
دريافت پروانه ملي استاندارد هستند  .وي افزود  :از سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي
خواسته ايم كه پروانه توليدي  5كارخانه توليد مصالح ساختماني استان كه تا كننون اقدام به
اخذ پروانه استاندارد نگرده اند را لغو كند .
وي اظهار داشت  :همچنين بيش از  100قلم از كاالهايي كه در صنعت ساختمان به كار
مي روند مشمول مقررات استاندارد اجباري قرار گرفتند  ،ضمن اينكه تا كنون در اين استان
 1270واحد صنعتي موفق به اخذ پروانه كاربرد نشان استاندارد شدند .
وي از شوراي اسالمي شهر و شهرداري مشهد خواست كه در پروانه هاي ساختماني صادره
اجباري بودن بكارگيري مصالح ساختماني استاندارد تأكيد كنند .
مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي اظهار داشت  :در استان  50پروانه
استاندارد بهينه كردن مصرف انرژي صادر شده است.
مهندس اصغريان ادامه داد  :شعار روز جهاني استاندارد در سال گذشته « ساختمانهاي هوشمند
و پايدار » بود اما براي تحقق س��اختمانهاي هوش��مند و پايدار تنها با بكار گيري مصالح
ساختماني استاندارد امكان پذير نخواهد شد بلكه طراحي  ،نظارت و اجراي صحيح در تمامي
پارامترهاي بكار گرفته در ساختمان مي تواند ما را به كيفيت مطلوب برساند .
در اين مراسم  22واحد نمونه استاندارد و كيفيت و  12مسئول كنترل كيفيت نمونه منتخب
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي لوح تقدير و تنديس استاندارد را دريافت كردند .
محققان كشور از ضايعات برنج «بتن» توليد مي كنند
عضو هيأت علمي مؤسس��ه تحقيقات برنج كشور گفت :پژوهشگران مؤسسه تحقيقات برنج
كش��ور موفق ش��دند نوعي بتن و همچنين خوراك براي دام از ضايعات برنج توليد كنند كه
اجراي اين پروژه موجب اس��تفاده بهينه از ضايعات برنج خواهد ش��د.مهندس خانكشي پور در
گفتگو با مهر گفت :مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
برنامه هايي را در زمينه كاهش ضايعات برنج در دس��تور كار خود قرار داده است.خانكشي پور
به جزئيات اين مطالعات اشاره كرد و اظهار داشت :ضايعات برنج در مراحل مختلف كاشت تا
برداش��ت و نيز شاليكوبي ايجاد مي ش��ود .ضمن آنكه نوع بذر برنج نيز در اين امر مؤثر است.
در اين پروژه مش��خص شد ،در صورت تغيير در روشهاي مديريت زراعي ،خشك كردن ،برنج
كوبي در كارخانجات و انبارداري ،مي توان از ايجاد ضايعات برنج جلوگيري كرد.خانكشي پور
همچنين از توليد بتن با استفاده از ضايعات برنج خبر داد و خاطرنشان كرد :اخيراً نيز با استفاده از
ضايعات برنج اقدام به ساخت بتن براي استفاده در بناي ساختمانها كرديم .اين طرح در مرحله
آزمايشگاهي است.
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خبرها
در گفتگو با « طاق » عنوان شد :
آمادگي مجلس شوراي اسالمي براي اصالح قوانين سازمان نظام مهندسي ساختمان
امس��ال نيز تاالر پذيرايي هتل پرديسان مشهد همچون سنوات گذشته شاهد حضور اعضاي
سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي در ضيافت افطار اين سازمان بود.در اين مراسم
استاندار خراسان رضوي  ،رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان،شهردار مشهد وتني چنداز
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند  .بر پايه اين نشست مجالي گرديد تا ضمن
گفتگو با تني چند از ميهمانان اين ضيافت نظرات آنان را در خصوص ارتباط س��ازنده سازمان
نظام مهندسي و نهادهاي ذيربط جويا شويم.
* واگذاری تصدی صدور پروانه
س��ید محمد پژمان ،شهردار مشهد در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر حمایت دستگاه متبوعه
خود از سازمان گفت :شهرداری هر کاری که برای تقویت نظام مهندسی و اعتالی این سازمان
و ارائه خدمات بهتر مهندس��ی به مردم در ش��هر مشهد الزم باشد ،انجام می دهد ،البته ما این
فرص��ت و ام��کان را برای اعضای این س��ازمان و هئیت مدیره دوره چه��ارم فراهم کردیم و
امیدواریم در دوره پنجم هم این تعامل سازنده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد :نگاه ما در تعامل با هیئت مدیره دوره پنجم ،توسعه کمی و کیفی همین نگاه و
ارتباط سازنده دوسویه است.
پژمان خاطرنشان کرد :ما آمادگی داریم که اگر سازمان نظام مهندسی شرایط را فراهم می بیند
و امکان استفاده از این میزان امکانات را دارد ،اختیارات عرصه مهندسی را به آنان بدهیم تا در
آینده شاهد این باشیم که اقدامات و برنامه های در حال انجام از حالت شکلی خارج شود و جنبه
محتوایی آن تقویت شود.
او گفت :شهرداری مشهد به جهت اینکه سازمان بتواند در تمامی حوزه ها بر اساس قوانین ملی
ساختمان اعمال نظارت داشته باشد ،فضا را باز گذاشته و از آنان حمایت و پشتیبانی می کند.
شهردار مشهد در خصوص واگذاری تصدی صدور پروانه به سازمان نظام مهندسی اظهار داشت:
اعالم کرده ایم که اگر سازمان آمادگی داشته باشد از صفر تا صد این قضیه را به سازمان نظام
مهندسی واگذار می کنیم.
* تحول در میان مهندسان
مهندس توتونچی ،رئیس سازمان مسکن وشهرسازی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه ارتباط
بین دس��تگاه متبوعه خود و سازمان نظام مهندسی ارتباط یک به یک است گفت :با توجه به
اینکه موضوعات مهندسی همیشه به روز می شود و مطالب جدیدی وارد این عرصه می شود
طبیعی است که این ارتباط باید بیش از پیش تقویت شود تا با توجه به این تعامل بتوانیم ارتباط
نزدیک تری با سازمان نظام مهندسی داشته باشیم و در آینده نه چندان دوری شاهد تحول در
گروه مهندسان باشیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی از سوی مسکن و شهرسازی
به عهده سازمان نظام مهندسی است خاطرنشان کرد :تشکل هایی که زیر مجموعه این سازمان
هستند ،باید فعال شده و وارد بخش مهندسی شوند تا بار را از دوش دولت بردارند.
توتونچی با اشاره به اهمیت اصل  44قانونی اساسی و ضرورت خصوصی سازی افزود :سازمان
نظام مهندس��ی و تشکل های مرتبط با این مجموعه دقیقا در این قالب می گنجند .ما نیز به
شدت استقبال می کنیم تا بتوانیم این بخش خصوصی را فعال تر از پیش بینیم.
* بهبود ساخت و سازهای شهری
جواد آرین منش ،نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره نقش سازمان نظام مهندسی
در بهبود س��اخت و سازهای شهر مشهد گفت :این سازمان به عنوان نهادی برخاسته از میان
مردم و مهندسان و کارشناسان ساختمان ،باید نقش واسط بین مردم و دولت باشد .با توجه به
اینکه این نهاد انتخابی است ،از جایگاه ارزشمندی در بین مهندسان برخوردار است.
وی با بیان اینکه س��اختمان های غیر مقاوم بس��یاری در مشهد با توجه به حاشیه نشینی 33
درصدی این ش��هر وجود دارد ،افزود :در ش��رایطی که کشور ما بر روی گسل های زلزله قرار
دارد ،مقاوم سازی ساختمان ها ضرورتی بسیار با اهمیت است که نقش آفرینی سازمان در این
عرصه باید مشهود باشد.
آرین منش با اشاره به تحول در معماری کشورمان ،آن را یکی دیگر از مسئولیت های سازمان
نظام مهندسی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی می تواند الگویی برای سایر
استان ها باشد ،گفت :امروز که کارنامه سازمان را بررسی می کنیم شاهد اجرای خوب قوانین
هستیم که خراسان رضوی توفیقات بیشتری نسبت به دیگر استان ها داشته است.
آرین منش در پایان یادآور شد :ممکن است در قوانین سازمان نظام مهندسی مشکالتی وجود
داشته باشد که مجلس برای اصالح ،کارآمد و روزآمد شدن این قوانین اعالم آمادگی می کند.
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در نخستين سمينار «اعالم تا اطفاء» مطرح شد:
ضرورت ساخت اتاق ايمني در ساختمانهاي بيش از  500متر مربع تراكم
ضرورت ساخت اتاق ايمني در ساختمانهاي بيش از  500متر مربع تراكم در نخستين سمينار
« اعالم تا اطفاء» مورد تاكيد قرار گرفت.
محمدرضا رئيسي كه در نخستين سمينار « اعالم تا اطفاء « سخن مي گفت ضمن پيشنهاد
حذف تراكم از فضاهاي مورد نظر جهت ايمني ساختمانها و با بيان اينكه سازمان آتش نشاني
خراس��ان رضوي س��اليانه حدود  2الي  3پايگاه جديد آتش نشاني را وارد فاز بهره برداري مي
نمايد پيشنهاد نمود به منظور بهبود عملكرد و باالبردن راندمان خدمات رساني به شهروندان در
ساختمانهاي داراي بيش از  500مترمربع تراكم  ،اتاق ايمني ساخته شود.عضو کميته شوراي
توسعه نظام مهندسي وزارت مسکن و شهرسازي راهكار عملي شدن اين مهم را حذف مساحت
اين اتاق از سطح زيربناي ساختمان در فرآيند صدور پروانه ساختمان دانست.
عضو هيئت مديره نظام مهندسي استان خراسان رضوي در خصوص چرايي ساخت اتاق ايمني
با اشاره به برودت شديد هوا در دو سال پيش در مشهد و تركيدگي تمامي منابع آب آتش نشاني
خاطر نشان كرد  :اگر اين منابع در اتاق ايمني بودند دچار يخ زدگي نمي شدند.با وجود اين اتاق
در هر ساختمان  ،آتش نشاني مربوطه نيز مي تواند يك كليد از اتاق ايمني ساختمان را در اختيار
داشته باشد تا به محض بروز حادثه كاركنان آتش نشاني بتوانند خود را به محل حادثه رسانده
و سريعا به كمك اهالي محل اقدام به اطفا حريق نمايند.
مهندس رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود به معضل ترافيك كالن شهرها و ايجاد وقفه
در خدمت رساني آتش نشاني اشاره كرد و افزود  :با وجود اين اتاق در هر ساختمان  ،كاركنان
موتورس��وار آتش نش��اني مي توانند به محل حادثه اعزام شوند كه در اين صورت حتي ممكن
است از پياده روها نيز براي عبور اين موتورسواران استفاده نمود.
وي همچنين ضرورت ترغيب سازندگان در استفاده از مصالح ضد حريق در كنار استفاده ار لوازم
هش��دار حريق و اطفاء و انديشيدن تمهيداتي در اعطاي امتيازاتي به ساختمانهاي ساخته شده
با مصالح ضد حريق و داراي سيس��تمهاي اعالن و اطفاء حريق همچون اسپرينكلر در فرآيند
قيمت گذاري  ،بيمه  ،صدور پروانه و  . .را مورد تاكيد قرار داد و خواستارايجاد تعامل و همكاري
بيشتر آتش نشاني و سازمان نظام مهندسي در تهيه و نصب ابزار آالت آتش نشاني شد و خاطر
نش��ان كرد  :در حال حاض��ر ،در اغلب موارد اگر ايرادي در كار تهي��ه و نصب ابزارآالت آتش
نشاني يك ساختمان باشد در پايان كار بوسيله بازديد كارشناس سازمان آتش نشاني مشخص
مي شود  .لذا با ايجاد عامل و همكاري بيشتر اين نظارت و بررسي مي تواند در ابتداي مرحله
س��اخت ساختمان و بصورت مستمر صورت پذيرد تا از بروز اشتباهات و بعضا دوباره كاريهاي
غيرضروري اجتناب گردد.
عضو هيئت مديره نظام مهندس��ي استان خراسان رضوي  ،گسترش چتر اجراي سيستمهاي
ايمني در ساختمانها با كاربري هاي مختلف اعم از صنعتي -تجاري – مسكوني -اداري و ...و
همچنين ترغيب بيمه گران در مشاركت سود حاصل از ساختمانهاي ايمن در امر پروژه هاي
تحقيقاتي جهت بهسازي ايمني در ساختمانها را از جمله تدابيري دانست كه مي تواند به افزايش
ضريب ايمني در ساختمانها كمك شايان توجهي كند.
وي با اش��اره به اينكه نظام بيمه به س��وي اجباري ش��دن پيش مي رود گفت :مي توان در
فرانشيزهاي بيمه تفاوتهايي ميان ساختمانهاي داراي اتاق ايمني و ساختمانهاي كه داراي اين
اتاق نيستند قايل شد تا به اين وسيله زمينه ترغيب سازندگان و خريداران آن ساختمانها براي
ساخت و پرداخت هزينه احداث اتاق ايمني در ساختمانها فراهم گردد.
شايان ذكر است اولين سمينار « اعالم تا اطفاء « سي ام مهرماه جاري در محل سالن همايش
هتل پرديس��ان و به همت انجمن صنفي مهندس��ان برق س��ازمان نظام مهندسي ساختمان
خراسان رضوي برگزار گرديد.
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برگزاري محفل انس با قرآن در طول شبهاي ماه مبارك رمضان
مراسم معنوي و روحبخش محفل انس با قرآن كريم در طي شبهاي ماه مبارك رمضان با
حضور اعضاي سازمان نظام مهندسي و خانواده هاي آنان درسالن همايشهاي اين سازمان
برگزار گرديد.
در اين مراسم كه از سوي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي برگزار شد تالوت آيات قرآن
كريم توسط تني چند از قاريان برجسته كشوري فرصت مغتنمي را براي بهره مندي هر چه
بيشتر از فيوضات اين ماه فراهم نمود.
اين مراس��م درهر ش��ب با تالوت و آموزش قرآن كريم توس��ط استاد مس��عود بيژني اول ،
قاري ممتاز بين المللي آغاز و با سخنراني حجت االسالم و المسلمين استاد واعظ موسوي
( با عنوان قرآن و زندگي ) ادامه مي يافت.
همچنين در طول شبهاي با فضيلت قدر نيز مراسم پر فضيلت احيا با حضور مهندس پژمان
شهردار مشهد و جمعي از مديران سازمان نظام مهندسي  ،در فضايي معنوي برگزار گرديد.
تنها يك درصد هزينه ساخت و ساز به نظارت اختصاص دارد
مديركل دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي گفت :در حال حاضر
حدود يكدرصد هزينه ساخت ساز به امر نظارت اختصاص مييابد كه اين رقم در مقايسه
با سود اقتصادي آن ناچيز است.
به گزارش خبرگزاري فارس از بوش��هر ،غالمرضا هوايي در آيين معارفه هيئت مديره دوره
پنجم اعضاي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر اظهار داشت :هر چند استان
بوش��هر در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان در مسكن روستايي سال گذشته مقام دوم
كشور را كسب كرد اما اين شاخص در حوزه ساخت و ساز ساختمان در شهرها رتبه  29كشور
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را دارد كه مطلوب نيست.
وي ادام��ه داد :در حالي كه توجه به ايمني و رعايت مقررات ملي س��اختمان در س��اخت و
سازهاي شهري بايد پيشگام و الگو براي مناطق روستايي باشد اما بيتوجهي به اين مهم در
استان بوشهر پذيرفتني نيست.
هوايي افزود :هر چند هم اينك ضعف قانوني وجود دارد كه ش��هرداريها و نظام مهندسي
هر كدام خود را مس��ئول نظارت بر س��اخت و ساز ميداند اما تا تعيين تكليف اين مهم بايد
گزارشهاي مرحلهاي مهندسان ناظر به شهرداريها تحويل شود.
وي بيان داشت :رعايت مقررات ملي ساختمان موجب ايمني و ارزش افزوده اقتصادي ملك
و آسايش زندگي ميشود و اجراي آن به تناسب بازخورد مثبتي كه براي ساختمان دارد هزينه
ريالي ندارد.
اين مقام مس��ئول اضافه كرد :اعضاي سازمان نظام مهندسي س��اختمان بايد با آموزش و
فرهنگس��ازي به گونهاي عمل كنند كه رعايت اصول فني و اس��تفاده از مهندس ناظر در
ساخت بنا در جامعه نهادينه شود.
هوايي ادامه داد :آموزش و ارتقاي علم مهندسي از وظايف نظام مهندسي است.
معاون امور عمراني اس��تانداري بوشهر نيز گفت :اعتماد مردم به كار نظارت علمي و اعتقاد
مهندس ناظر به كار مهندسي موجب مشروعيت و مقبوليت فعاليت سازمان نظام مهندسي
ميشود.
مسعود نصوري افزود :مرجعيت مهندسي بايد با بازمهندسي مجدد ارتقا يابد و بحران هويتي
كه حلقه مفقوده شهرسازي و معماري است برطرف شود.
معاون امور عمراني استانداري بوشهر ابراز داشت :در سال اصالح الگوي مصرف بايد با رعايت
استانداردهاي ملي ساختمان از اتالف انرژي جلوگيري شود و رغبت استفاده از فناوري نوين
در ساختمان را در مالكان ايجاد كرد.
طرح تدوين استاندارد برچسب انرژي ساختمان
طرح تدوين اس��تاندارد برچسب انرژي ساختمان توسط شركت مشاوران بهسازي ،نوسازي
انرژي (مبنا) و به درخواس��ت شركت بهينهسازي مصرف س��وخت از بهمن ماه  1387آغاز
گرديد و در نظر است در مدت دو سال ضمن بررسي تجربيات كشورهاي ديگر در اين زمينه
نسبت به تهيه استانداردها و دستورالعملهاي الزم جهت برچسبگذاري انرژي ساختمانهاي
كشور اقدام گردد .اهم فعاليتهايي كه در اين طرح اجرا ميگردد به شرح زير ميباشد.
• جمعآوري الگوها و ضوابط بينالمللي استاندارد مصرف انرژي و برچسب انرژي
• بررسي ،مقايسه مدرك ،ضوابط و الگوها
• انجام شبيهسازي و محاسبات بر روي ساختمانهاي تيپ
• تحليل نتايج و جمعبندي
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• تدوين استاندارد مصرف انرژي و الگوي ارائه برچسب انرژي با درنظر گرفتن ضوايط مطرح
در مبحث  19مقررات ملي ساختمان
برچسب انرژي ساختمان
هدف از الصاق برچس��ب های انرژی ،افزايش س��طح آگاهی افراد نسبت به میزان مصرف
انرژی ساختمان ميباشد .در برچسب انرژی ،ردههاي انرژی مصرفي ساختمان از  Aتا G
درجه بندی شده است .به طوری که رده  Aنشان دهنده بیشترین بازدهی و رده  Gنشان
دهنده کمترین بازدهی است.
رده انرژي س��اختمان به روشهاي مختلف از طريق شبيهسازي و يا اندازهگيري و بر مبنای
مقدار واقعی انرژی مصرفی س��اختمان طی  12ماه از سال قابل محاسبه است و بطور كلي
ميتوان براي ساختمانهاي موجود از طريق اندازهگيري شرايط و براي ساختمانهاي جديد با
اس��تفاده از شبيهسازي برچسب انرژي ساختمان را تهيه و در سالهاي بعد آنرا تكميل نمود.
البته با توجه به زيربناي س��اختمان و ميزان مصرف انرژي آن روشهاي متعددي براي تهيه
برچسب انرژي ساختمان به شرح زير قابل انجام ميباشد .متعددي براي تهيه برچسب انرژي
ساختمان به شرح زير قابل انجام ميباشد.
 -1شبیه¬سازی دینامیکی حرارتی
 -2روش محاسباتی ساده
 -3روش امتیازدهی
 -1شبیه سازی دینامیکی حرارتی
امروزه نرم افزارهای متعددی جهت ش��بیه س��ازی دینامیکی انرژی ساختمان وجود دارد و
با اس��تفاده از این نرم افزارها رفتار دینامیک س��اختمان و با لحاظ کردن تمامی مشخصات
معماری و تاسیسات ساختمان و همچنین میزان انرژی خورشیدی جذب شده و ذخیره شده
در ساختمان بصورت لحظه ای را شبیه سازی می کنند .معروفترین موتور محاسباتی که در
اکثر نرم افزارها مورد استفاده قرار گرفته  DOEمی باشد.
 -2روش محاسباتی ساده
در روش محاسباتی ساده ،قوانین انرژی بصورت دینامیکی بررسی نمی شوند و با متدهای
متداول ،معادالت حاکم بر انرژی ساده سازی شده و مستقل از زمان لحاظ می گردند و در این
موارد تاثیرات لحظه ای انرژی خورشیدی منظور نمی گردد و در مناطق سردسیر از قسمت
خورشیدی صرفنظر می شود و در مناطق گرمسیری بصورت یک بار اضافی در محاسبات
لحاظ می گردد.
 -3روش امتیازدهی
دو روش قبلی ،مش��کل بوده وکاربرد آنها احتیاج به دانش و مهارت تخصصی زیادی دارند.
روش دیگری که جهت رتبه بندی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد براساس امتیازدهی
به اجزا مختلف س��اختمان منطبق می باش��د .در این روش بر طبق اس��تانداردهای تعیین
ش��ده ،پارامترهایی همچون میزان عایق کاری نوع جدار نورگذر ،تجهیزات گرمایشی و ،...
امتیازبندی شده و در نهایت کل امتیازات برای ساختمان مورد نظر محاسبه و رتبه ساختمان
تعیین می شود.
• پارامترهای که برای رتبه بندی انرژی در روش امتیازبندی استفاده می شوند به شرح زیر است:
• شکل ساختمان از نظر تراکم
• عایق کاری دیوارها ،سقف ،کف و جدار نورگذر
• راندمان تجهیزات گرمایشی
• پیش گرمایش هوای تهویه
• روشنایی
• گرمایش آب از طریق انرژی خورشیدی
آیین نامه صدور برچسب انرژی ساختمان ابالغ می شود
معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن و شهرسازی از ابالغ آیین نامه صدور برچسب
انرژی س��اختمان در آینده نزدیک خبر داد و گفت :از این پس ،پایان کار س��اختمان ها در
صورتی صادر می شود که واحد مسکونی برچسب انرژی و تاییدیه مصالح ساختمانی استاندارد
را داشته باشد.
ب��ه گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران« »econews.irمنوچهر خواجه دلویی با بیان این
مطلب افزود :آیین نامه صدور این برچسب اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است.
وی افزود :بر اس��اس این آیین نامه ،قرار اس��ت ساختمان هایی که مبحث  19مقررات ملی
ساختمان را رعایت می کنند  -اعم از تطبیق ساختمان های موجود با این مبحث و همچنین
ساختمان های تازه ساخت  -حمایت یارانه ای شوند و برچسب انرژی دریافت کنند.
معاون وزیر مسکن گفت :بر اساس این آیین نامه ،ساختمان ها از این پس باید برچسب انرژی
داشته باشند تا رده مصرف انرژی آن مشخص شود و متقاضیان بر اساس آن برای خرید واحد
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های مسکونی اقدام کنند.
خواجه دلویی درباره توقف صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هم گفت :صدور این شناسنامه
که قرار بود شهرداری از اول مهر  87در مرحله دوم برای زیربناهای  2500متر و باالتر را آغاز
کند متوقف شد و در متراژ  3000متر مربع نگه داشته شد.
وی تصریح کرد  :پس از رایزنی ها  ،قرار اس��ت ش��هرداری ها صدور شناس��نامه فنی ملکی
ساختمان ها را دوباره برای زیر بناهای کمتر از  3000متر مربع در دستور کار قرار دهند.
جشنواره بين المللي دو ساالنه کاريکاتور زلزله درمشهد برگزار مي شود
مهندس علي سيفي دبير جشنواره بين المللي دو ساالنه کاريکاتور زلزله درمشهد اظهار داشت
 :تاکنون  50اثر از لهس��تان  ،فرانس��ه  ،نيجريه  ،کوبا  ،آمريکا ،چين  ،صربستان  ،مونته نگرو
 ،اس��لواکي ،اندونزي  ،ترکيه ،هندوراس ،ازبکستان ،برزيل ،آلمان و ايران از طريق اينترنت به
دبيرخانه انجمن رسيده است .
وي افزود :طراحي س��اختمانهاي مقاوم در برابر زلزله و رعايت مقررات ملي ساختمان و مقاوم
سازي ساختمان ها در برابر زلزله از جمله محورهاي آثار اين جشنواره خواهد بود .
وي اظهار داشت  :بازسازي و ترميم ساختمانها پس از زلزله و مقابله با ساخت و سازهاي غير
مهندسي از ديگر محورهاي کاريکاتورهاي جشنواره اي به شمار مي آيد که هر دو سال يکبار
در مشهد برگزار خواهد شد .
وي هدف از برگزاري اين جشنواره را بهره گيري از هنر به عنوان ابزار نرم براي پيشگيري از
خسارات سخت زلزله عنوان کرد .
به گفته مهندس سيفي 97درصد از خاک استان خراسان رضوي در معرض زلزله قرار دارد .
دبير جشنواره اظهار نمود  :سه هنرمند برگزيده جشنواره به ترتيب  750 ،1000و  500دالر جايزه
را به همراه تنديس جشنواره دريافت خواهند کرد .
وي گفت  :دفتر بازسازي و حوادث غير مترقبه استانداري خراسان رضوي ،سازمانهاي مسکن
و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان و پژوهشکده مقاوم سازي لرزه اي خراسان در
برگزار اين جشنواره مشارکت دارند .
سيفي افزود :بخشي از آثار برگزيده جشنواره در قالب نمايشگاهي از 21تا 25آذرماه سالجاري
در مشهد ارايه مي شود.
برگزاري انتخابات گروههای هفت گانه تخصصی
انتخابات هیأت رئیس��ه گروههای تخصصی هفتگانه نظام مهندسی ساختمان استان درتاریخ
پنجشنبه  88/8/14درمحل ساختمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
مطابق قانون نظام مهندسی  ،هریک از گروههای تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از
 3تا  7نفر خواهد بود که از بین اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط وسایر
اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال تعیین وانتخاب میشوند که
مطابق جدول مربوطه برای نظام مهندسی ساختمان استان خراسان که تعداد اعضای آن بیش
از  10000نفر میباشد ،تعداد اعضای منتخب از هیأت مدیره سه نفر و تعداد اعضای منتخب از
بین اعضای همان رشته درنظام مهندسی استان  4نفر خواهند بود .
براس��اس مصوب��ه مورخه  88/7/18هی��أت مدیره  ،اعضای منتخ��ب این هیأت
( تعداد سه نفر) برای رشته های هفتگانه براساس حروف الفبا
ردیف
1

رشته
عمران

2

نقشه
برداری

3

ترافیک

4

معماری

5
6
7

منتخبین هيئت مديره
آقایان مهندسین  :حسین بشیر -حسن پور حسینی – محمد رضا
رئیسی
آقایان مهندسین :احمد اسدی  -ماشاءا ....سعیدیان – غالمحسین
نوراللهیان

آقایان مهندسین  :رامین آهوی – علی منصوریان – مهدی نقیبی
بیدختی
خانم مهندس شراره معدنیان وآقایان مهندسین  :محمدرضا
اسماعیلی -مزدا نوبری

شهرسازی خانم مهندس عصمت غیاثی و آقایان مهندسین  :رحمان تفهمی
– مهدی میرفندرسکی
مکانیک آقایان مهندسین  :اردشیر فرشیدیان فر – فریدون هاشم آبادی –
محمد حسین کاشانی حصار
آقایان مهندسین  :محمد جواد آفاق اسالمیه – فریدون بهلول
برق
خیبری – صالحی پویا
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خبرها
انتخابات گروههای تخصصی برای تعیین  4نفر دیگر درتاریخ  88/8/14برگزار شد که 1006
نفر در این انتخابات ش��رکت نمودند ( عمران  448نفر -نقش��ه ب��رداری  24نفر -ترافیک16
نف��ر – معماری 187نفر – شهرس��ازی 18نفر – مکانیک  126نفر و ب��رق  187نفر )  .تعداد
اعضای ش��رکت کننده درانتخابات دوره پنجم تقریبا دو برابر تعداد ش��رکت کننده درانتخابات
مشابه دوره چهارم بود.
جدول منتخبین اعضای اصلی هیأت رئیسه درانتخابات برگزار شده در مورخ پنجشنبه
 88/8/14بر اساس آراي كسب شده
منتخبین اعضاي سازمان
ردیف رشته
عمران آقایان مهندسين :شاهین صادق زاده  -امیر رضا طاهریان -سعید
1
برادران همتی -مهدی هادیزاده بزاز
نقشه آقایان مهندسين :احد اسعدی شیروان -مجید رئوفیان نیشابوری-
2
برداری محید بیجاری -اردشیر عرفانی آسوده
3

4

معماری آقایان مهندسين :احسان قاسمیان -مسعود حسینی فاطمی -فرشاد
تاتاری -خانم مهندس  :ترانه مهاجر کوهستانی

5

شهرسازی آقایان مهندسين :سید مسلم سید الحسینی -علی همایی فر -علی
مقدم آریایی  -خانم مهندس  :شیوا آجیلیان ممتاز

6

مکانیک آقایان مهندسين :محمد حسین مهرشید -سعید جهانشیری -محمد
مهدی فروهرنیا -سید سعید هاشمی دوم فدافن

7
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ترافیک آقایان مهندسين :مهدی امامی میبدی-میثم ضیایی -هومن شاداب
مهر -مسعود نادر نژاد

برق

آقايان مهندسين :مهران قاسمپور -عباسعلی پورمحمد -علی یکتایی-
مسعود اسداللهی خیبری

آموزش

تفاهم نامه

در راس��تاي ارتق��اء س��طح كيف��ي خدم��ات
نظارت��ي در حوزه ناظرين تأسيس��ات مكانيكي
توافقنامه اي س��ه جانبه بين وزارت نيرو ،وزارت
مسكن و شهرس��ازي و سازمان نظام مهندسي
س��اختمان در م��ورخ  86/6/18امض��ا گرديده
اس��ت .بموجب اين توافقنامه كليه مهندس��ين
ناظر فوق موظفند پ��س از گذراندن دوره هاي
آموزشي مصوب  ،نسبت به ارائه خدمات نظارت
بر تاسيسات آب و فاضالب اقدام نمايند .شركت
هاي آب و فاضالب نيز هرگونه فروش انشعاب
خود را منوط به تاييد تاسيس��ات آب و فاضالب
واحدهاي مسكوني توسط مهندسين ناظر فوق
م��ي كنند .الزم ب��ه يادآوري اس��ت دوره هاي
آموزش��ي مذكور در مديريت آموزش س��ازمان
نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي طراحي
و تصويب ش��ده و ت��ا پايان آبان م��اه مقدمات
برگزاري آنها فراهم خواهد شد .ذيال متن توافقنامه
مذكور جهت آگاهي كليه همكاران محترم درج
مي گردد.
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گزارش

گزارش خالصه عملکرد

مرتضی احمدی | مدیر طرح وبرنامه و R&Dشهرداری سبزوار

گروه تخصصی نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و
ایمن سازی ساخت و سازها
شهرداری سبزوار

مقدمه
همواره سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحد های مسکونی تجاری،
اداری،آموزشی،بهداش��تی،فرهنگی و غیره صرف پروژهای س��اختمانی و صنایع وابسته به آن
میش��ود که بهره برداری مناس��ب از این حجم زیاد ثروت ملی نیارمند به رعایت اصول فنی و
استاندارهای کیفیت در طراحی و تولیدات مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی
متخصص و آموزش دیده دارد  .بدیهی است که بدون وجود یک سیستم کارآمد برای اعمال
مقررات و کنترل اجرای آنها و نیز بدون نظام آموزش فنی و حرفه ای این مهم میسر نخواهد
بود .در ش��هرداری س��بزوار با عنایت به تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال  1386به
متراژحدود  261940مترمربع که از زمان تاسیس شهرداری هیچ سالی بدین اندازه از نظر تعداد
و متراژ نبوده است لزوم برنامه ریزی دقیق جهت هرچه بهتر نظارت بر نحوه ساخت و سازها
ضروری به نظرمیرس��ید  .بر همین اس��اس از ابتدای س��ال « 1387گروه نظارت بر عملکرد
مهندس��ین ناظر و ایمن سازی ساخت و سازها » در حوزه معاونت فنی و شهرسازی تشکیل
گردید تا با تشکیل جلسات تخصصی نسبت به تعیین راهبردها ی ساماندهی وکنترل برعملیات
ساخت وسازهای شهر سبزوار اقدامات مقتضی انجام گیرد.

هدف و شرح وظایف گروه
الف  :هدف
 -1تامین موجبات رشد و اعتالی مهندسی در شهرستان سبزوار.
 -2تقویت و توسعه ساخت و سازساختمان در بافت تاریخی مطابق با ضوابط مندرج در طرح
تفصیلی بافت قدیم .
 -3ترویج اصول مهندس��ی و رش��د آگاهی عمومی نس��بت به آن و مقررات ملی ساختمان و
افزایش بهره وری
 -4باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
 -5ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی شاغل در شهرستان سبزوار در بخش ساختمان
 -6الزام به رعایت مقررات ملی س��اختمان و ضوابط معماری و شهرس��ازی طرح تفصیلی از
سوی دستگاههای دولتی سازندگان مهندسین بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی
مرتبط با آن
ب :شرح وظایف گروه
 -1نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر
 - 2پیگیری ارتقاء مهارت فنی شاغلین در صنعت ساختمان سبزوار
 - 3نظارت بر مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت و سازهای شهر
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ج:اعضاء گروه
 -1معاون فنی و شهرسازی
 - 2شهرداران مناطق یک و دو
 -3مدیرمعماری و شهرسازی
 -4مدیرطرح و برنامه
 -5مسئولین امور مهندسین ناظر مناطق
 -6مسئول تاسیسات
رئوس اقدامات اجرایی گروه درسال 1387
نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر واجرایی نمودن تبصره هفت ماده صد قانون
شهرداریها
در راستای نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر در اولین جلسه تخصصی با نظر موافق کلیه اعضاء
محترم گروه اجرایی نمودن تبصره هفت ماده صد قانون شهرداریها مورد تاکید قرار گرفت .بر
اساس تبصره هفت مهندسین ناظری که طی مراحل پنجگانه نظارت نسبت به ارسال گزارش
خالف واقع اقدام نمایند و یا نس��بت به ارائه گزارش به موقع س��اخت و ساز مازاد بر پروانه در
حین اجرا اقدام ننمایند ش��هرداری مکلف اس��ت تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از
تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت شش ماه از اخذ گواهی امضاء
مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان در شهرداری خودداری نماید  .بر همین اساس تعدادی
از مهندسین ناظر متخلف به مدت شش ماه از کلیه فعالیتهای نظارتی بر اساس پروانه اشتغال
کار محروم گردیدند.
صدور کارت شناس��ایی جهت کارگران ماهر ونیروی انس��انی شاغل در صنعت
ساختمان سبزوار
به منظور ارتقاء مهارت فنی ش��اغلین صنعت ساختمان سبزوار در دومین نشست تخصصی با
نظر موافق کلیه اعضاء ضرورت بر شناسایی و صدور کارت شناسایی جهت گارگران و نیروی
انس��انی شاغل درساخت و س��از های در حال انجام سطح شهر مورد تاکید قرار گرفت بدین
منظور جلسه مشترکی در محل دفتر ریاست محترم مرکز فنی حرفه ای شهرستان سبزوار با
حضور شهردار محترم و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی نمایندگی سبزوار و دبیر گروه
برگزار گردید و مقرر ش��د تا پایان س��ال  87با همکاری مشترک سه سازمان فوق الذکر ابتدا
بانک اطالعاتی کاملی از شاغلین صنعت ساختمان به تفکیک حرفه تهیه گردد و متعاقب آن از
 88/7/1بکارگیری کارگران فاقد کارت شناسایی و مهارت فنی در پروژه های عمرانی و ساخت
و ساز های شهر ممنوع خواهد شد.
حفاظت از ویژگیهای بافت باارزش تاریخی س��بزوار از طریق نظارت مهندسین
ناظر معمار
برای تقویت و توسعه ساخت و سازها در بافت تاریخی شهر سبزوار در سومین جلسه تخصصی
با نظر موافق گروه ابتدا محدوده مصوب بافت تاریخی شهر سبزوار و ضوابط و مقرارت نماسازی
در این بافت با هماهنگی سازمان نظام مهندسی به کلیه مهندسین ناظر اطالع رسانی گردید و
همچنین برای حفاظت از ویژگی های بافت با ارزش فرهنگی و تاریخی و حسن انجام مراحل
اجرایی پروانه های صادره در بافت تاریخی مقرر گردید فقط مهندس��ین ناظر معمار نسبت به
نظارت بر عملیات ساخت و سازهای درون با فت اقدام نمایند .یادآوری می گردد که شهر سبزوار
دارای 182هکتاربافت تاریخی می باشد که ازسمت شمال به خیابان اسدآبادی وازجهت جنوب
به خیابان طبرس��ی واز جهت شرق به خیابان کاشفی وازسمت غرب هم به خیابان عطاملک
منتهی می گردد وطرح تفصیلی ویژه آن درسال  1386مصوب شده است.
پیگیری جهت صدور شناسنامه فنی ساختمان در زمان پایانکار ساختمانی در شهرداری
سبزوار
جهت باال بردن کیفیت خدمات مهندس��ی و اجرایی نمودن شیوه نامه اجرایی ماده  33قانون
نظام مهندسی در چهارمین جلسه تخصصی صدور شناسنامه فنی ساختمان در زمان پایانکار
در شهرداری مصوب گردید که پس از انجام چندین نشست تخصصی با حضور اعضاء هیات
مدیره و متخصصین و کارشناسان ارشد عضو سازمان نظام مهندسی نمایندگی سبزوار کلیات

«محدوده بافت تاريخي شهر»
مندرج در دفترچه شناسنامه فنی ساختمان مورد تصویب قرار گرفت و انشاء ا ....از مرداد ماه سال
 1388صدور آن با همکاری مناطق شهرداری اجرائی خواهد شد.
نظارت بر ساخت وسازها ی در حال انجام از سوی دستگاههای دولتی
در راستای الزام به رعایت مقررات ملی از سوی دستگاههای دولتی سازندگان مهندسین بهره
برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط در هفتمین جلسه تخصصی گروه ساخت و
سازهای در حال انجام ساختمان اداری ،سازمان پارکها و فضای سبز و ساختمان معاینه فنی
خودرو ،س��ازمان خدمات موتوری شهرداری س��بزوار مورد ارزیابی دقیق فنی قرار گرفت که
مش��کالت فنی موجود در حین ساخت وساز ساختمانهای مذکور به لحاظ رعایت اصول فنی
آیین نامه طراحی س��اختمان ها در برابر زلزله ( اس��تاندارد  )2800و مبحث نوزدهم مقرارت
ملی ساختمان به مسئولین اجرایی پروژه درسازمان های فوق الذکر جهت رفع نقص ابالغ
گردید .
اجرائی نمودن مقررات ملی س��اختمان مبحث س��وم در ساخت وساز های شهر
سبزوار
با هدف باال بردن ایمنی س��اختمانها و رعایت مبحث س��وم مقرارت ملی ساختمان (حفاظت
ساختمان درمقابل حریق) در ششمین جلسه تخصصی گروه  ،مقرر گردید با همکاری سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی تمامی امالک در زمان صدور پایانکار ساختمانی نسبت به نصب
کپس��ول پودر وهوا آتش نش��انی اقدام نمایند و حس��ن انجام کار توسط سازمان آتش نشانی
ش��هرداری تایید خواهد شد  .همچنین منبعد ساختمانهای پنج طبقه باالی پیلوت موظف به
اجرای سیستم لوله کشی آب جهت اطفاء حریق و جعبه فایر باکس (  ) Fire boxمی باشند
که اطالع رسانی در زمان صدور پروانه توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و نظارت بر
آن توسط مهندسین ناظر تاسیسات انجام خواهد شد.
جلو گیری از استفاده مصالح ساختمانی غیر استاندارد در ساخت وسازها
جهت نظارت بر مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت و سازهای در حال انجام شهر سبزوار
بر اساس مصوبه هشتمین جلسه گروه و با هماهنگی های انجام شده با سازمان نظام مهندسی
نمایندگی س��بزوار تا زمان عدم استفاده س��ازندگان از بلوکهای سقفی پلی استایرن استاندارد
اس��تفاده ازاین نوع بلوک ها در سقف های تیرچه بلوک ممنوع گردید که در این زمینه اطالع
رسانی الزم به مهندسین ناظر انجام گردید .
تاکید بر برگزاری همایش ارتقاء پایه مهندسی در شهرداری سبزوار
در راس��تای رشد و اعتالی مهندس��ی در شهرستان سبزوار بر اس��اس مصوبه نهمین جلسه
تخصصی گروه راهکارهای اجرایی برگزاری همایش ارتقاء پایه مهندسی در شهرداری سبزوار
مورد بررس��ی قرار گرفت و مقرر گردید با اولویت اس��تفاده از متخصصین شاغل در شهر و یا
مؤسسات ذیصالح دیگر با تایید سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی سالیانه حداقل
دو همایش ارتقاء پایه برگزار گردد.
بازدید از پروژه های توسعه شهری یا استانی
در راستای بازدید اعضای گروه از پروژهای شهری استانی و کشوری پس ازبرگزاری دهمین
جلسه تخصصی گروه بازدید از پروژه ساخت مسکن  99ساله مهر واقع در توحید شهر سبزوار
فاز دوم انجام گرفت پروژه فوق الذکردارای 6000واحدمس��کونی می باش��د که درزمینی به

مس��احت 74هکتاردرتوحیدشهر سبزوار اجراخواهد ش��د .فاز اول پروژه مجتمع های مسکونی
بلوکی به تعداد  3500واحد می باشد که درزمینی به مساحت  50هکتار درحال اجرا می باشد
که هم اکنون بتن ریزی فونداسیون 2400واحدآن درحال انجام می باشد .
اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی )
در ساخت وسازهای شهر سبزوار
بر اس��اس تاکیدات انجام شده در همایش ملی «عزم ملی در اجرای مبحث نوزدهم مقررات
ملی س��اخت و نقش ش��هرداریها » و با عنایت به ضرورت نظارت بر رعایت مبحث نوزدهم
مقررات ملی ساختمان در ساخت وسازهای سطح شهر در یازدهمین جلسه گروه مقرر گردید
فهرست تمامی س��اختمانهای که در پروانه آنها رعایت مبحث نوزدهم اجباری شده است از
تاریخ  87/12/20طی بازدید هایی که توس��ط امور مهندسین ناظر مناطق انجام میشود نحوه
عملکرد مهندس��ین ناظر ومالکین در این خصوص کنترل گردد  .بدیهی است نظارت نهایی
نحوه استفاده از پنجره دوجداره ( UPVCترمال بریک وغیره ) وهمچنین اجرای عایق کاری
حرارتی در پوسته خارجی ساختمان وتاسیسات آن برعهده مسئول دفتر بهینه سازی مصرف
انرژی خواهد بود.
تقدیر وسپاس
با عنایت به اینکه بدون پشتیبانی وحمایت شهردار محترم سبزوار جناب آقای مهندس عیدی و
همچنین همکاری صمیمانه اعضاء گروه یقینا امکان پیشبرد اهداف گروه میسر نبوده است لذا
در خاتمه از حمایت و تالش و تاکید شهردار محترم سبزوار برای ایمن سازی ساخت وسازها در
شهر سبزوار و تالش های همکاران محترم گروه آقای مهندس دولت آبادی معاون محترم فنی
وشهرسازی وآقایان مهندس حسین دولت آبادی  ،مجید اکبری  ،سید رضا علوی هوشمند  ،فواد
سحابی  ،خانم مهندس نسیم اسکندری و مهندس نجفي کمال قدردانی وسپاس را دارم .

«ساختمان اداری سازمان پارکها»

«ساختمان مسكوني دارای سقف پلی استایرن»
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دل نوشته ها
اين صفحه متعلق به شما ،از آن شما و منعكس
كنن��ده ايده ها،نظرات و دس��ت نوش��ته هاي
شماس��ت  ،ياريم��ان دهيد تا ب��ا كمك هم در
غناي بيشترش بكوش��يم ،تا سودمندتر شود و
خواندني تر.منتظر بذل محبتهايتان هستيم.

بنام خالق زيبايي ها
بنام او كه هر چه هست از اوست
بنام يكتا سازنده آفريننده
نام او كه انسان را فكرت آموخت و خالقيت عطا نمود
و شكر او كه مرا مهندس آفريد.
خدايا چگونه سپاس گويم ترا ،كه مرا فكر كردن آموختي
و چگونه سپاس گويم ترا،كه مرا همت آموختن دادي
و چگونه سپاس گويم ترا ،كه به من مجال بروز استعدادهايم را دادي
و چگونه سپاس گويم ترا،كه مرا فرصت خلق كردن دادي
آن روز كه اولين بناي سه سنگي ساخته شد من آنجا بودم.
آن روز كه ابراهيم خشت كعبه را بنا نهاد من آنجا بودم.
آن روز كه پي سنگي تاالر صد ستون تخت جمشيد را نهادند من آنجا بودم
سي وسه پل را من ساختم
گلدسته هاي حرم امام غريب را من بنا نهادم.
آنگاه كه خانواده اي در منزلش ماوا يافت من شاد شدم.
آنگاه كه كودكي در زير سقفي معصومانه آرميد من لبخند زدم.
ارگ بم شاهكار من است.
آن روز كه بم فرو ريخت من بيش از همه گريستم و احساس گناه نمودم.
خدايا بر نعمات فراوانت شكر و بر نعمت مهندس شدنم تو را سپاس بيكران باد.
ولي بار مسئوليت اين رسالت عظيم ،بس طاقت فرساست.
من نه يك بار كه هر صبح س��وگند مي خورم ،سوگند مي خورم كه جهلم را علم
كنم و علمم را عمل نمايم .
مهندس مهدی کاللی
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معمار آمریکایی  ،مارشال اس��ترابال ( )Marshal Strabalaبلندترین آسمان خراش چین
را طراحی کرد.
عملیات س��اختمانی بلندترین آسمان خراش چین ،برج ش��انگهای در  29نوامبر آغاز شد .برج
شانگهای با ارتفاع  623متر توسط مارشال استرابال طراحی شده است و یک نمونه ی شاخص
دیگ��ر در دنیای حرفه ای این معمار آمریکایی اس��ت .این پروژه آخرین مورد از س��ه گانه ی
بلندمرتبه س��ازی استرابال در دوران اخیر است تا وی اسم خود را به عنوان سازنده و طراح سه
س��اختمان بلند حال حاضر جهان به ثبت برساند که شامل ساخت برج  160طبقه ای دبی در
امارات متحده ی عربی (که در حال ساخت است)و مرکز مالی گرینلند نانجینگ با ارتفاع 420
متر در نانجینگ چین ( که تا س��ال انتهاي  2009به بهره برداری خواهد رس��ید) و اکنون برج
شانگهای ،است.
خود او معتقد اس��ت که این برج با سایر آسمان خراش هایش متفاوت است و می گوید «برج
شانگهای نمادی از پویایی آینده ی چین است» و در همین باره اضافه می کند « این برج نه
تنها چین را به عنوان یک پیشرو در آینده و تغییر دهنده ی شکل شهرها معرفی میکند  ،بلکه
روح پویای چین را در خود خواهد داشت ؛ در دنیا هیچ همتایی برای این برج نخواهد بود».
این آسمان خراش سه پر با گوشه هایی نرم به آسمان یورش می برد و با یک دهانه ی باز به
پایان می رسد .این ساختمان در قد کشیدن منحنی وار خود به سمت آسمان در باال و کناره ها
برای کنترل باد هایی که از باال و اطراف به آن می وزند در جاهایی باز شده است.
آس��مان خراش  120طبقه ی ش��انگهای عملکردهایی چون دفاتر اداری ،واحدهای مسکونی
لوکس ،هتل  ،رستوران،مراکز خرید و رصدخانه ی عمومی را در خود جای خواهد داد .همچنین
در این س��اختمان نه منطقه ی مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت  ،فضاهای سبز در نظر
گرفته شده اند که هرکدام شرایط آب و هوایی و فضای باز و دید پانورمیک ( 360درجه) خاص
خود را به بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر جهان دارند.
برج شانگهای یک آسمان خراش سبز است .این برج دارای دو پوسته ی شیشه ای است که
برای کنترل انرژی،حرارت و آب در آن به کار گرفته خواهند شد .در واقع با این کاربرای نشان
دادن دوستی آسمان خراش و تکنولوژی با طبیعت است.
خود اس��ترابال دراین باره می گوید « دو پوس��ته بودن این برج آن را به یک بطری دو جداره
( فالسک) تبدیل می کند که باعث می شود تا نور طبیعی به ساختمان نفوذ کند و در مصرف
ب��رق صرفه جویی ش��ود  ،همچنین بر کیفیت روانی س��اکنین بیافزاید ،فضاه��ای داخلی را
ایزوله(ضدعفونی) کند و در مجموع در کاهش مصرف انرژی و هزینه ها بسیار موثر باشد»
در همین راستا در بخش باالیی برج توربین های بادی برای دریافت انرژی بادی در نظر گرفته
شده اند و فضای سبز ورودی برج  10000متر مربع وسعت خواهد داشت .با این تدابیر استرابال
برای این آسمان خراش اعتبار موسسه ی لیید ( ) LEEDامریکا را دریافت کرده است.
اس��ترابال معتقد اس��ت که ساخت این آس��مان خراش تا س��ال  2014به پایان خواهد رسید.
برج ش��انگهای در همس��ایگی دو س��اختمان بلند دیگر چنی در منطقه ی  Lujiazuiشهر
 Pundogب��ه ن��ام های جین مائ��و( )Jin Maoبا ارتفاع  421مت��ر و مرکز مالی جهانی
( )World Financial Centerب��ا ارتفاع  492متر اس��ت .این « س��ه ب��رادر» در کنار
رودخانه ی هوانگپو در مقابل دیده ی جهانیان خودنمایی می کنند.

ازگوشهوکناردنیا

برج شانگهای  ،چین
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اینترنت

احسان خسروانی
احس��ان طالبیان

ِ
انفورماتیک
بخش
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

معرفیسایتهایبرتر

عمران و معماری
/http://www.nabro.unl.edu
این سایت یک منبع اطالع رسانی درباره گرایش سازه پل می باشد .دانشگاه NEBRASKA
در لندن پش��تیبان این س��ایت اس��ت .در این پایگاه می توان مطالبی چون رویدادها ،نشریات
موسسه LINK ،و همچنین امکانات  SEARCHرا مشاهده کرد .آرشیو اطالعاتی خوبی در
این سایت قرار دارد و نیز می توان به نحوه ساخت و اصول پل های مختلف آشنایی پیدا کرد.
www.iiees.ac.ir
پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله كه از سه پژوهشكده زلزلهشناسی ،مهندسی
ژئوتكنیك و مهندسی سازه تشكیل شده است ،در پایگاه اطالعرسانی خود و ذیل عنوان هریك
از این س��ه پژوهش��كده اقدام به ارائه اطالعات جامع و كاملی در رابطه با فعالیتها ،انتش��ارات،
طرحهای تحقیقاتی و خدمات مهندسی هر پژوهشكده نموده است.
www.ariacivil.com
سایت آریا سیویل ،بانک اطالعات ساختمان یکی از سایت های فارسی فعال در زمینه مهندسی
معماری و عمران می باشد .در سایت به می توان مطالبی چون لیست مهندسین ،اخبار ،پالن
های ویالئی ،کاهش خطرات ناشی از زلزله ،جزئیات معماری ،معماری داخلی ،پرسش و پاسخ،
آم��وزش رایگان نرم افزار  ،SAP2000کتابخانه نرم افزار های س��اختمان ،آرش��یو تصاویر و
روزنامه های کشور دسترسی پیدا کرد.
http://www.greatbuildings.com
يكي از نام آشناترين سايتهايي كه شايد بيشتر دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته معماري باآن
آشنا باشند اين سايت هست در آن شما مي توانيد پروژه هاي بسياري را از معماران مختلف پيدا
كنيد  ,و ضمنا از موتور جستجويي كه براي اينكار در سايت پيش بيني شده ،استفاده كنيد نكته
قابل عرض آنكه در اين سايت معماران برحسب دوره تاريخ و زمان حيات ،تقسيم بندي شده
و در يك جدول به ترتيب از قرن  14ميالدي تا س��ال  2005مرتب گرديده و اين كار را براي
ساختمان ها نيز انجام شده است .در صفحه اول سايت مي توانيد اين دو مورد را با نام هاي :
 2005 to 1400 Timeline of Architectsو2760- Timeline of Buildings
 2005 toپيدا كنيد.
و اما در مورد جستجو به سه طريق مي توانيد پروژه دلخواه تان را بیابید.
 .1نام آرشيتكت
.2نام ساختمان
.3نام محل يا مكان قرار گيري پروژه .
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همچنين در اين سايت براي بعضي پروژه هاي موجود فايل سه بعدي از پيش ساخته شده وجود
دارد كه مي توان با دانلود كردن نرم افزار موجود در اين سايت فايل ها رو باز كرد و در داخل
پروژه انتخابي به گشت و گذار پرداخت و حتي داخل آنرا تماشا كرد
http://www.arcspace.com
در اين سايت شما مي توانيد اطالعات جامعي در مورد پروژه هاي معروف و معماران مطرح دنيا
به دست آورد كه از اين حيث منبعي بسيار غني است.
در صفحه اول در سمت راست مي توانيد ليستي از معماران را مشاهده كنيد كه سايت در مورد
آنها مطلبي براي ارائه هس��ت و با كليك كردن برروي هركدام مي توان چند پروژه از آنان را
مشاهده نمود.
قسمت  BOOKCASEسايت هم اختصاص به كتابهاي بسيار متنوع و جالبي دارد كه ديدن
آن خالي از لطف نيست.
www.lambethpalacelibrary.org
در این سایت با قدیمی ترین کتابخانه بریتانیا آشنا می شویم .در این کتابخانه به هنر معماری
و کتب مربوط به آن پرداخته شده است .در سایت می توان مواردی چون امکان دسترسی به
کتابخانه ،کاتالوگ کتاب های چاپی ،راهنمای مرجع کتابخانه ،امکانات ارائه ش��ده برای کپی
برداری از کتب ،اخبار و اعضای کتابخانه را مشاهده کرد.
مکانیک
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
این سایت را می توان به عنوان یک سایت مرجع اطالعاتی درباره توربین های گازی دانست.
در س��ایت تمامی اطالعات مورد نیاز برای آش��نائی کامل با توربین های گازی گردآوری شده
است که می توان به مجله ها ،کتاب ها ،تصاویر ،چارت ها و جداول اشاره کرد .همچنین منابع
اطالعاتی قدرتمندی جهت استفاده مهندسین در این سایت درباره توربین های گازی قرار داده
شده و امکان استفاده از آن فراهم آمده است.
http://www.gtdiecastings.co.uk
در این سایت به ریخته گری تحت فشار  DIE CASTآلومینیوم و روی پرداخته می شود.
میزان ظرفیت تولید از روش  DIE CASTمونتاژ ،پرداخت کاری ،ماش��ین کاری ،بررس��ی
کیفیت و عکس برداری با استفاده از اشعه  Xبرای عدم وجود ترک یا شکاف های غیر قابل
دید در محصوالت از دیگر خدماتی می باشند که این سایت ارائه می کند.

برق
www.Aeesiau.com
پایگاه اطالع رس��انی انجمن مهندس��ین برق ایران در این سایت به معرفی مقاالتی در مورد
مهندسی برق و الکترونیک ،همچنین نرم افزارهای مرتبط با رشته مهندسی برق و الکترونیک
می پردازند.
www.electronicsee.com
در ای��ن س��ایت به معرفی مرکزی پرداخته می ش��ود که در زمینه ارائ��ه اطالعات و منابع به
عالقمندان و متخصصان رش��ته الکترونیک فعالیت دارند .منابع اطالعاتی و آموزش��ی ،منابع
عمومی ،استانداردهای مهندسی و امکان دریافت خبرنامه موسسه از طریق پست الکترونیکی از
موارد خدماتی این سایت می باشند.
www.Iranbuilders.com
بزرگترین بانک اطالعاتی صنعت ساختمان تاسیسات برق و الکترونیک به زبان فارسی.
www.circuitsage.com/tline.html
در این سایت به آموزش چگونگی طراحی یک شبکه و خط انتقال اطالعات پرداخته می شود.
انواع نرم افزار طراحی ،طراحی پهنای باند ،طراحی فیلترها ،LNA ،ترانسیور و بسیاری مطالب
آموزشی دیگر را می توان در این سایت مشاهده نمود.
نقشه برداری
www.ncc.org.ir
س��ازمان نقش�� ه برداری كش��ور  National Cartographic Centerبا سابقه بيش
از 50س��ال توليد نقش��ه به عنوان يكی از سازمان های وابسته به س��ازمان مديريت و برنامه
ريزی كشور با اهداف برنامهريزی ،هدايت ،استاندارد كردن ،نظارت و يكنواختی تهيه نقشه و
اطالعات مكاني مبنايی ،پوششی و موردی انجام وظيفه مینمايد .اين اطالعات با بهرهگيری
از توانمندیهای كشور تهيه و بهنگام می گردند .در سایت می توان عناوینی از قبیل سیستم
مدیریت کیفیت سازمان ،استاندارد سازی اطالعات مکانی ،شرکت های مشاور نقشه برداری،
شورای ملی کاربران ،سایت های مرتبط ،تازه ها ،پروژه ها ،محصوالت ،همایش ها ،شوراها و
کمیته ها را مشاهده نمود.
شهرسازی
/http://architecture.com
در این س��ایت شاهد لینک هایی همچون کتابخانه ،کاتالوگ ،مجالت و حوادث و رویدادهای
مرتبط با شهرسازی ،هستید .همچنین این سایت به شما این امکان را می دهد که ساختمانهای
بزرگ ساخته شده در اقصی نقاط جهان را جستجو و اطالعاتی را در مورد آن بگیرید.
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