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نش��ریه ط��اق از دریاف��ت نظ��رات هم��کاران صاح��ب نظ��ر در زمین��ه های
مختل��ف من��درج در ماه نام��ه جهت درج در ش��ماره آتی اس��تقبال می کند.
نقل مطالب ماه نامه طاق با ذکر منبع بالمانع است.
مطال��ب من��درج الزاما بیانگر مواضع و دیدگاه های س��ازمان نظام مهندس��ی
ساختمان و ماه نامه نیستند.
درج آگهی محصوالت تجاری به منزله تاييد نظام مهندسی ساختمان برای این
محصوالت نمی باشد.
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هدفمندسازييارانهها و مقرراتمليساختمان

سرمقاله

 5هدفمند سازي يارانه ها و مقررات ملي ساختمان
 6به مناسبت  30صفر؛ شهادت حضرت امام رضا

(ع)

 8سروش انديشه

گفتوگو گامي در« جاده واليت» درگفت و گو با مهندس علي اصغر ساالري

 ... 10هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را

گزارش در چهارمين نشست تخصصي حمل و نقل و ترافيك عنوان شد:
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گزارش
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گزارش
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 71هدفمند كردن يارانه ها گامي به سوي صنعتي شدن است
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باالخره پس از مدتها انتظار طرح هدفمند سازي يارانه ها كه به حق بزرگترين و بنيادي ترين تحول در عرصه اقتصاد
كش��ور خوانده مي ش��ود جامه وجود بر تن نمود و حذف يارانه هاي مستقيم بر روي كاالها و خدمات كه بر خالف
فلسفه اساسي آن ،بيشترين عوايد و منافع حاصل از آن به جيب طبقات مرفه جامعه سرازير مي شد ،در دستور كار
دولت قرار گرفته و نرخهاي واقعي و بدون يارانه مالك تعامالت مالي و اقتصادي در همه عرصه ها قلمداد گرديد.
ضرورت حذف يارانه ها و هدفمندي آنها ،اصلي است بديهي كه مورد توافق تمامي كارشناسان و صاحبنظران فارغ
ازديدگاههاي سياسي آنهاست و دعاي خير همه مردم آگاه بدرقه راه كساني است كه بدينوسيله در راستاي اصالح
امور گام برمي دارند.
و اما آنچه كه در اين ميان براي مهندسان اهميت دارد حفظ و گسترش دستاوردهاي طرح عظيم هدفمند ساختن
يارانه ها در صنعت ساختمان است .واقعيت اين است كه قيمت تمام شده بسياري از مصالح ساختماني به قيمت
حاملهاي انرژي شامل برق ،آب ،گاز و سوخت بستگي دارد و شايد در نگاه اول اين تصور بوجود آيد كه اين طرح
باعث افزايش هزينه هاي ساخت و به تبع آن قيمت مسكن در كشور شود ولي نكته اي كه به هيچ عنوان نبايد ازآن
غفلت كرد اين است كه اين موضوع نه تهديد كه فرصتي مغتنم براي صنعت ساخت به شمار مي آيد.
سالهاست كه مردم ما از طريق رسانه هاي عمومي با اهميت مبحث  19مقررات ملي ساختمان آشنا شده اند و بلحاظ
تئوريك اهميت صرفه جويي در مصرف انرژي را مي دانند ،اما در عمل اگر سري به ساختمانهاي جديد االحداث و
يا در حال ساخت در شهرهاي بزرگ بزنيد ،خواهيد ديد كه هنوز به جرات مي توان گفت ضوابط اصلي مبحث 19
در حداقل  80درصد ساختمانها رعايت نمي شود و هنوز دست اندركاران ساخت و ساز به اهميت روز افزون انرژي
به دليل قيمتهاي اندك آن پي نبرده اند.
از آن سوي سالهاست كه از فن آوريهاي نوين ساختمان و ضرورت سبكسازي در احداث بناسخن به ميان مي آوريم
ولي باز هم در عمل هنوز همان ساختمانهاي اسكلت فلزي مرسوم را با صرف هزينه هاي زياد مي سازيم و سال ها
از انبوه تجارب و پيشرفتهاي كشورهاي توسعه يافته عقب مانده ايم .اكنون طرح هدفمند ساختن يارانه ها در حوزه
صنعت ساخت و ساز مي تواند بسان محركي قوي وارد عمل شده و موجد تحولي جهش وار در توسعه كيفي اين
صنعت گردد .اين هدف بزرگ ميسر نمي شود مگر با همت جامعه مهندسي كه اصلي ترين ركن تضمين كيفيت
صنعت ساخت كشور محسوب مي شوند.
در همين جا الزم اس��ت به نقش نهادهاي سياست گزار و سازمان هاي عهده دار كنترل و نظارت شامل مسكن و
شهرسازي ،شهرداري و نهايت ًا نظام مهندسي ساختمان در كنار هيئت چهار نفره استان اشاره نمود كه مي بايست با
توجه به تجارب قبلي و ضرورتهاي فعلي تصميم سازي بايسته براي تضمين اجراي مباحث بر زمين مانده مقررات
ملي ساختمان و در رأس آنها مبحث  19را بعمل آورند تا شيريني طرح هدفمند سازي يارانه ها بر مذاق سازندگان،
مهندسان و نهايت ًا بهره برداران ساختمانها هرچه بيشتر چشيده شود.
و اما نكته آخر اينكه زمان فعلي براي اجرايي كردن طرح هدفمند سازي يارانه ها حداقل براي صنعت ساخت بهترين
زمان ممكن است چرا كه اگرچه قيمت حامل هاي انرژي و به تبع آن مصالح ساختماني ممكن است دچار افزايش
شود لكن قيمت هر متر مربع مسكن بيش از هر عاملي به نظام عرضه و تقاضا بستگي دارد و با توجه به انبوه ساخت
و ساز صورت گرفته در قالب طرح مسكن مهر كه در تمام تاريخ كشور شايد بي سابقه باشد ،تعادل بازار مسكن حفظ
شده و لذا به ياري خداوند همچنانكه وزير محترم مسكن و شهرسازي به آن اشاره نمودند در اين اصلي ترين نياز
افراد جامعه يعني داشتن سرپناهي مطمئن براي سكني گزيدن ،تغيير قيمت آنچناني را شاهد نخواهيم بود.
به اميد آباداني روز افزون سراي دنيا و آخرت تمام آحاد ميهن عزيز اسالمي مان
سردبيـر

تشنه ام بر آب سقاخانه ات
امش��ب ،کوچه هاى خراسان ،از عبور تو خالى
مى ش��وند و داستان غریبى تو با پر زدنت ،به
پایان مى رسد ،ولى دستان روشنت اى چراغ
هش��تم طریق عرفان! هر روز ،بل��وغ ماه را به
هنگام اذان بر گلدسته هاى حرم و بر آسمان
قلب عاشقانت به تماشا مى گذارد.
یا على بن موس��ى الرضا علیک السالم! زمین
از غ��م فراق تو در پر خویش خزیده و تنها در
مزار تو جرئت س��ر بلند کردن دارد؛ آنجا که
دل هاى شکسته خود را چون کبوتران حرمت،
بر پنجره فوالد نگاه تو دخیل مى بندیم و سر
بر شانه هاى خیال تو مى گذاریم؛ همان جا که
طعم زخمى حاجت خود را با آب سقاخانه ات،
در گلوى نیاز خویش مى ریزیم.

بهمناسبت 30صفر؛شهادتحضرتامامرضا

(ع)

دست شفابخش

داستان کرامتی از حضرت رضا علیه السالم

امام رضا علیه الس�لام بر روی صندلی نشس��ته بود و گل قش��نگی در دست
داش��ت .امام گل را به دس��ت یکی از خادمین داد و فرمود آن را به من بدهد.
همین که گل را به دستم داد ،احساس بهبودی کردم !
الل حاج شیخ حبیب هّ
آیة هّ
الل گلپایگانی تحصیالت خود را در اصفهان به پایان
رساند .سپس به مشهد هجرت و امام جماعت مسجد گوهرشاد شد و در مدرسه
علمیه «خیرات خان» تدریس فقه ،حدیث ،تفسیر و درس اخالق داشت و در
جمادی الثانی  1384ق .رحلت نمود و در حرم مطهر امام رضا علیه السالم به
1
خاک سپرده شد.
حجة االسالم صالحی خوانساری در شب  21ماه مبارک رمضان  1381ش .در
مصالی قدس شهر قم درباره شیخ حبیب هّ
الل گلپایگانی فرمودند:
خودم شاهد بودم که عده ای از بیماران العالج بعد از نماز در مسجد گوهرشاد
به دور وی گرد آمده و از او خواستند تا برای آنها از خدا شفا بخواهد .آن عالم
وارس��ته دس��ت مبارک خود را بر س��ر هر مریضی که میکشید ،بدنش عرق
میکرد و شفا مییافت.
آقای صالحی خوانساری ،به نقل از یکی از مراجع تقلید کنونی ،گفت :وقتی که
فلسفه آن را از وی پرسیدم ،در جواب فرمود:
مدت چهل س��ال تمام همیشه نماز شب را پش��ت دربهای بسته حرم مطهر
امام رضا علیه الس�لام میخواندم و همه روزه هنگامی که دربهای حرم را باز
میکردند 2،ا ّولین کسی بودم که قبر مطهر آن حضرت را زیارت میکردم.
یکبار یک هفته مریض شدم ،به طوری که توان رفتن به حرم را نداشتم؛ یک
ش��ب از پنجره خانه چشمم به گلدسته های حرم امام رضا علیه السالم افتاد.
رو کردم به حرم و عرض کردم :آقا! خودت میدانی که مدت چهل سال همه
روزه ا ّول زائر تو بودم ولی یک هفته است که مریضم؛ معذرت میخواهم که
نتوانستم به زیارتت بیایم!
شیخ حبیب هّ
الل میگوید:
یکب��اره خوابم برد؛ در عالم رؤیا دیدم امام رضا علیه الس�لام بر روی صندلی
نشسته و گل قشنگی در دست دارد و دو خادم جلوی امام ایستادهاند .امام گل
را به دست یکی از خادمین داد و فرمود آن را به من بدهد .همین که گل را به
دستم داد ،احساس بهبودی کردم .ناگهان از خواب بیدار شدم .اتاق پر از بوی
عطر بود و همان دسته گلی که امام در خواب به من داده بود ،در دستم بود و
کام ً
ال بهبود یافتم.
بلند شدم طبق معمول همیشه ،به جلوی حرم آمده و مشغول عبادت شدم تا
اینکه درب حرم باز شد و مثل همیشه ،ا ّول زائر بودم .بعد از زیارت برای اقامه
جماعت به مس��جد گوهرشاد رفتم .بعد از نماز دیدم عده ای از بیماران جواب
ک��رده دورم را گرفته و میگفتند« :ش��یخ حبی��ب هّ
الل! از آن گل که امام علیه
السالم به تو داده ،به بدن ما بمال تا خوب شویم!» متوجه شدم که این افراد که
در جریان نبودند حتم ًا امام رضا علیه السالم آنها را پیش من فرستاده است .از
برگ گل به سر و صورت آنها مالیدم؛ متوجه شدم که بیماری آنها خوب شده،
از آن زمان به بعد فقط همین دس��تم که با آن گل را گرفته بودم ،مریضها را
شفا میدهد.
آن مرجع تقلید بزرگوار میگوید :به شیخ حبیب هّ
الل گفتم :این گل را امام رضا
علیه السالم به یکی از خادمین داد تا آن را به تو بدهد؛ از آن زمان به بعد دستت
مریض ،ش��فا میدهد .اگر خود امام رضا علیه السالم گل را به دستت میداد،
چه کار میکردی؟
الل چهره اش دگرگون شد و فرمود :هّ
یک وقت شیخ حبیب هّ
والل اگر امام رضا
علیه الس�لام خودش گل را به دس��تم میداد و دست مبارکش با بدنم تماس
میگرفت بعد از آن ،مطمئن بودم دستم اگر به مرده میخورد ،آن را زنده میکرد.
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 .1گنجینه دانشمندان ،محمدشریف رازی ،ج  ،7ص .512
 .2قب ً
ال شبها درب حرم امام رضا علیه السالم را میبستند.
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عكس| محمدرضا بخشنده
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سـروش انديشـه
هدفمندي يارانه ها از دیدگاه بنيانگذار
جمهوري اسالمي ايران
حضرت امام خميني (ره)
اسالم تعديل ميخواهد ،نه جلو سرمايه را ميگيرد و نه ميگذارد
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از مسأله عدالت دست برنداريد ،اين قضيه عدالت را دنبال كنيد،
مسأله فسادستيزى ،حمايت از طبقات ضعيف ،سادهزيستى ،نگاه
به مناطق دوردست و محروم ،توجه به مشكالت گوناگون مردم
را دنب��ال كنيد .اينها اصولى اس��ت كه اگر رعايت بش��ود و بر
اينها پاى فش��رده بشود ،هم خدا را راضى مىكند ،هم مردم را
از هر مس��ؤول و از هر نظامى خشنود و دلشاد مىكند .اينها را
ادامه بدهيد.
عدال��ت فقط عدالت در مس��ايل اقتصادى نيس��ت ،يك بخش
عمدهاش مسأله اقتصاد است .در قضاوتها ،در داورىها ،در نگاهها،
در نظرها ،در اظهارات ،در موضعگيرىها ،همه بايستى شاخص
عدالت را در نظر داش��ته باشيم .از همه مبتالبهتر ،همين مسأله
عدالت اقتصادى و عدم توزي��ع عادالنه ثروت عمومى و درآمد
عمومى ملى بين آحاد جامعه است كه نمونههاى فراوانى دارد كه
زياد است و يكىاش همين يارانهها است كه ما خودمان يارانه
مىدهي��م ،به فقير كمتر مىدهيم ،به غنى بيش��تر مىدهيم! االن
اينجور است .االن يارانههايى كه دولت دارد مىدهد ،بيتالمال
دارد مىدهد ،به فقرا داريم كمتر يارانه مىدهيم ،به اغنياء بيشتر
داريم مىدهيم .اين هدفمندكردن يارانهها كه مطرح شده ،واقعا
يك امر مهمى است .سالهاست كه اين جزو آرزوها است ،جزو
كارها است .بنده در دولتهاى قبل ،دو سه مرتبه كتبا و شفاها به
دولتها گفتهام ،منتها دنبال اين نمىرفتند ،كار سختى است ،كار
پردردسرى است .همين طور ترجيح مىدادند كه بماند .حاال اين
دول��ت دنبال اين كار رفته .باالخره بايد اين را دنبال كنيد ،كار
ظريفى هم هست.

چيزي مثل يك اشاره:
عشق تجلی می جوید و عاشق؛ حلقه ای که تبسم نگاه معشوق را لحظه ای در
آن جای دهد.گاه قدمگاه ،تجلی عشق می شود و راه ،حلقه ای که تبسم راضی
معشوق را در افق بی انتهایش می توان به نظاره نشست .آنجاست که میل ها،
حصارها و برجها بهانه می شوند تا خود را به سرو پیر« ابرکوه» ،به «خرانق»
و یا به محله «طالجرد» نیشابور و عطر بادامهای شفا بخش اش که واژگان
مسیحایی سلسله الذهب را تکرار می کنند برسانی ،یا آنکه قدح سبز یقین ات
را به تمنای جرعه ای از چش��مه کرامتش در « ده سرخ» پیوند زنی .آن وقت
مقصوره گوهرشاد و کاروانسرای خلوت و رعب انگیز طرق هم شاهدی برای
شفا و سالم تو و کرم بی انتهای معشوق می شود.آنوقت تو می مانی و مشتی
از خاک عطرآگینی که می توان توتیای چشم کرد.
تفسير حكايت عشق و عاشق و معشوق گذر از كوچه پس كوچه هاي زندگي
مردي اس��ت كه ديري است نش��اني خدا را با گام نهادن در جاده واليت مي
جويد.مهندس علي اصغر ساالري كه خود بخشي از تاریخ شفاهی جاده والیت
اس��ت مي كوش��د در گفت و گويي صميمانه با « طاق» قدم زدن در قدمگاه
عشق را تفسير كند:

گفت وگو گامي در« جاده واليت» درگفت و گو با مهندس علي اصغر ساالري:

 ...هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را
جواد صبوحي | مهندس محمدتقي خسروي
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آقاي مهندس ،مایلیم در ابتدای این گفت و گو کمی بیشتر از خودتان
بگویید.
من در سال  1323در نخودک و در همسايگي حسنعلی نخودکی متولد شدم و
شاید یکی از مسایلی که سمت و سوی زندگیم را تعیین کرد متاثر از فرهنگی
است که بر آن محیط سایه افکنده بود.به خاطر دارم دوران کودکی و روزهایی
را که با وجود مسافت زیاد بین مشهد و خانه پدری ،تا دبستان طوسی مشهد
طی می کردم.بعدها والدینم خانه ای را در یکی از خیابانهای ش��هر خریداری
کردند تا براحتی بتوانم ادامه تحصیل دهم .تحصیالت متوسطه را تا سال سوم
در دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی و پس از آن در هنرستان فعلی شهید
بهشتی گذراندم .در آن زمان به دانش آموزان هنرستانی  6تومان کمک هزینه
تحصیلی تعلق می گرفت و همین مقدار می توانست کمک قابل مالحظه ای
به روند زندگی من و سایر دانش آموزان کند.
در آن مقطع همزمان با تحصیل به کار دیگری هم مشغول بودید ؟
بله ،نزد مرحوم حسین اصفهانی که استادی برجسته در گچبری بود مشغول به
کار شدم و یکی از افتخارات من شاگردی استاد اصفهانی است.بد نیست بدانید
تمامی گچبری های حرم مطهر به همت وی و ش��اگردان آن زمانش شکل
گرفته بود.با همکاری و همفکری ایشان بود که تالش کردم از همان ابتدا وارد
فعالیتهای اجرایی عمران شوم.
س��ال  1341از هنرستان فارغ التحصیل شدم و دیپلم خود را با کسب عنوان
ش��اگرد اولی دریافت کردم.همان زمان زنده یاد مهندس تبریزی من را برای
کار ب��ه مرحوم مهن��دس آفرنده معرفی کرد.آن زمان در مش��هد دو مهندس
بیشتر فعالیت نمی کردند که یکی از آنها مهندس آفرنده بودودیگری مهندس
غفرانیها .ایش��ان آن زمان گنبد مقصوره مس��جد جامع گوهرشاد را بازسازی
می كرد و در حقیقت همکاری من در س��ال  1341با ایش��ان آغاز فعالیتم در
حرم مطهر رضوی نیز محسوب می شد.درآن ایام مهندس دیشیدی در آستان
قدس رضوی مش��غول خدمت بود و من نقشه برداری اراضی سرده ،سعدآباد
و ...را عهده دار شدم .تا سال  1345در مسجد جامع گوهرشاد با مدرک دیپلم
هنرستان کار می کردم.
چهشدکهتصمیمگرفتیدتحصیالتتانرادرمقطعدانشگاهیادامهبدهید ؟
آن زمان امکانی فراهم ش��ده بود تا دارندگان دیپلم هنرستان بتوانند با کسب
دیپلم ریاضی بدون کنکور در دانش��گاه پلی تکنیک ادامه تحصیل دهند .من
نیزهمزمان با کاردرمس��جدجامع گوهرشادوبعد از سه سال فراغت از تحصیل
مجدداً در کالس های متفرقه ش��بانه به تحصیل پرداختم ودرمدت کوتاهی
دیپل��م ریاض��ی را اخذ نمودم .جالب توجه اینکه آن س��ال به غیرازمن یکنفر

شاگرد نقاش ساختمانی با آن همه کار سنگین روزانه در آزمون موفق به اخذ
دیپلم شد .درهمان زمان کاربازسازی گنبد مقصوره پایان گرفت و برای ورود
به دانش��گاه پلی تکنیک وادامه تحصیالت راهی تهران ش��دم .آن سال دوره
ش��بانه علم و صنعت برای نخس��تین بار راه اندازی شده بود و من که در کنار
تحصیل کار می کردم با وجود داشتن دو دیپلم مجدداً در کنکور شرکت کردم
و موفق شدم در هنرسرای عالی ( دانشگاه علم و صنعت ) پذیرفته شوم .شش
هزارتومان شهریه دانشگاه را همسرتولیت مسجدجامع گوهرشاد بعنوان پاداش
قبولی پرداخت و از آن پس روزها در شركتهاي مختلف پیمانکاری و مشاوري
چون سينوس ،ابجدوآلپ مشغول به كارشدم .درآن سال مشاورين ابجد پروژه
پتروش��يمي ماهشهررادردست داشت و من كارم را از شابلون نويسي در نقشه
كشي شروع كردم.آن زمان نقشه هاي اين شركت را حدود  90مهندس و نقشه
كش كه غالب آنها ازاقلیتهای مذهبی بودند با دست ترسيم مي كردند.پس از
مدتي دفتر «متره» اي را در تهران تأسيس كردم و براي شركت های مختلف
كار برآورد و مترو را انجام مي دادم.سال  1349از دانشگاه فارغ التحصيل شدم
و دو س��ال بعد ،پس از آنکه دوران خدمت سربازي را در سپاه ترويج و آباداني
به پایان رس��اندم شركت بولدوزخراسان ودر س��ال  1354شرکت چهاربرج را
تأسیس نمودم.
در س��ال  52همراه با  16ش��ركت سنديكاي پيمانكاران را تأسيس و به مدت
ده سال رئيس هيات مديره بودم و در سال  62از كار پيمانكاري كنار رفتم.در
همان سال كه به سفر حج رفته بودم از خدا خواستم؛ اول آنكه آن سفر آخرين
سفر من نباشد.ديگر آنكه درخواست كردم نان پيمانكاري را از من بگيرد؛ چون
در پيمانكاری ابزاروماشین آالت كار مي كند ودرمشاورفکرواندیشه انسانها .در
همان س��ال شركت مسكن و عمران قدس رضوي تأسیس شدو به پیشنهاد
مهندس كاظميان به منظور احداث بزرگراه سرخس دعوت به کار شدم .از آن
زمان به بعد تالش كردم تا همواره به عنوان مشاور فعالیت کنم تا آنکه بتوانم
آزادانه فكر كرده و به ديگران خدمت كنم ودر تمام اين مدت تالش كردم از
پژوهش و تحقيق دور نمانم.
كار پژوهشي جاده واليت چطور شروع شد؟
همانطور ك��ه مي دانيد راه ،زيربناي هر طرح اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگی و
سياسي است .از دو هزار سال قبل اغلب راهها از ميان آباداي ها مي گذشت و
سه عامل نزديكي مسير ،وجود آب وعلوفه و امنيت براي هر مسافر از اهمیت
بس��زایی برخوردار بود.پ��س از ورود اتومبيل به ايران اي��ن عوامل،ديگر براي
مس��افران اهميت چنداني نداش��ت.از آن پس روس��تاها از جاده ها دور افتاد و
تأثير اقتصادي ،سياس��ي ،اجتماعی و فرهنگي مسافر بر روستاها از میان رفت
و این وضعیت ادامه می یافت تا روس��تاهای ما به تدريج به كويری فرهنگي
تبديل ش��وند.براي مقابله با چنین چالش��ی تصمیم گرفتم ضمن گفت و گو
با برخي از روحانيون و پژوهش��گران در خصوص راههاي كهن مان تحقيق
كنم.اساس�� ًا پژوهش ب��ر روي جاده واليت از تحقيق ب��ر روي راههاي كهن
آغاز شد.اولين تحقيق را با جاده ابريشم و ابتدا به شيوه مطالعات كتابخانه اي
و س��پس پيمايش��ي انجام داديم .این پژوهش را از شمال شرقي كشور يعني
س��رخس آغاز كرديم وتا شمال غربی ادامه دادیم .بر روی شاخهای جنوبی –
شمالی يعني از بندر سيراب ( بندر طاهري فعلي ) ،بندر عباس و بندر چابهاربه
شاخه اصلی نیز تحقيق كرديم .در زمان دولت آی َه اهلل هاشمي رفسنجاني به
چند وزارتخانه مراجعه گردید ودرچهارمین کنفرانس بین المللی عمران توسط
بخش تحقیقات وزارت راه وترابری قولهای مساعدی داده شد .در زمان آقاي
خاتمي این كار به عنوان طرحي ملي و فرهنگي تصويب گردیدوذکر نمودند ،در
شرایطی که برخي از كشورها القاء مي کنند كه جاده ابريشم از ايران نگذشته
اس��ت ش��واهد موجود در این پژوهش دليل خوبی بر رد ادعای آنان می باشد.
متأس��فانه ذکر نمودند که اعتباری برای این کارنداریم که مجبورشدم با وام و
فروش ماش��ین آالت باقی مانده شرکت چهاربرج پروژه را به پایان برسانم و
طی چند شماره در ماهنامه جاده ابریشم با عنوان جاده ابریشم در گذر تاریخ آنرا
چاپ ومنتشرنمودند .در آن زمان اميدوار بودم روزي سازمان یا نهاد عالقمندي
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نیز وارد گود ش��ود .خداراشاکرم که اگرکمکی برای تحقیق توسط سازمانهای
ذیربط نشد ،دولت کار خود را بر روي كاروانسراها به عنوان پروژه هاي زيست
محيطي -گردشگري و احياي ميراث كهن آغاز كردواکنون مسیری آباد برای
گردشگران مهیا گشته است.
پس از چندی تصمیم گرفتم تحقیقات ام را در قطر ايران ادامه دهم تا از این
طریق بدانم چه كس��اني از اين مس��ير گذر كرده اند .ماهها وقت من صرف
تحقيق در خصوص اين موضوع در كتابخانه ها شد وبیش از نود منبع متقدم
ومتأخربررسی گردید ،سرانجام به اين نتيجه رسيديم که کاروان امام هشتم (ع)
با پیمودن حدود  3500کیلومتر ازمدینه تا مرو مسیر مورد نظر را پیموده است.
با نظر علماء تصمیم گرفتم بخش��ي از اين تحقيق كه خارج از ايران قرار دارد
به صورت كتابخانه اي و بخش داخلي آن که حدود  2000کیلومتر است را با
شیوه مطالعات میدانی انجام دهم.
در واقع مسیر جاده والیت از کجا شروع و به کجا ختم میشود؟
چنانکه می دانیم رجاء ابن ابي ضحاك به فرمان مأمون كاروان امام(ع) را در
پنجم تير ماه  195شمس��ي ( 25ذيقعده سال  200هجري  -قمری) ازمدينه
همراهی مي كند .این کاروان از مدينه تا شلمچه حدود  23منزل توقف داشته
است که متأسفانه آثاری یافت نمی گردد.
مقام معظم رهبری شلمچه را دروازه ورودی والیت آقا علی ابن موسی الرضا(ع)
نامیدند و آستان قدس رضوی یادواره ای بر مزار شهدای گمنام شلمچه بنا نمود
که توفیق مدیریت آن پروژه نیز نصیب من شد .اولین قدمگاه امام(ع) در کنار
بهمن ش��یر قرار دارد .قدمگاه دوم در اهواز(آرامگاه علی ابن مهزیار) و سومین
مکان در کنار مارون در شمال بهبهان است.از آنجا ب ه بعد دو مسیر مورد مطالعه
قرار گرفت.یکی مسیر شیراز و دیگری مسیر تنگه تکاب .به مسیر شیرازدر هیچ
یک از منابع اش��اره نش��ده و علت آن آبادانی آنجا و طوالنی بودن مسیر بوده
ن مسیر برای حرکت امام بعید به نظر میرسید.مسیر تنگه
اس��ت.بنابر این؛ ای 
تکاب مورد مطالع��ه و پژوهش قرار گرفت در ارجان قدمگاهی وجود دارد که
بیت شعری بر سر در قدمگاه جلوه گراست.
گر ميسر نشود بوسه زنم پایش را
هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را
پس از آن درس��ده فارس و در ابر کوه (مس��جد بیرون) و درتوران پش��ت ودر
یزد (مس��جد فرط) و در خرانق (مشهدک) قدمگاه های شناخته شده از قرون
گذشته می باشند ،همچنین در خرانق آرامگاه یکی از خدمه امام رضا(ع) بنام
بابا خادم قرار دارد .در صحرای طبس جای شناخته شده ای وجود ندارد ،پس
ن است که به دلیل وجود باتالق در غرب
از آن به طبس میرسیم ،دیدگاه ما ای 
شهرکاروان امام(ع) به طبس نرفته و در جوخواه اقامت نموده است،پس از گدر
از کوه یخ آب کاروان وارد منطقه کاشمر شده و بعد از طی مسیر در امتداد رود
ش��ش تراز و عبور از کوه سرخ به نیش��ابوروارد شده و در کنار محمد محروق
در محله طال جرد اقامت نموده است .درخت بادامی که توسط امام (ع) در آن
منزل کاشته شد سالها شفا بخش درد دردمندان بود .بیان حدیث مشهور سلسله
ق افتاد .در ادامه راه توقفی در قدمگاه نیشابور و ده سرخ
الذهب در این منزل اتفا 
و بعد به کوه معجونی میرسی م و کوه سنگ تراشها که هر کدام روایتهائی در
مورد مسیر حرکت امام رضا(ع)دارنددردل این رشته کوه است.از مشهدیا سناباد
آن دوران دو مسیر مورد مطالعه قرار گرفت  :ابتدا از توس تا سرخس و مسير
ديگر مسیر چهچهه بود.مسیر اول به همان دلیل که رجاء ابن ابی ضحاک از
نزدیک ش��دن به آبادی ها پرهیز می نمود و دورتر از مسیر دوم نیز می باشد
چندان مورد توجه نیست ولی مسیر دوم قابل تأمل و بررسی میباشد.
در تاریخ ورود امام (ع) به آبادیها تناقضي وجود دارد ،برخی از مسووالن نيشابور
دهم تيرماه را به عنوان ورود امام به نيشابور اعالم مي كنند .ابرکوهي ها تاريخ
ورود امام را براساس اعالم بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی 17
آبان می دانند .کاروان امام (ع) در  5تیرماه  195شمسی از مدینه خارج می شود،
مسلم ًا نمی تواند در دهم تیر ماه در نیشابور بوده باشد.
م��ا بر روي محورهاي مختلف تحقيق كرديم چون نامي كه بر روي پژوهش
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خود گذاشته بوديم يك حساسيت ايجاد مي كرد و آن اينكه هزار و دويست و
س��ی سال هر فرد و ارگاني ادعا نموده کاروان امام(ع) از يك مسيرعبور كرده
است.پايان دادن به اين ادعاها مستلزم آن بود كه اين پژوهش به تأييد تعدادی
از روحانیون و علمای دینی برس��د .در خردادم��اه  82پروژه به رؤیت آيت اهلل
عبادي امام جمعه فقيد مشهد و در تیرماه  83به محضرآیت اهلل عالمی نماینده
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و تعدادي ديگر از استادان حوزه و دانشگاه
برده شد و مورد تاييد قرار گرفت.
دربیس��ت و دوم دی ماه  83طرح جاده والیت در كميس��يون عمران مجلس
شوراي اسالمي و كميسيون فرهنگي با حضور نمايندگان تمامي سازمانها ارايه
شد .شايد بتوان گفت در آن زمان مجلس شورای اسالمی زيباترين نامه را به
سازمانهاي مختلف ارسال داشت ،تا آنکه این طرح به عنوان پروژه ای زيست
محيطي ،گردش��گري و حفظ ميراث كهن مورد تأييد قرار گيرد و با نظر س��ه
ی زمینه همکاری بمنظور
سازمان ،میراث فرهنگی ،راه و ترابری و ارشاد اسالم 
ی
ایجاد شرایط زیست محیطی ،فرهنگی ،تبلیغی و اطالع رسانی و گرد شگر 
در این مسیر فراهم گردد .موضوع ديگر شيراز بود.سال  87در جلسه ای که به
دعوت هیأت رزمندگان اقلید و با حضور تعدادي از پژوهشگران برگزار شده بود
ش��رکت كردم .در آن نشست این موضوع را مورد تأکید قرار دادم که مقصود
از قدمگاه علی(ع) در منطقه « سده» علي ابن موسي الرضا (ع)بوده است.این
مسأله در آن نشست مورد پذیرش پژوهشگران شيرازی قرار گرفت و پیام آیت
اهلل حائری شیرازی مهر صحتی بود بر انتخاب مسیر .در حال حاضر تونلي 2/5
كيلومتري در اين مسيربین( اقلید وآس پاس)در دست ساخت است و امسال نيز
تعدادي از دوندگان خراسانی اين مسير را در طي  18روز طي كردند.
س��ال گذش��ته توفيق يافتم در روز والدت امام رضا ( ع ) نش��ان رضوي را از
رئيس جمهور و وزير ارشاد دريافت كنم .نتیجه تحقیقات دهساله کتابی با نام
راه والیت وبا مشارکت دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری
امام رضا(ع) ومعاونت سینمائی وزارت ارشاد چاپ و در  88/8/8در جشن والدت
امام(ع) رونمائی گردید
طرح جاده والیت چقدر هزينه دربر داشت؟
ده س��ال اس��ت كه بر روي طرح جاده والیت مطالعه مي نمایم و حقوقم را از
شرکت جهاد نصرخراسان دريافت مي كنم .در طي اين مدت جهاد نصرخراسان
كم��ك هاي زيادي برای این طرح كرده اس��ت.در اين مجموعه ضمن آنکه
مش��اوري درون سازماني وجود دارد ،گروهي نیز با عنوان گروه پژوهشي جاده
واليت متشکل از پژوهشگران به سرپرستی اینجانب ايجاد شده است .من تا
امروز پشت در اتاق هيچ مسوولی حتي پنج دقيقه هم معطل نمانده ام و همين
مس��اله را عنايت امام ( ع) مي دانم .با توجه به آنكه اهميت اين طرح كمتر از
طرح جاده ابریشم نيست و با توجه به اينكه تمامي مردم ايران در آن سهيم اند
الزم است تا به نام ملت ايران ثبت جهانی شود .اين موضوع را نماینده مردم
مشهد پيگيري نمودم که در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي در پی آن است
تا اين طرح ثبت جهاني گردد.چون در جاده ابريشم تنها بحث اقتصادي مطرح
بود اما سفر امام ( ع ) تحولي شگرف در ايران به وجود آورد.
یک درصد از اعتبارات ش��رکت جهاد نصر خراسان به امر پژوهش اختصاص
دارد و با توجه به عملکرد چند ده میلیارد تومانی ساالنه این شرکت کمبودی از
نظر اعتبار تحقیقاتی به نظر نمی رسد.
در اين مسير حدود  14قدمگاه شناسايي شده است که هر قدمگاه مي تواند به
عنوان منطقه اي توريستي مذهبي مطرح شود .در حال حاضر سرمايه گذاراني
در اين خصوص سرمايه گذاري كرده و در حال فعاليت اند.
كار ديگري را نیز در حوالي مش��هد و در منطقه « ده س��رخ» كه مستندترين
قدمگاه امام در اين منطقه است انجام مي دهيم.در ده سرخ دو اثر بسيار ارزنده
وجود دارد؛ نخس��ت چش��مه و ديگري تخت امام ( ع ).بهترين محلي كه مي
توان در تمامي  3500كيلومتر از آن یاد کرد همين منطقه است .با وجود آنكه
در حال حاضر تمامي مراسم روضه خواني و ...در آنجا برگزار مي شود در طي
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وقتي امام ( ع ) به اين منطقه مي رسند طلب آب مي كنند و چون آبي در آنجا
نبوده با انگشت خود محلي را نشانه مي روند ،چشمه اي جوشان پدید می آید
كه هنوز هم در حال جوشش است.ما پروژه هاي مختلفي چون برق بادي را
ب��راي آن برنامه ريزي كرديم كه تنها حدود  100ميليون تومان تاکنون براي
مطالعه آن هزينه شده است.موضوع آب درماني مي تواند جاذبه ديگري براي
گردشگران مذهبی در اين منطقه باشدکه طرح آن تهیه شده .این منطقه می
تواند بعنوان پیش ورود به مشهد مشکالت اقامتی زائران را کاهش دهد.
اين طرح چه زمان به سرانجام خواهد رسيد؟
ببینید ،نبايد منتظر بود تا در مقطعي كوتاه اين كار انجام شود.يكي از اولويتها
و دغدغه هاي رهبر انقالب و مس��ووالن كش��ور عمران روستاهاست .ما اگر
بتوانيم کاری براي دهسرخ و روستاهای نظیرآن انجام دهيم تاجوانان مجبور
به مهاجرت از اين مناطق نشوند كار بزرگي را انجام داده ايم.خوشبختانه اين
فعاليت از خراسان فراتر رفته است و مسووالن ساير مناطق نيز به اين مساله
اهتمام نشان مي دهند؛ براي مثال ميراث فرهنگي و گردشگري يزد اقدام به
احياي كاروانسراهاو قدمگاههای آن استان كرده است ،اقدام دوندگان خراسانی
در دهه کرامت در پيمودن اين مسير پنج اداره کل تربيت بدني را به انجام اين
كار ترغيب كرد.
طرح ديگري را با عنوان « جاده رسالت» از دو – سه سال گذشته آغاز كرديم
كه استراتژي ترين طرح فرهنگي منطقه آزاد قشم به شمار مي رود.قرار است
پژوهش��كده اي نیز به این منظوردر قش��م راه اندازي شود.مي خواهيم دولت
را به گوش��ه و كنار كش��ور ببريم چرا که معتقدیم هر کجا امام زاده اي وجود
دارد می تواند بعنوان منطقه گردش��گری مذهبی مطرح باش��د .پس امکانات
موردنیازآن مناطق باید تأمین شود.
انتظارتانازسازماننظاممهندسيچيست؟
من در وهله نخس��ت ضمن آنكه ايراني ام و در اين كش��ور فعاليتي پژوهشي
انجام مي دهم افتخار مي كنم كه يك مهندس و از پايه گذاران نظام مهندسي
خراسان در بعد از انقالب هستم .توقع کمک مالی از کسی ندارم بلکه تنها می
خواهم بتوانم تجربیاتم را به نسل جوان انتقال دهم .در عین حال انتظار دارم
حرمت قديمي ها را نگه دارند.
به من می گویند اش��عار و مطالبت را در نش��ریه نظام مهندس��ی منتشر نکن
چون عده ای گمان می کنند با این کار می خواهی رای بیاوری.من به عنوان
یک محقق در کنار نظام مهندسی خواهم بود.شرکت جهاد نصرخراسان تنها
می تواند از طرح هایی اینچنینی حمایت مالی کند ولی من به صنفی فراتر از
این شرکت وابسته ام و ده سال رئیس هیات مدیره سندیکای پیمانکاران بوده
ام.از هنگامی که س��ازمان نظام مهندسی تشکیل شده است دیگر خودم را به
س��ازمان متعلق می دانسته ام و افتخار دارم در مقطعی به سمت مدیر اجرائی
سازمان خادم همکاران بوده ام.
من بیست نمایشگاه در خصوص جاده والیت برپا کرده ام تا از این طریق بتوانم
این طرح را توضیح داده و نظر عموم مردم را جویا شوم تا نکند کار ناقصی ارایه
کرده باش��م .کار من در جاده والیت به اتمام رسیده است.حال نوبت نهادها و
سازمانهاست تا خود وارد گود شده و کار را پیگیری کنند.
تعدادی از پژوهش��های این گروه آماده چاپ اس��ت .از سازمان تقاضا می كنم
در چاپ و انتشار آنها مساعدت نماید تا حاصل زحمات چندین ساله همکاران
بی حاصل نماند.
 ...و شیرین ترین خاطره ای که در این مدت در ذهنتان باقی مانده است؟
زندگی من مملو از خاطرات ش��یرین است.بی آبی های بسیاری را در سفرها
تجربه کردم.گرفتار اشرار شده و نجات پیدا کردم .شنیده بودم کاروانسرایی به
نام قوشه در نقطه ای دورافتاده از شهر دامغان ،در مسیر جاده ابریشم آنجا که
پیشتر هخامنشیان ،سلوکیان ،ساسانیان ...حضور داشته اند وجود دارد.بنابراین
خود را به دشواری به این منطقه رساندم.راننده ای که مرا به این منطقه رساند

حاضر به همراهی ام نشد و از وارد شدن به کاروانسرا می ترسید.پله ها کام ً
ال
تخریب ش��ده بود.به ناچار خودم را از دیوار باال کش��یدم و به روی پش��ت بام
رساندم و از آنجا فیلم تهیه کردم.درمسیرکالت پلی از زمان شاه عباس وجود
داش��ت که تنها یک پایه بیشتر از آن باقی نمانده بود.وقتی برای گرفتن یک
عکس خودم را به آنجا رس��اندم سگها به من حمله بردند.دهها خاطره از این
قبیل وجود دارد که از حوصله خوانندگان خارج است.
اما شیرین ترین و به یادماندنی ترین خاطره من به سال  86وقتی که از سفر
به هند بازمی گش��تم بر می گردد.آن سال برای دیدن فرزندم که در دانشگاه
عثمانی تحصیل می کندو همچنین مطالعه بخشی از جاده رسالت به حیدرآباد
رفته بودم.قبل از بازگشت سرکنسول حیدرآباد با نگرانی رو به من کرد و گفت
گویا بخشی از گردنتان متورم شده است.به ایشان گفتم.مساله ای نیست گواتر
دارم و ش��اید هم تیروئید پرکارم به کم کار تبدیل ش��ده است.بنابر این توجه
چندانی به این موضوع نکردم .با مراجعه به پزشک متخصص و دراولین نمونه
برداری در بیمارس��تان امام رضا ( ع ) پزش��کان این عارضه را سرطان بدخیم
تشخیص دادند.از آن به بعد ،این بیماری به سرعت رشد می کرد بگونه ای که
در فاصله نمونه برداری دوم و سوم رشد آن سه برابر شد.در تهران بیمارستانهای
آراد و پزش��کان بیمارستان کسری می گفتند فش��ار خون شما  15/5است.به
آنها می گفتم اش��تباه می کنید دکتر رضا گفته اس��ت فش��ار خونم  14است.
نمی دانس��تند دکتر رضا کیس��ت؟ پس از نمونه برداری تش��خیص بهترین
شیمیست کشور سرطان بدخیم با رشد سریع پالسمای حول سلولی با لیمفمای
خطرناک بدخیم بود.به ناچار به مش��هد برگشتم.روز کشیکم در حرم مطهربا
امام(ع) درد دل کرده و گفتم ده سال است در مسیری که رفته ای می روم و
می آیم .اکنون منتظر کرامتت هستم .آن روز قراربود در بیمارستان امید برای
اولین شیمی درمانی بستری شوم ،تا تکمیل شدن پرونده و بردنم به بیمارستان
لحظاتی را در اطاق قرآنهای حرم مطهر سپری نمودم.دقایقی به خواب رفتم.
نمی دانم چه اتفاقی رخ داد اما وقتی از جای خود بلند ش��دم تا به بیمارس��تان
بروم پریش��ان بودم به حدی که عینکم را جا گذاشتم .به بیمارستان امید برده
ش��دم و ش��ب را آنجا گذراندم.صبح فردا جلسه ای در بیمارستان تشکیل شد
تا بر س��ر این موضوع ک��ه دارویي را به من تزریق کنن��د یا نه با یکدیگر به
توافق برس��ند.برای آنها داس��تانی از حضرت موسی ( ع ) تعریف کردم .اینکه
موسی(ع) برای شفای بیماری خود از خداوند متعال کمک خواست .پروردگار
نش��انی گیاهی دارویی را به وی داد.موسی ( ع ) گفت :من از خودت کمک و
یاری می جویم.پروردگار فرمود :اگر من مستقیما بیماری ات را درمان کنم از
ارزش آن گیاه کاس��ته خواهد شد.پس از آنکه این داستان را برای آنها تعریف
کردم به آنها گفتم  :خوب می دانم که مفهوم بدخیم و خوش خیم چیست؟ شما
تالش خود را کردید اما کمترین ترس و واهمه ای از آنچه پیش خواهد آمد به
دلم راه نمی دهم.همه نا امید بودند .حدود دو ساعت بعد از تزریق با آزمایشی
که گرفته شد با کمال ناباوری بدخیم به خوش خیم مبدل شده بود .گویا حد و
مرز میان بدخیم و خوش خیم پاسخ بدن به داروست .اما من می گویم:
اگر دردمندی ،ندانی تو درمان
وگر نا امیدی ز لطف طبیبان
می گویند تو
تو پا نه به کوی رضا(ع) عارفانه
نشان رضوی را
کرامت کند او به عاشق شبانه
از رئیس جمهور
اگرقصد قربت نمودی به موال
گرفته ای حال
وگر قصد خدمت تو داری به آقا
جال ده تو خود را که در عشق بازی
آنکه من نشان
نبازی به شیطان نفست تو دل را
سالمت را از
براه رضا(ع) عارفانه قدم زن
صاحبوالیت
برای رضا(ع) عاشقانه قلم زن
گرفتهام.
اگر در نیابی رضای رضا(ع) را
تو ساالررا هرچه خواهی صدا زن
اين ابيات در روز جمعه مورخ 30فروردین  87دربیمارستان امیدمشهد توسط مهندس علي اصغر ساالري
سروده شده است.
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جواد صبوحي

گزارش

در چهارمين نشست تخصصي حمل و نقل و ترافيك عنوان شد:

شکلگیریمدیریتواحدترافیکنیازحیاتیشهرهاست
ظهر دومین روز زمس��تان امس��ال هتل پردیسان مش��هد میزبان تنی چند از
مدیران و دس��ت اندرکاران مسایل ش��هری بود تا ضمن حضور در چهارمين
نشست تخصصي حمل و نقل و ترافيك با همفکری خویش بکوشند گره از
ترافیک و حمل و نقل شهری بگشایند ؛ نشستی که بخش قابل توجه آن به
بررسی چالشهای پیش روی مدیران شهری و تدابیر صورت گرفته برای حل
آن بویژه پس از نخستین روزهای طرح هدفمندسازی یارانه ها گذشت.
شرکتهایبیمهکمکینمیکنند
شهردار  52ساله مشهد وعالیترین مقام شهر در ابتدای این نشست ترجیح داد
از وعده تحقق نپذیرفته ش��ركتهاي بيم ه در اصالح نقاط حادثهخيز شهري
بگوید و اینکه با وجود آنکه این ش��ركتها حاضر به پرداخت خس��ارت ناشي
از تصادف��ات در اين نقاط هس��تند اما تاكنون در خص��وص اصالح اين نقاط
حادثهخيز با وجود مذاكرات شهرداري مشهد اقدامي به منظور تحقق اين امر
انجام ندادهاند .شهردار منتخب سومین دوره شورای اسالمی شهر مشهد ادامه
داد :آنها حاضرند افراد در آن نقاط کشته شوند ،خسارت جاني و مالي بپردازند،
زندگي ها متالش��ي شود و در طول زمان خس��ارت اجتماعي وارد آيد و هزار
معضل ومشکل ديگر به وجود آيد؛ اما در اين بخش به لحاظ مالي به مديريت
ش��هري کمک نمي کنند.او همچنین گفت  :تاكنون و در پي مذاكراتي كه با
ش��ركتهاي بيمه داشتهايم ،از اين شركتها خواستهايم در تأمين منابع مالي
به منظور اصالح اين نقاط با ش��هرداري مشهد همكاري كنند تا در اين راستا
با اصالح اين نقاط حادثهخيز رقم خس��ارت مالي پرداختي ش��ركتهاي بيمه
كاهش يابد.
پژمان تصريح كرد :در صورت مشاركت شركتهاي بيمهاي ،حتي شهرداري
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مش��هد اين تعه��د را قبول ميكند ك��ه در صورت عدم كاه��ش هزينههاي
خس��اراتهاي ناش��ي از تصادفات ،مبلغ مشاركتي ش��ركتهاي بيمه به آنها
پرداختشود.
شهردار مشهد گفت :در صورت تحقق اين امر و رفع نقاط حادثهخيز ،عالوه بر
خسارتهاي مالي ميتوان از وجود آمار مخرب ،از بين رفتن زندگي افراد ،بروز
آثار و تبعات اجتماعي ناشي از حوادث و سوانح پيشگيري كرد كه شركتهاي
بيمهاي حاضر به همكاري نيستند.
وي تأمين منابع مالي به منظور ايجاد زيرساختهاي حمل ونقل درون شهري را
امري ضروري و انكارناپذير دانست و گفت :با ايجاد زيرساخت و تأمين منابع مالي
ميتوان صرفهجوييهاي اقتصادي فراواني به صورت غيرمستقيم كسب كرد.
وي با اشاره به مشكالت و معضالت ترافيكي گفت :با وجود توان تخصصي
در كشور ،اكنون معضل ترافيك در كالنشهرها از ديدگاه مردم به عنوان يك
معضل الينحل مطرح ميشود و اين در حالي است كه در ساير كشورها معضل
ترافيك با مديريت برطرف شده است .شهردار مشهد با بيان اين که اين همه
مشکل و معضل زيبنده کشوري با اين همه نيروي متخصص نيست ،گفت :در
امر تامين منابع ،تحرکاتي که در حوزه حمل و نقل و ترافيک مشهد انجام شده،
در مقابل نياز شهر ،قابل توجه نيست و اگر منابع کافي در اختيار داشتيم ،توانايي
ايجاد تحوالت زيادي را داشتيم.
مديريت واحد در حوزه ترافيك شهري نداریم
مهندس پژمان در حاشیه این نشست با بیان اینکه بيش از  60درصد سفرهاي
درون ش��هري مشهد با وسايل شخصي و  40درصد از طريق ناوگان حمل و
نقل عمومي صورت ميگيرد ،وعده کرد تا سه سال دیگر؛ یعنی تا پايان سال
 91حدود  75درصد سفرهاي حمل و نقل درون شهري از طريق ناوگان حمل

و نقل عمومي صورت پذيرد.
رئیس هیأت مدیره شرکت قطار شهری مشهد ادامه داد :در حال حاضر در هر
 24ساعت در حدود شش ميليون سفر درون شهري در مشهد صورت ميگيرد
كه بر اين اس��اس  800هزار خودرو در معابر شهري در حال تردد هستند .وي
ادامه داد :اين امر بدون فراهم بودن زيرس��اخت ها امکان پذير نيست و نبايد
متاثر از تقاضاها فقط به فکر توسعه ظرفيت ها باشيم و تقاضا را مديريت نکنيم.
پژمان اضافه کرد :اين پذيرفتني نيست که هرکسي هر لحظه اي که اراده کند
وس��يله نقليه در شبکه معابر شهري ظاهر شود.پژمان با انتقاد از نبود مديريت
واحد در حوزه ترافيك شهري بزرگترین مشکل فراوری در شهرها را چندگانگی
مدیریت در بخش ترافیک دانس��ت و گف��ت  :این چندگانگی بخش ترافیک
شهری را دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است.
وی به هفت اداره ای که در بخش ترافیک شهری دخالت مستقیم دارند،اشاره
کرد و خاطر نشان نمود :شکلگیری مدیریت واحد ترافیک از نیازهای حیاتی
شهرهاست .مدیریت واحد ترافیک این امکان را میدهد تا ضمن کنترل و ارزیابی
تصمیمگیری لحظه به لحظهای ارایه ش��ود .وی گفت :پاس��خگویی مطلوب
به مقوله ترافیک از مزایای دیگر ش��کلگیری مدیریت واحد ترافیک اس��ت.
پژمان تنها راه برون رفت از معضل ترافيك كالن شهرها را ارایه يك مديريت
واحد ترافيكي دانست و در بيان راهكارهايي به منظور رفع معضالت ترافيكي
گفت :با وجود برگ��زاري همايشهاي متعدد در رابطه با معضل ترافيك و در
نهايت توسعه حمل و نقل عمومي هنوز در اين راستا اقدامات مؤثري صورت
نگرفته است و اكنون ميتوان گفت :جاي خالي توسعه حمل و نقل عمومي در
كالنشهرها احساس ميشود.
پژمان به تاثی��ر اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها در بخش حمل و نقل نیز
اش��اره کرد و گفت :اجراي این طرح براي تحول اقتصادي در كش��ور وارد فاز

اجرايي شده است كه در اين راستا با توجه به حمل و نقل عمومي در شهرها و
نيز رفع معضل ترافيك ،اختصاص بخشي از مابهالتفاوت منابع دولتي حاصل از
اجراي اين طرح ميتواند نقش بسزايي در رفع معضالت ترافيك و در نهايت
صرفهجويي در هدر رفتن منابع پنهان حاصل از ترافيك داشته باشد.
وي كمبود منابع مالي را مهمترين مشكل در راستاي رفع مشكالت ترافيكي
عنوان كرد و گفت :مش��كل ترافيك در شهرها و به ويژه كالن شهرها سبب
شده است كه روزانه هزينههاي غيرمستقيم حاصل از اتالف زمان ،هدررفت و
سوخت شدن بنزين و در نهايت استهالك به مردم تحميل شود.
هدفمندییارانههافتیلهترافيکراپایینکشید
معاون حمل و نقل و ترافيک ش��هرداری مشهد نیز که همراه مهندس پژمان
در این جلس��ه حضور یافته بود با اش��اره به آغاز هدفمند شدن يارانه ها گفت:
براساس اطالعات دريافتي طي چند روز گذشته و پس از هدفمند کردن يارانه
ها حجم ترافيک عبوري از تقاطع ها و معابر ش��هر مش��هد حدود  ۳۰درصد
کاهش يافته است .این اطالعات هوشنگ خندان گرچه مربوط به روز سه شنبه
آخرین روز پاییز در مقایسه با سه شنبه هفته قبل از آن بود اما او در عین حال
گفت  :اطالعات جداگانه خودروهاي عبوري از تقاطع هاي اصلي مرکزي شهر
هم اين موضوع را تاييد مي کند.وی اظهار داشت :اين کاهش حجم ترافيک
اگر در تطبيق با حذف سفرهاي زاید و منطقي کردن رفتارها در حوزه ترافيک
باشد ،مي تواند نويدبخش ادامه يافتن آن باشد.
خندان دل همچنین از تالش خود برای ایجاد ش��وراي ترافيک خاص ش��هر
گفت؛ شورایی که بتواند در قبال مردم پاسخگو باشد .معاون شهردار اقدام ديگر
در حوزه ترافيک در شهرداري مشهد را نزديک کردن رفتار حرفه اي بين دست
اندرکاران بخش ترافيک در شهرداري و پليس راهور اعالم کرد و گفت :از دوم
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دیماه ادارات حمل و نقل در مناطق شهرداري مشهد داير مي شوند و اميدوارم اين
ادارات ،محلي براي همراهي و همگامي شهرداري و پليس راهور قرار گيرند .وي
با اشاره به تالش براي کارآمد کردن اتوبوسراني و نيز اصالح خطوط در مشهد،
ادامه داد :متوسط جابجايي مسافر توسط يک اتوبوس در حال حاضر در مشهد
کمتر از  ۷۰۰نفر است در حالي که اين رقم بايد به حدود  ۹۰۰نفر افزايش يابد.
محور دیگر س��خنان خندان دل اتوبوس��راني و بایدها و نبایدهای آن بود وی
گفت:چاره اي نداريم جز اينكه خطوط اتوبوسراني مشهد اصالح شود و ناوگان
حمل و نقل آن ارتقا يابد .وي افزود :براس��اس داده هاي آماري ستاد حمل و
نقل و مديريت سوخت كشور هر دستگاه اتوبوس بايد 900نفر را در روز جابجا
كند كه رسيدن به اين ركود نيازمند برنامه ريزي و اصالح است .
معاون شهردار مشهد گفت :نرخ جديد سيانجي زمينهساز ايجاد نوعي ترديد
در شركتهاي خصوصي به منظور سرمايهگذاري در حوزه حمل و نقل عمومي
شهرها شده است.
هوش��نگ خنداندل اظهار داش��ت :در حال حاضر هر متر مكعب سيانجي
براس��اس اصالح نرخها در جريان اجراي قان��ون هدفمندكردن يارانهها 300
تومان اعالم ش��د كه اين امر با توج��ه به اهميت حضور بخش خصوصي در
توسعه حمل و نقل عمومي مستلزم حمايتهاي دولتي است.
وي در خصوص اتوبوس��هاي بخش خصوصي يادآور ش��د  ،باتوجه به اينكه
سوخت اين خودروهاي اتوبوسي گاز سي ان جي است  ،ضروري است دولت
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در تامين سوخت ارزان آن چاره انديشي كند.
خندان دل همچنين از خريد اتوبوس هاي ۱۸۰ميليون تومانی و بيشتر از قبل و
نیز جايگزيني بليتهای الکترونيکي به جاي بليتهای کاغذي در دهه فجر امسال
در س��طح شهر مشهد عملياتي گفت و اینکه براين اس��اس افراد ميتوانند با
بهرهگيري از اين كارت از مزاياي يك كيف الكترونيك استفاده كنند.
معاون شهردار مشهد همچنین از دوچرخه های رایگانی گفت که قرار است
به عنوان يک الگوي حمل و نقل آنهم با اس��تقرار شبکه دوچرخه سواري در
س��طح شهر در حداقل  ۵۰نقطه بصورت امانت به شهروندان امانت داده شود
و مش��هدی ها از طريق کارت هوشمند دوچرخه را در يک نقطه دريافت و در
نقطه ديگري تحويل دهند.
وی مهم ترين هدف اين معاونت در سالجاری را بهره برداري از خط يک قطار
شهري مشهد اعالم کرد و افزود :شايد کمتر کسي باور مي کرد متخصصان
شهرداري مشهد اين پروژه قديمي و پير مشهد را به بهره برداري برسانند.
ضرورت لحاظ كردن مسایل ترافيكي در طرحهاي تفضيلي و جامع
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نیز که در این نشست تخصصی
حضور یافته بود از ضرورت لحاظ كردن ترافيك در طرحهاي تفضيلي و جامع
شهري سخن گفت و اینکه ترافيك از جمله مسایل اساسي شهرهاست كه در
اين راستا و با توجه به تدوين طرحهاي تفصيلي و جامع لحاظ كردن مسایل
ترافيكي در اين طرحها امري ضروري است.
اخوان عبداللهيان همچنین گفت :اكنون ترافيك به شكل گستردهاي در محيط
شهري و در نهايت كيفيت زندگي شهري تأثيرگذار است و لحاظ كردن مسایل
ترافيكي در طرحهاي تفضيلي و جامع ميتواند نقش بسزايي در رفع معضالت
ترافيكي كالنشهرها داشته باشد.
وي اف��زود :همچنين در طرحهاي توس��عه تفصيلي و جامع ش��هري مديران
ميتوانند با برنامهريزي به مسایل و مشكالت ناشي از ترافيك بپردازد.
اخوان عبداللهيان توجه به مس��ایل محيط زيس��تي ،توسعه فضاي سبز براي
كاهش آاليندههاي هوا ناش��ي از ترافيك ،فرهنگسازي عمومي مردم و نيز
توجه به كميت و كيفيت حمل و نقل و ترافيك را از ديگر موارد مؤثر با توجه به
لحاظ كردن مسایل ترافيكي در راستاي برنامهريزي مديران دانست.

وي نقش مديريت و كنترل ترافيك در راستاي رفع معضالت ترافيكي شهرها
را ضروري دانس��ت و گفت :مديريت و كنترل ترافيك در حال حاضر تنها راه
برون رفت از مشكالت ترافيكي است.
رئيس نظام مهندسي خراسان رضوي ايجاد كريدورهاي ويژه حمل و نقل به
منظور تسهيل حركت حمل و نقل ،اعمال محدوديت و ممنوعيت و زوج و فرد
كردن ترافيك در معابر و تعديل حجم سفرها در ساعات پيك نظير زمان آغاز
كار ادارات و مدارس را از ديگر راهكارهاي كنترل و مديريت ترافيك دانست.
اخوان عبداللهيان افزود :در همين راستا گروه تخصصي ترافيك در چارچوب
س��اختاري خود در اين سازمان با مديران ش��هري تعامل خوبي داشته كه به
عنوان مثال ميتوان گفت اين گروه در احداث بزرگراهها ،پاركينگها ،توسعه
لونقل عمومي ،تجهيز كردن تقاطعها به سيستمهاي هوشمند ،شهرداري
حم 
و ديگر دستگاهها كمك شاياني كرده است.
قطارشهريمشهدپیشتازاست
مديرعامل شركت بهرهبرداري قطار شهري مشهد نيز که بیست و پنجم آبانماه
س��ال گذشته با حکم شهردار مشهد به عنوان مديرعامل شركت بهرهبرداري
قطار شهري مشهد منصوب شده بود در همین نشست پيشرفت قطارشهري
این ش��هردر مقايسه با قطارشهري كالنش��هرهاي ديگر را غیر قابل مقایسه
توصیف کرد و تاکید نمود که خط يك قطارش��هري كالنشهرهايي همچون

اصفهان ،تبريز و شيراز حدود 40درصد پيشرفت داشته در صورتي كه در مشهد
تقريبا به اتمام رسيده است.
غالمرضا رجبنژاد ادامه داد :خط 2قطار ش��هري 6درصد پيشرفت داشت كه
حدود پنجهزار ميليارد تومان در هر س��ال در مدت 10سال ،يعني 500ميليارد
تومان بايد به مشهد تزريق شود كه اين امر تحقق نميپذيرد .وي خاطرنشان
كرد :اعتبار پيمانكار خط يك قطارشهري حدود 817ميليارد تومان است كه اين
شامل حفرتونل ،ايجاد ايستگاه و حفاريهاي ديگر و حتي قطار هم ميشود كه
خط يك 22بهمن ماه افتتاح ميگردد و ديگر واگنها هم هر ماه وارد ميشود؛ به
گونه ای كه تا پايان دي ماه سال آينده  60واگن در مشهد خدمات اریه ميدهد.
تجليل از فعاالن عرصه حمل و نقل
لونقل و ترافيك که به مناس��بت 26آذرماه،
چهارمين همايش تخصصي حم 
سالروز ملي حمل و نقل با محوريت مديريت ترافيك و حمل و نقل شهري با
همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و شهرداري مشهد
برگزار شده بود با تقدیر از  ۵پيشکسوت حوزه حمل و نقل و ترافيک شهري و
لونقل
لونقل و ترافيك و قرائت بيانيه چهارمين همايش حم 
فعاالن عرصه حم 
و ترافيك به کار خود خاتمه داد.
این در حالیست که پيش از اين در سالهاي گذشته سه همايش با محوريت
بررسي و طرح مشكالت و راهحلهاي حمل و نقل عمومي برگزار شده بود.
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بيـانيه

بيانيه پاياني چهارمين همايش حمل و نقل و ترافيك

امروزه مس��ايل و مشكالت ناشي از تراکم ترافیک در کالن شهرها ،واقعیتی
اس��ت ان��کار ناپذیر که عالوه بر درگیر نمودن بخ��ش قابل توجهی از وقت و
ان��رژی مدیران ،تصمیمگیران و گردانندگان سیس��تم حمل و نقل ،به عنوان
ملموسترین مش��کل زندگی ش��هری امروزی نیز خودنمایی میکند .تراكم
ترافيك مهمترين و يا يكي از برجستهترين مسايل و مشكالت زندگی شهری
محسوب ميشود ،که با رشد سریع آن فرصتي براي ارايه راه حل متناسب يا
يماند .باتوجه به گسترش و رشد
پيشبيني تمامی اثرات ناشي از آن باقي نم 
روزافزون توجه عمومي در سطح جهان به توليد و استفاده از اتومبيل و به طور
كلي وسايل نقليه موتوري ،تراكم ترافيك در زمره یکی از بزرگترین مشکالت
قرن اخیر قرار ميگيرد .مش��كالت ناشي از اين امر داراي جنبههاي مختلف
زيست محيطي ،اقتصادي ،تجاري ،صنعتي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي بوده
و امور تبليغاتي و بازاريابي نيز سناريوي اين درام مدرن را تكميل مي كند.
درعين حال افزايش سطح ارتباطات ،مراودات اجتماعي ،گسترش شبكه راهها
و درنتيجة رشد استفاده از وسايل نقليه موتوري ،موجب افزايش تقاضا و مصرف
س��وخت مورد نياز اين نوع وس��ايل نیز خواهد گرديد .بدين ترتيب روياي هر
كس در زندگي روزمره ،داشتن اتومبيل شخصي به دليل آسايش حاصل از آن
خواهد بود و اين به معني افزايش تعداد اتومبيلها در سطح معابر و توجه بيشتر
به سمفوني اجرا شده توسط اركستر موتوريزة زندگي روزمره ،ميباشد .از اين رو
بررسي علمي و عملي صنعت حمل و نقل و شناخت عوامل كمي و كيفي تأثير
گذار بر مدیریت آن ،همتي همه جانبه از س��ازمان ها ،استادان و پيشكسوتان
را ميطلبد .اكنون كه به ياري پروردگار موفق شديم چهارمين همايش حمل
و نقل و ترافيك ش��هر مش��هد را با حضور شما مديران ،اندیشمندان و تمامي
دست اندرکاران اين صنعت برگزار گردانیم ،بيانيه این همايش را به شرح زير
اعالم مينماییم:
 -1در دنياي امروز كش��ورهايي كه به س��مت ش��هر الكترونيك و ش��هروند
الكترونيك حركت كردهاند داراي تجارب بس��يار ارزش��مندي می باشند و در
اين حوزه نيز به موفقيتهاي بزرگي دست يافتهاند که نتيجه آن رفاه و آسايش
براي ش��هروندان بوده اس��ت .از اين رو در كش��ور عزيزمان ايران كه گام در
عرصه توسعه و پيشرفت گذارده است ميبايست با بهرهگيري بیشتر از فناوری
اطالعات ( )ITدر كنترل هرچه مطلوبتر ترافيك به نحو احسن استفاده نمود.
در اين راس��تا ،اين همايش تش��ويق مردم در بكارگي��ري روشهاي تجارت
الكترونيكي و سياس��تگذاري دولتمردان در بسترسازي دولت الكترونيك –
شهروند الكترونيك را از موثرترين راهكارها در كاهش چشمگير سفرهاي غير
ضروري ميداند.
 -2با توجه به سياستگذاري كالن كشور مبني بر حذف ياران ه حاملهاي انرژي و
همچنين معضل آلودگي هوا در كالن شهرهاي كشور به دليل ترافيك بيش از
حد ناشي از تمايل مردم به استفاده از خودروهاي شخصي ،اين همايش افزايش
كيفيت و کمیت خدمات رساني ناوگان حمل و نقل همگانی بویژه حمل ونقل ریلی
و ایجاد کریدورهای ویژه اتوبوس و تاکسی به همراه فرهنگ سازي و تشويق مردم
در راستاي كاهش تمايل به استفاده از خودروهاي شخصي را يك الزام ميداند.
 -3ش��هر و فضاي آن بستري اس��ت براي بروز فعاليتهاي گروهي يا فردي
ش��هروندان در فضاهاي ش��هري و به تبع تغييراتي ك��ه در اين فعاليتها بروز
ميكند ،طي دورههاي مختلف دستخوش تغيير و تحول مي شود .در طراحي
فضاي شهري بعضي بر اين عقيده اند كه مساله تنها تهيه پرسپكتيوهاي زيبا و
تصاوير هنرمندانه از فضاهاي شهري است .گروه ديگري مساله را عملكردها و
بخصوص در درجه اول تأمين دسترسي براي وسايل نقليه و بعد از آن دسترسي
براي پيادهها ميدانند .متأس��فانه شهرسازي كالسيك تاكنون نتوانسته است
بين نقطه نظرهاي مختلف ارتباط برقرار كرده و به يك تئوري منسجم دست
يابد ،به همين علت اس��ت كه مهندسان ترافيك به طراحي خيابانها ،جادهها
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و اتوبانها ادامه ميدهند و معماران و شهرس��ازان نيز همچنان اقدام به تهيه
پرس��پكتيوهاي زيبا و مناظر باشكوه از فضاي شهري مي كنند .اين همايش
لزوم تشكيل يك نهاد متمركز مديريتي را جهت يكپارچه سازي تصميمات و
هماهنگي س��ازمانهاي مرتبط با صنعت حمل و نقل به خصوص در طراحي
فضاهاي شهري ،ضروري و اجتناب ناپذير ميداند.
 -4در حال حاضر که تهیه مهمترین س��ند ش��هری یعنی طرح جامع شهری
توسط ش��هرداری در حال انجام است و از طرفی مطالعات جامع حمل و نقل
نیز مراحل پایانی خود را می گذراند ،موقعیت و بس��تر مناسبی فراهم آمده که
بتوان طراحی فضاهای شهری را با مسايل حمل و نقل مورد ارزیابی قرار داد
و نمونه ای از همکاری های این دو بخش را به نمایش گذاشت .این همایش
لزوم همکاری بین مطالعات جامع شهری و مطالعات جامع حمل و نقل را مهم
ارزیابی نموده و خواستار ایجاد زمینه تعامل و همکاری بین این دو بخش است.
 -5آم��وزش از كودك��ي ميتواند نقش ارزن��ده اي در ارتقاء فرهنگ عمومي
جامعه ،بخصوص در س��الهاي آتي كه كش��ور روند رو به رشد صنعتي شدن
را ط��ي مينماید ،ايفا كند .با آموزش نحوه برخورد با مس��ايل حمل ونقلی و
رعایت قوانین به کودکان ،بخشي از معضالت ترافیکي که اصلیترین مشکل
زندگی شهری است از میان برداشته خواهد شد .در اين راستا احداث پاركهای
آموزش ترافيك ميتواند محيطي مناس��ب براي تمرين و آموزش كودكان و
حت��ي نوجوانان ايجاد نمايد .لکن به منظور حفظ آموزش��ها از اَوان کودکی تا
هنگام اخذ گواهینامه رانندگی ،اعمال مقررات و برخورد با متخلفان و اصالح
رفتار رانندگان ضروری میباشد.
 -6از آنجا كه صنعت حمل و نقل ارتباط مستقيم با صنعت گردشگري دارد و
در كالن شهر مشهد مشاهده ميشود كه برخی از سفرهاي درون شهري بدون
هدف و صرف ًا جهت گذران زمان مي باشد ،ساخت بسترهاي گردشگري و در
دسترس همگان ،بصورت محلي و همچنين تفكيكسازي تقاضای سفرهای
گردشگري غير محلي از ديگر انواع تقاضاهاي سفر با توسعه مسيرهاي ويژه،
نقش بسزايي در مديريت ترافيك خواهد داشت.
 -7بازنگري دائمي قوانين و مقررات شهري ،جاده اي ،سياستهای كالن و خرد
ترافيكي از الزامات اصالح نظام حمل و نقل فعلي مي باشد .از اين سو ،عملياتي
كردن قانون توسعه حمل و نقل بطور جدي مورد تأكيد اين همايش قرار مي گيرد.
 -8هوش��مند سازي مديريت ترافيك شهري و برونشهری با توليد نرم افزار
و س��خت افزار «كنترلي» و «هدايتي» ويژه وس��ايل حمل و نقل عمومي و
خصوصي ،كاهش خطرات جادهاي و شهري با هدف شناسايي و رفع نقاط پر
خطر و افزايش ايمني و س��طح کیفی استانداردهای خودروهای ساخت داخل
و جلوگيري از ورود خودروهاي غير استاندارد خارجي از ديگر ديدگاههاي اين
همايش براي توجه مسووالن و محققان اين عرصه باید مد نظر قرار گيرد.
 -9اجرای روش��های مدیریتی برای توزیع زمانی ترافیک نظیر تغییرس��اعات
شروع فعالیت روزانه و یا جابجایی سهم سفرهای مختلف به ساعات غیر اوج
و ایجاد محدودیت تردد خودروهای شخصی در محدودههای پرترافیک شهر
که امروزه در بسیاری از کالنشهرهای دنیا به اجرا در آمده و نتایج مطلوب آن
نمود پیدا کرده است ،ضروری به نظر رسیده و ترویج و تشویق در پیادهسازی
آن مورد تایید همایش میباشد.
 -10بعنوان آخرین بخش از بیانیه ،الزم است توجه به ترویج دوچرخه سواری
به عنوان س��المترین و کم هزینه ترین شیوه حمل و نقل که سهم به سزایی
در سفرهای کوتاه شهری می تواند داشته باشد ،مورد تاکید قرار گیرد .در این
راستا می بایست روشها و ابزارهای مناسب در جهت توسعه فرهنگ دوچرخه
س��واری ،نظیر ایس��تگاه های توزیع و کرایه دوچرخه و احداث پارکهای ویژه
دوچرخه سواری ،فراهم آید ،که این مهم جز با تصمیم هر شهروند و حمایت
مسووالن محقق نخواهد گردید.

يادداشت
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چگون��ه م��ي ت��وان م��رگ و مي��ر ها و
ح��وادث مربوط ب��ه گاز را كاهش داد؟

مفاهيمي همچون دودكش ها و دس��تگاه هاي گازس��وز غيراس��تاندارد ،گاز
( COمنوكسيدكربن) ،كمبود اكسيژن ،فضاي نامناسب نصب ،مسدود بودن
دودكش ،نداش��تن كالهك ضدباد و بويژه مفهومي همچون « قاتل نامرئي»
آدم��ي را به ياد اخبار جانباختگاني مي اندازد كه مظلومانه قرباني قاتل نامرئي
شده و جان خود را از دست داده اند.
قاتلي كه داخل خانه و در كنار وسايل گازسوز به وجود مي آيد ولي از دودكش
هاي س��الم و مناس��ب كه خوب طراحي و اجرا شده باشند خارج مي شود .اما
چنانچه دودكش مس��دود يا قطر آن كوچك باش��د و يا دودكش ها دود بند
نباشند ،در خانه مي ماند يا از درز دودكش ها مجدداً وارد خانه مي شود و آن
وقت است كه فاجعه رخ مي دهد.
آمار حوادث منجر به فوت ناشي از گازگرفتگي ،نشان دهنده عمق حوادثي است
كه در اثر بي توجهي به دس��تور العمل هاي ساخت و ساز ،عدم رعايت نكات
ايمني مربوط به نحوه صحيح استفاده از گاز و وسايل گازسوز و تجهيزات آنها،
به وجود آمده است.
نتايج حاصل از يك نمونه آزمايش��ي و بازبيني يك هزار واحد مس��كوني كه
حداقل  5س��ال از گازكش��ي آن ها گذشته بود ،نشان داد كه  42درصد منازل
فاقد دودكش بخاري يا آب گرم كن است.
عالوه بر اين بازديدهايي كه توس��ط نظارت عاليه از س��اختمان هاي در حال
ساخت صورت مي گيرد نشان دهنده اين واقعيت است كه اكثر دودكش هاي
به كار رفته در ساختمان ها نامرغوب و روش نصب آن ها ناصحيح است.
به دليل اهميت طراحي صحيح دودكش هاي ساختمان از نظر تهويه و خطرات
ناش��ي از عدم اجرايي صحيح آن ها كه س��االنه جان عده زيادي را در كشور
مي گيرد رئيس وقت س��ازمان نظام مهندسي ساختمان طي نامه اي در دوم
بهمن ماه سال جاري از سازمان هاي نظام مهندسي كليه استان ها درخواست
نمود نكاتي چند مورد توجه مهندسان دست اندركار در ساخت بناي مسكوني
قرار گيرد.نخس��ت آنكه طراحان معمار و عمران در هنگام طراحي ساختمان،
حتم ًا تكليف گرمايش ساختمان را با هماهنگي مهندسان مكانيك ،مشخص و
براساس نوع وسيله گرمايشي ،دودكش مناسب طراحي و مسير عبور دودكش
را منطبق با مقررات ملي ساختمان مشخص و جزييات تفصيلي اجراي دودكش
را ضميمه نقشه نمايند.ديگر آنكه مهندسان مجري (معمار و طراح) در هنگام
اجراي س��اختمان ،به شيوه اجراي دودكش از جمله دودبند بودن ،جنس ،قطر
داخل��ي و مهار ش��دن آن ها توجه ويژه نمايند و در روي نقش��ه پالن ،محل
دودكش ،جنس و ارتفاع دودكش را مشخص سازند.
مهندس غرضي در اين نامه تاكيد نموده بود تا مهندسان ناظر (معمار ،عمران،

مكاني��ك) درخصوص نظارت بر اجراي دودكش س��اختمان ها و مناس��ب و
استاندارد بودن آن ها (بسته به نوع وسيله گازسوز يا گازوييل سوز) و همچنين
محل قرار گيري آن توجه ويژه نموده و قبل از حصول اطمينان از مناس��ب و
استاندارد بودن دودكش ها ،تأييديه ساختمان و تأسيسات را صادر نكنند.
بديهي است طراحي ،اجرا و نظارت بر اجراي ساختمان از وظايف همه مهندسان
طراح ،مجري و ناظر (عمران ،معماري ،مكانيك) مي باشد و بنابر اهميت اجزاي
تشكيل دهنده ساختمان ،هر يك از مهندسان به تناسب تخصص و وظيفه خود
در امور مختلف يك پروژه دخالت دارند.
يكي از موضوعات اساسي در تامين امنيت ساكنان ساختمان ؛ طراحي ،اجرا و
نظارت صحيح دودكش هاي ساختمان هاست و به همين دليل است كه وظيفه
مهم و سرنوش��ت س��از اين بخش به ظاهر كوچك ساختمان  ،تمام تالش و
كوشش مجموعه مهندسان طراح ،معمار و مجري براي فراهم ساختن آسايش
و آرامش ساكنان ساختمان تعريف گرديده است  ،و اين مهم تحقق پيدا نمي
كند مگر با طراحي و اجراي صحيح تمام اجزاي ساختمان ،بويژه موضوع مورد
بحث ،يعني طراحي و اجراي دودكش ها.
مبح��ث چهاردهم مقررات ملي س��اختمان ،بخ��ش  11-14الزامات عمومي
طراحي دودكش دستگاه هاي با سوخت مايع يا گاز را بيان كرده است .در اين
بخش آمده است :هر دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد محصول احتراق خود
را به يك سيستم دودكش فلزي ،يا ساخته شده از مصالح ساختماني تخليه كند
(غير از اين موارد ،اجاق گاز و گرم كن خوراك خانگي ،دس��تگاه هاي كوچك
روميزي ،بخاري دستي خانگي ،شعله هاي كوچك گاز مانند شعله چراغ هاي
آزمايشگاهي).اين مبحث همچنين در خصوص استانداردهاي طراحي و ساخت
دودكش ها بر اين نكته تصريح دارد كه طراحي و ساخت دودكش بايد به گونه
اي باشد كه در آن ،جريان الزم براي انتقال همه گازهاي حاصل از احتراق به
هواي خارج از ساختمان ايجاد شود.سامانه دودكش بايد به گونه اي طراحي و
س��اخته شود كه عمل احتراق ،در شرايط ايمني و اطمينان بخش انجام شود.
عالوه بر اين سامانه دودكش بايد از نقطه اتصال به دستگاه يا كالهك تعادل
تا انتهاي آن در خارج از س��اختمان به صورت يك مجموعه به هم پيوسته و
درزبندي ش��ده باش��د و از هيچ نقطه آن گازهاي حاص��ل از احتراق به داخل
فضاهاي ساختمان نشت نكند.
در پايان بار ديگر بايد يادآور شد كه كارايي و اثربخشي طراحي و اجراي صحيح
دودكش ها مس��تلزم رعايت درزبندي (دود بند شدن) لوله ها است و اگر اين
مهم صورت نگيرد ،هر چند لوله و اتصاالت مناس��ب باشد ،از خطر نشت گاز
جلوگيري نشده است.
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شکل - 4مدل نواري در يک ديوار برشي فوالدي

شکل  -3سیستم سازه ای دادگاه فدرال آمریکا در سیاتل

شکل  -1ديوار برشي فوالدي تقویت نشده در مکزیک

خالصه
سيستم ديوارهاي برشي فوالدي سيستم بسيار نويني است كه در سه دهه اخير
به سرعت در دنيا مورد توجه قرار گرفته و از اين سيستم براي ساخت و مقاوم
سازي ساختمان هاي بسيار مهمي در كشورهاي پيشرفته و زلزله خيزي مانند
آمريكا و ژاپن استفاده شده و همچنين شواهد عملي و نظري همگي حاكي از
رفتار بسيار مناسب اين سيستم در برابر بارهاي سنگين جانبي مي باشد.اساس
ایده دیوار برش��ی فوالدی ،بهره گیری از میدان کشش قطری است که پس
از کمان��ش ورق فوالدی در آن ایجاد می گ��ردد .در این مقاله ضمن ارزیابی
روش طراحی دیوار برشی فوالدی و مهاربندی همگرا میزان تغییر مکان نسبی
طبقات نیز باهم مقایسه ش��ده است .استفاده از سیستم دیوار برشی فوالدی،
ضمن افزایش فضای مفید طبقات ،موجب س��بک س��ازی سازه و در نتیجه
کاهش نیروی زلزله وارد بر آن می شود.
کلمات کليدي :دیوار برشی فوالدی ،میدان کشش قطری ،مدل نواری،
تغییرمکاننسبی.
.1مقدمه
دیوار برش��ی فوالدی می تواند در س��اختمانها برای ایجاد نیروهای مقاوم در
هنگام وقوع زلزله مورد استفاده قرار می گیرد .دیوار برشی فوالدی ،یک ورق
فوالدی در عرض و ارتفاع دهانه اس��ت ،که به اعضای س��خت کننده افقی و
عمودی متصل می گردد .عالوه بر سختی و مقاومت برشی باالی دیوارهای
برشی فوالدی ،این سیستم به لحاظ گستردگی اتصال ورق با قاب اطراف (عدم
وجود یک اتصال متمرکز مانند سیستم مهاربندی) و شکل گیری تدریجی و
یکنواخت تنش در ورق فوالدی و قابلیت خوب تعدیل تنش ها تا رسیدن به بار
نهایی ،نسبت به دیگر سیستمهای معمول قابل اطمینان تر بوده و جذب انرژی
آن تدریجی و با کمترین ضعف کلی و موضعی است.
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شکل -2دیوار برشی فوالدي با سخت کننده افقی و قائم(سمت راست) ،دیوار برشی فوالدي با سخت
کننده افقی(سمت چپ) در ژاپن

دیوار برشی فوالدی به دو شکل تقویت شده و تقویت نشده اجرا می گردد .در
حالت تقویت شده هدف جلوگیری از کمانش قبل از تسلیم برشی است و در
حالت تقویت نشده اجازه داده می شود که ورق کمانه کند و هدف اینست که
از ناحیه کشش قطری جهت حمل برش طبقه استفاده شود]1[ .در دیوارهای
برشی فوالدی با استفاده از ورق های فوالدی می توان از پدیده پس کمانش،
مشابه تیر ورفها بدون هیچ گونه خللی در پایداری استفاده نمود  .منحنی های
هیسترزیس  ،دیوارهای برشی فوالدی  ،تحت اثر بارهای رفت و برگشتی  ،با
ورق نازک یا تقویت شده کامال پایدار با جذب انرژی باالست .مطالعات عددی
و تجربی نش��ان می دهند که این سیستم عالوه بر سختی زیاد ،دارای جذب
انرژی زیاد و شاخص های هیزترزیس پایداری هستند .در مورد زمان تناوب دو
دسته رابطه دقیق و تجربی توسط آیین نامه ها ارايه شده است .روابط دقیق با
توجه به نتایج روش رایلی هستند که تابع شکل آنها ،تغییر شکل جانبی سازه
به علت یک دسته نیروی جانبی است .روابط تجربی نیز از مقادیر اندازه گیری
ش��ده در ساختمانهای واقعی در حین زلزله و یا تحت ارتعاشات القایی حاصل
ش��ده است .بیش��تر آیین نامه های طراحی لرزه ای ساختمانها از زمان تناوب
طبیعی سازه جهت تعیین شتاب پایه طراحی استفاده می کنند.
توربرن و همکارانش يک روش تحليلي براي محاسبه ي مقاومت ديوار برشي
فوالدي سخت نش��ده ارايه کردند .آنها روش خودشان را بر مبناي نظريه ي
کشش��ي قطري خالص واگنر ( )1931ارايه کردن��د و اين روش را روش مدل
نواري ناميدند .در اين روش ورق فوالدي با يک سري اعضاي نواري هم جهت
با تنش هاي کشش��ي اصلي جايگزين مي گ��ردد که اين نوارها فقط توانايي
انتقال کشش را دارا مي باشند و در اين روش هر نواري يک ناحيه از ورق را که
برابر حاصلضرب پهناي نوار در ضخامت ورق بود ،شامل مي گرديد.
زاويه ي نوارهاي کششي با استفاده از روش کار مجازي بدست آمد .آنها يک
نمونه ديوار برشي فوالدي يک طبقه ي يک دهانه را که با تير و ستون احاطه
شده بود را براي اين کار تحت برش خالص قرار دادند .همچنين ستون ها را
بصورت پيوسته در طبقات ادامه داده و اتصال تير به ستون ها را هم مفصلي در
نظر گرفتند .با توجه به اينکه نيروهاي کششي در دو طبقه ي مجاور همديگر
اخت�لاف ناچيزي با يکديگر دارند لذا اثر آنها بر تير طبقه بعلت متفاوت بودن
جهت نيرو در اين دو طبقه خنثي ش��ده و مي توان تير مذکور را نيز صلب در
نظر گرفت.
براي ستون ها هم دو حالت را در نظر گرفتند:
 .1ستون با سختي خمشي نامحدود که اين فرض باعث ايجاد يک ناحيه ي
کششي يکنواخت در سرتاسر ورق فوالدي مي شود.
 .2ستون هاي کام ً
ال انعطاف پذير که در اين حالت هيچکدام از نوارهاي مورب
جايگزين ورق ،به ستون ها متصل نمي شود.

اي��ن محققين مطالعات تحليل��ي زيادي براي تعيين تعداد مناس��ب نوارهاي
جايگزين به منظور تخمين مناس��ب مقاوم��ت ورق انجام دادند که در نهايت
به اين نتيجه رسيدند که استفاده از  10نوار براي مدل سازي کافي مي باشد.
همچنين توربرن و همکارانش به بررس��ي اثر ضخامت ورق فوالدي ،ارتفاع
طبقه ،طول دهانه ،س��ختي س��تون بر روي رفتار ديوارهاي برش��ي فوالدي
پرداختند که در اينجا بطور خالصه به نتايج آنان اشاره مي گردد:
 .1سختي ورق فوالدي به طور خطي با افزايش ضخامت ورق اضافه مي يابد
که شيب اين خط تابعي از هندسه ي ورق مي باشد.
 .2رابطه ي ميان سختي ورق و ارتفاع طبقه خطي در مقياس نيمه لگاريتمي
مي باشد و با افزايش ارتفاع طبقه سختي جانبي ورق کاهش مي يابد.
 .3براي يک ستون با مشخصات ثابت در يک مقياس لگاريتمي از سختي پانل
و طـول دهانه ي پانل ،براي نس��بت هاي  L/hکمتر از يک با افزايش طول
دهانه سختي ستون کاهش مي يابد[.]2
زاويه ي شيب نوارهاي كششي طبق دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان
هاي موجود براساس اصل حداقل انرژي از رابطه ي زير به دست مي آيد[: ]3
()2
كه در آن tW:و hو :Lطول و ارتفاع و ضخامت پانل ديوار برشي؛ : Abسطح
مقطع تير؛  Icو  :Acلنگر اينرسي ستون و سطح مقطع.
رابطه ارايه ش��ده در آیین نامه  AISC 341برای محاس��به زاويه ي ش��يب
نوارهاي كششي به صورت زیر است [:]4
()3
 .2مدلسازی
در این مقاله سه سازه  4و  10و  15طبقه با پالن نشان داده شده در شکل  2و
با سیستمهای مهاربندجانبی :قاب خمشی متوسط-مهاربندی همگرا با ضریب
رفتار  5و قاب خمشی متوسط -دیوار برشی فوالدی با ضریب رفتار ( 7/2برای
طرح به روش حات حدی) ،مدل شدند .برای مقایسه بین سیستمهای سازه ای
ارتفاع همه طبقات  3/2متر و مقاطع یکسان تیر و ستون استفاده شده است .در
سیستم بادبندی همگرا و دیوار برشی فوالدی برای مدل  10طبقه دهانه های
34-E، 34-A، CD-1 BC-4و برای م��دل  4طبقه دهانه های BC-4و
 CD-1مهاربندی ش��د .بار مرده طبق��ات  550کیلوگرم بر مترمربع ،بار زنده
طبق��ات  200کیلو گرم بر متر مربع ،بار زنده بام  150کیلو گرم بر متر مربع و
بار معادل تیغه بندی  100کیلو گرم بر متر مربع ،بار دیوارهای جان پناه 200
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کیلو گرم بر متر و بار دیوارهای محیطی  700کیلو گرم بر متر(با احتساب 30
درصد باز شو) در نظر گرفته شد .شتاب مبنای طرح  A=0.3و ضریب اهمیت
متوسط  I=1.0در نظر گرفته شد.

بیشتر باشد[:]8
()4
که در آن Δtwاختالف میان ضخامت ورق باالیی و پایینی تیر است .با توجه
به اینکه از یک ضخامت ثابت برای ورق ها اس��تفاده شد پس ممان اینرسی
تیرها مناسب است.
همچنین طبق آیین نامه  AISC 341حداقل ضخامت ورق برای طراحی به
روش  ASDاز رابطه زیر تعیین می گردد :
()5
 : Vaمقاومت برشی مورد نیاز(،)ASD
 :Ωضریب اطمینان( :Lcf ،)1/67فاصله خالص پانل جان میان بالهای ستونها.
و برای طراحی به روش  LRFDاز رابطه زیر تعیین می گردد :

شکل  -5پالن مورد استفاده در مدلسازی

 .3تحلیل و طراحی
با توجه به نیروهای بدس��ت آمده از تحلیل اس��تاتیکی و روابط ارايه ش��ده در
 ،AISC 341دیوارهای برش��ی فوالدی طراحی ش��د .البته ضخامت مورد
اس��تفاده در مدلس��ازی  5میلیمتر برای تمام طبقات در نظر گرفته شد .روش
کار نیز به اینصورت اس��ت که ابتدا با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ،س��هم
ورق از بار جانبی محاس��به گش��ته و با توج��ه به آن و جدول ارايه ش��ده در
( ASTM A36مرب��وط ب��ه مقاومت طراحی ضخامته��ای مختلف ورق)
ضخامتی برای ورق بدس��ت می آید]4[,]5[ .برای تحلیل این س��ازه ها از نرم
افزار  ETABS v9.5.0و برای تعیین زاويه ي شيب نوارهاي كششي از نرم
افزار  EXCELو رابطه ارايه شده در  AISC 341استفاده شد البته اختالف
بین رابطه ارايه شده در  AISC 341و دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان
هاي موجود ناچیز است و از طرفی اثر قابل توجهی در نتایج ندارد.

شکل  -6نسبت تنش ها در دو سیستم به روش LRFD

()6
 : Vuمقاومت برشی مورد نیاز(،)LRFD
 :Øضریب مقاومت ارايه شده در (.)0/9 AISC 341

طبق آیین نامه  FEMA 450الغری جان به مقدار زیر باید محدود گردد:
()7
در رابطه فوق  Eمدول یانگ اس��ت .مس��احت نوارهای معادل ،در مدلسازی
دیوارهای برشی فوالدی از رابطه زیر تعیین می گردد:
()8
 Lطول پانل h ،ارتفاع پانل و  nتعداد نوارها ست.
 .4بررسی نتایج تحلیل و طراحی
ابتدا دو سازه به روش  LRFDطرح شدند سپس نسبت تنش ها را مقایسه و
میزان دریفت طبقات مورد ارزیابی قرار گرفت.

شکل  -7مقایسه دریفت طبقات در دو سیستم دیوار برشی فوالدی و مهاربندی همگرا

از آنجا که زمان تناوب هر دو س��ازه بیش��تر از  0/7ثانیه بود میزان مجاز تغییر
مکان نس��بی طبقات برای سیس��تم مهاربندی همگرا و دیوار برشی فوالدی
به ترتیب  0/00571و  0/00397بدس��ت آمد .از مقایس��ه نسبت تنش ها در
دوسیستم روشن است که در سیستم دیوار برشی فوالدی نسبت های کمتری
در برابر سیستم مهاربندی همگرا رخ داده و طبقات همچنین تغییر مکان نسبی
کمتری داشته اند.
اینک با افزایش تعداد طبقات به  10طبقه میزان دریفت ونسیت تنش ها در دو
سیست مهاربندی را دنبال می کنیم:

جدول ( :)1نمونه محاسبه زاويه ي شيب نوارهاي كششي در نرم افزار EXCEL

ممان اینرسی ستونها در سیستم دیوار برشی فوالدی می بایست از مقدار زیر
بیشتر باشد [:]8
()3
که در آن  : twضخامت ورق :h ،فاصله بین تیرها :L ،فاصله بین ستون ها است.
ممان اینرس��ی تیرها در سیستم دیوار برشی فوالدی می بایست از مقدار زیر
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شکل -8مقایسه دریفت طبقات در دو سیستم دیوار برشی فوالدی و مهاربندی همگرا در سازه  10طبقه

شکل  -9نسبت تنش ها در دو سیستم به روش  LRFDدر سازه  10طبقه
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مدلهای مختلف قابل مشاهده است .کاهش نسبت تنشها در تیرها در مقایسه
با ستونها بیشتر بود و این کاهش تنش ها در تقلیل مفاطع تیر و ستون موثر
هستند و لذا با استفاده از این سیستم ضمن کاهش مصرف فوالد در سیستم
باربر جانبی به نسبت سیستم مهاربندی همگرا ،مصرف فوالد در کل سازه نیز
کاهش خواهد یافت و عالوه بر اقتصادی ش��دن طرح از لحاظ مصرف فوالد،
با کاهش وزن ساختمان موجب کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه می شود.

در مدل  10طبقه با دیوار برشی فوالدی سازه دریفت کمتری داشته و تمامی
مقاطع مناسب می باشند .اینک روند را در سازه  15طبقه پیگیری می-کنیم.
زمان تناوب هر دو س��ازه بیش��تر از  0/7ثانیه بود لذا میزان مجاز تغییر مکان
نسبی طبقات برای سیستم مهاربندی همگرا و دیوار برشی فوالدی به ترتیب
 0/00571و  0/00397بدس��ت آمد .از مقایس��ه نسبت تنش ها در دوسیستم
روش��ن است که در سیستم دیوار برشی فوالدی نسبت های کمتری در برابر
سیستم مهاربندی همگرا رخ داده و طبقات همچنین تغییر مکان نسبی کمتری
داش��ته اند .لذا اس��تفاده از سیتم دیوار برش��ی فوالدی در مواردی که دریفت
ساختمان از حد مجاز بیشتر ش��ده است راهکار مناسبی خواهد بود .از طرفی
کاهش نسبت تنش ها خود نشان دهنده امکان طراح برای استفاده از مقاطع
کوچکتر است.

 .6مراجع
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.2001
[Thurburn, L. J., Kulak, G.L., Montgomery, C.J., Analysis of Steel Plate ]2
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شکل  -10مقایسه دریفت طبقات در دو سیستم دیوار برشی فوالدی و مهاربندی همگرا در سازه  15طبقه

شکل  -11نسبت تنش ها در دو سیستم به روش LRFD

در مدل  15طبقه نیز نتایج مشابهی بدست آمد که گویای کاهش دریفت در
سیستم دیوار برشی فوالدی است و در این سیستم هم تمامی اعضا تنش-های
کمتری را تجربه کرده اند .این بدان معناست که می توان از مقاطع کوچکتری
استفاده و وزن سازه را کمتر کرد.
 .5نتایج
با توجه به نتایج بدست آمده سیستم دیوار برشی فوالدی با ضخامت ورق جان
اندک ،ضمن کاهش نس��بت تنش ها در سازه موجب تامین نیازهای طراحی
ارايه ش��ده در آیین نامه  AISCش��د و این خود گویای مزایای این سیستم
نس��بت به سیستم مهاربندی همگرا است .از طرفی با توزیع مناسب تنش در
طول که در اثر استفاده از یک ورق پیوسته است از مصالح موجود به نحو خوبی
اس��تفاده شده اس��ت و لذا وزن سازه به طور محسوسی کاهش می یابد .برای
بهبود رفتار کمانش��ی دیوار برش��ی فوالدی توصیه می گردد که ورق ها پس
از ساخته شدن کفها نصب شوند .البته اگر به نحوی بتوان دیوارهای پوشاننده
سبک بر روی تیر دیوار برشی ایجاد کرد می توان گام مفیدی در جلوگیری از
کمانش ورق برداشت.
از مقایسه نسبت تنش ها در دوسیستم روشن است که در سیستم دیوار برشی
فوالدی نس��بت های کمتری در برابر سیس��تم مهاربندی همگ��را رخ داده و
طبقات همچنین تغییر مکان نسبی کمتری داشته اند .لذا استفاده از سیتم دیوار
برش��ی فوالدی در مواردی که دریفت ساختمان از حد مجاز بیشتر شده است
راهکار مناسبی خواهد بود .فوالد مصرف شده در سیستم باربر جانبی نسبت به
مهاربند همگرا  16درصد کمتر بدست آمد .البته واضح است که این درصد با
توجه به مقاطع و نوع پالن تغییر می کند ،ولی روند کاهش در مصرف فوالد در
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عمران

مهندس سعید ولی زاده| کارشناس عمران | engineervalizadeh@yahoo.com

مهندس هادی خالقی| کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تثبیتخاکدرراهسازیتوسطفناورینانو

چکیده:
با پیشرفت فناوری نانو در حوزه های علوم مختلف شاهد ظهور محصوالت نانو
ساختاری هستیم که دارای عملکرد باالتری نسبت به مواد معمولی می باشند.
مواد نانو ساختار صنعت راه و ساختمان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و شاهد
عملکرد بهتری در مصالح تولید شده می باشیم .از جمله این مواد نانو ساختار
نانو رس��ها می باش��ند که برای تثبیت خاکها ومصالح دانه ای کاربرد باالیی
دارندکه در این مقاله به آن اشاره می کنیم.
کلید واژه:تحکیم ،نانورس ،تثبیت خاک ،راهسازی
مقدمه:
مواد نانو به موادی گفته می شود که حداقل یکی از ابعاد آن (طول،عرض،ضخامت)
زیر100nmباشد .هرنانومتر معادل 10-9متر می باشد .فناوری نانو از همگرایی
علوم فیزیک،شیمی وزیست شناسی به وجود آمده است .این فناوری توانایی
انجام کار در سطح اتم و ایجاد ساختارهایی که نظم مولکولی جدیدی دارند را
فراهم می سازد .ماده اصالح شده در مقیاس نانو خصوصیات جدید و مفیدی
رادارا خواهد بودکه قبال در آن مشاهده نشده است .علت
ظهور خواص جدید در مواد نانو افزایش سطح ویژه مواد در حالت نانو است که
باعث تسریع در عملکرد مواد خواهد شد .هدف از بررسی مواد در مقیاس نانو
در مهندسی عمران یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد باال می
باشدکه آنها را میتوان به عنوان مصالحی چند منظوره اطالق نمود .منظور از
عملکرد چند منظوره ظهور خواص جدید و متفاوت نسبت به خواص معمولی
می باش��د به گونه ای که مصالح بتوانند کاربرد های گوناگونی را ارايه نمایند.
در حال حاضر در برخی از کشورهای جهان تحقیقات بر روی ذرات پیکو که
کوچکتر از نانو هستند نیز انجام می شودکه مستلزم داشتن تجهیزات جدیدی
در این زمینه می باشد .در ادامه به نمونه ای از کاربرد نانو تکنولوژی در تثبیت
خاکها در راهسازی می پردازیم.
اهمیت تثبیت خاک در راهسازی و روشهای معمول:
بدون تردید یکی از مقدماتی ترین ومهمترین اصول در راهسازی مقاوم کردن
زمین جهت احداث راه اس��ت که این امر توس��ط تثبیت خاک انجام می شود.
تثبیت خاک بعنوان یکی از زیر شاخه های اصلی علم ژئوتکنیک می باشد که
به اصالح وبهبود خواص فیزیکی و مهندس��ی خاک می پردازد .برخی خاکها
به علت داش��تن مشخصات فنی نامطلوب ویا دارا بودن مقادیر زیادی رس یا
الی برای عملیات راهس��ازی مناسب نیس��تند .هدف از تثبیت خاک استفاده
موث��ر از قرضه ه��ا ،اصالح خاکهای نرم و کم مقاوم��ت ،افزایش دوام خاک،
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ایجاد الیه های اس��اس وزیر اس��اس ،قابلیت باربری بیشتر ،صرفه جویی در
مصالح مصرفی،کاهش نفوذ پذیری،کاه��ش تورم و انقباض،کاهش رطوبت
خاک،کاهش دامنه خمیری و جلو گیری از فرسایش خاک است.
روش هایی که به طور معمول برای تثبیت خاک اس��تفاده می ش��ود عبارت
است از :
-1تثبیت خاک ومصالح دانه ای با آهک
-2تثبیت خاک ومصالح دانه ای با سیمان پرتلند
 -3تثبیت خاک و مصالح دانه ای با قیر
 -4تثبیت خاک با خاکستر بادی و آهک
 -5تثبیت خاک با مصالح ترکیبی آهک وسیمان
 -6تثبیت خاک با مصالح ترکیبی آهک و قیر
 -7تثبیت خاک با مصالح ترکیبی سیمان و قیر
نانورسها:
نانورس��ها ،ذرات رس در ابعاد نانو بر پایه کانیهای مونت موریلونیت می باشند
که با نمکهای آمونیوم اصالح سطحی شده اند .نانورس ماده ای معدنی شامل
الیه های سیلیکاتی و یونهای قابل انتقال در بین الیه های خود است .نمکهای
آمونیوم استفاده شده شاخه های بلند بازی دارند که هرچه طول این شاخه ها
بلندتر باشد ،تورم خاک رس یا به عبارت دیگر فاصله بین سطوح داخلی الیه
های سیلیکات بیش��تر افزایش می یابد .عالوه بر نمکهای آمونیوم ،نمکهای
فسفونیوم نیز برای اصالح سطحی الیه های آبدوست خاک رس کاریرد دارند.

تثبیت خاک با استفاده از نانو رسها:
محققان با اس��تفاده از ذرات نان��ورس موفق به تولید ماده تثبیت کننده خاک
زیست تخریب پذیر شده اند که قادر است سطح جاده را بدون پوشش آسفالت
محافظت کند و باعث تحکیم خاک رس شود .خاک رس بدلیل نفوذپذیر بودن
برای جاده س��ازی مناسب نیست .نانوذرات رس برای تثبیت و تحکیم خاک
رس در جاده ها بویژه جاده های روستایی مناسب است.
این ماده دارای چس��بندگی و فشردگی باال و قدرت نفوذ پذیری باالیی است.
که این امر موجب بهبود عملکرد تحمل بار انواع خاکهای رسی می شود.ضمن
آنکه خاصیت آبگیر بودن این محصول موجب می ش��ود جاده خاکی کمتر به
رطوبت حساس بوده و باعث افزایش کارایی و بهم فشردگی بهتر ذرات توسط
ماش��ین آالت عبوری ش��ود .افزایش باروری ،بهبود کارایی ،تثبیت دراز مدت
خاک ،کنترل گرد و غبار ،نگهداری جاده بدون آسفالت از ویژگی های این ماده
است .بزرگترین مشکلی که خاک رس برای جاده ها ایجاد می کند این است
که بر اثر نفوذ پذیری متورم و در نهایت باعث ترکیدگی آسفالت می شود که با
استفاده از این ماده سطح نفوذ ناپذیر می شود و از ترکیدگی آسفالت جلوگیری
می شود .در حال حاضر این ماده در بیش از یکصد کشور برای ساخت جاده های
کم هزینه و با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر و غیر سمی استفاده می شود.

تثبیت خاک در ایران بوسیله نانو رس ها:
محققان پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران در سال های اخیر با استفاده از نانو
ذرات رس موفق به تولید محصولی به نام ( سی بی آر ایرامنت سوپر ) شدند که
قادر اس��ت جاده را بدون پوشش آسفالت محافظت کند و باعث تحکیم خاک
رس در جاده ها شود .با توجه به اینکه فرمول این ماده بر اساس شرایط آب و
هوایی کشور تولید شده است ،عملکرد خوبی در انواع خاکهای رس ورساندن
آنها به تراکم مورد نظر در زمان کم و هزینه پایین در قیاس با تراکم به روشهای
معمول جاری دارد .این محصول بصورت محلول ارئه می شود که با  20لیتر از
آن مشود یک کیلومتر جاده را تثبیت نمود در حالی که در روشهای معمول برای
تثبیت یک کیلومتر راه احتیاج به  80تن آهک اس��ت .در جدیدترین عملیات
راهسازی در کشور عملیات تثبیت خاک در محور عربشاه  -اوریات از راههای
ارتباطی شهرستان تکاب به طول 20کیلومتر با استفاده ازاین فناری اجرا شده
است .به گفته رئیس اداره راه و ترابری شهرستان تکاب تراکم مورد نظر خاک
در این عملیات تثبیت ،در زمان وهزینه پایین تری نسبت به روشهای معمول
انجام شده است.
نتیجهگیری:
هدف نهایی از بررس��ی مواد در مقیاس نانو تهیه محصوالتی است که بتوان
آنها را جایگزین مواد معمول کرد بطوریکه کارایی بهتر و هزینه کمتری نسبت
به مواد فعلی داش��ته باش��ند که این امر در مورد تثبیت خاکها به روش نانو در
کشورمان میسر شده است و شایسته است پیمانکارانی که در این زمینه فعالیت
می کنند رغبت بیشتری در استفاده از محصوالت جدید داشته باشند.
منابع:
 روسازی راه/دکتر بهبهانی مکانیک خاک/دکتر طباطبایی نانو ازنو/اسماعیل کالنتری ،عباس مرادی فناوری نانو در علوم پزشکی ومهندسی/آر بوکر ،آی بوی سن /ترجمه دکتر سعید سرکارinfo@mojnews.com - www.irannano.com
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منابعی كه بحث نسبت ًا کاملی درباره مصالح گلي اصالح شده کرده اند شايسته
توجه هس��تند .كتابهاي مربوط به ساختارهاي گلي جديد ،از طريق گزارشات
[ بیان ش��ده درباره] مصالح و روشهاي س��اختمان ،اطالعاتي شامل اصالح
كنندههاي مدرن و س��نتي بیان نموده اند( .دنگ 1985 4؛ مركز سازمان ملل
7
براي زيستگاههاي انساني1986 5؛ هوبن و گالئود1994 - 1984 6؛ منيك
 2000اسميت ) 1982 8
10
9
خصوص ًا بیش��تر وينوآلس () 1981و وارن ( ) 1999اس��تفاده از مصالح گلي
اصالح ش��ده را براي تعمير س��اختمانهای تاريخي و پيش از تاريخ به بحث
گذاش��تهاند و منابعي نیز در مورد تثبيت خاك از رشتههاي مهندسي و دانش
خاك موجود است ،اگرچه نتايج بايد بدقت ارزيابي شوند ولی براي استفاده در
حفاظت معماري كام ً
ال مرتبط هستندو باید [تنها] منطبق گردند (آرمبروست
13
12
و ديكرسون  ،1971 11آرمبورست و ليلس  ،1975نلسون وميلر ) 1992
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نگاهی به اصالح کننده های مورد استفاده برای خشت و خاک در جهان تا سال2008

چکیده:
لزوم مرمت و حفاظت از آثار و ابنیه خش��تی ،ب��ه تبع خود ضرورت مطالعه و
بررس��ی درباره خشت را مطرح می کند .برای حل مشکل تثبیت خشت ها و
آسیب پذیری کمتر آنها ،راههای مختلفی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد
و آگاهی از تجربیات انجام شده در جهان در ارايه راهکارهای حفاظتی و مرمتی
در سازه های خشتی مؤثر خواهد بود.
از ط��رف دیگر با توجه به اینکه عالقه من��دی به کاربرد و پژوهش در حیطه
خشت و ابنیه خشتی همواره در بین مرمتگران بنا و آثار و همچنین مهندسین
عمران و معماری دیده می ش��ود شایس��ته اس��ت تا یک بررسی جامع ،تمام
تجربیات انجام شده در مبحث استحکام بخشی و تثبیت خشت و سازه خشتی
را بیان نموده و مورد بررسی و مطالعه قرار دهد .به همین منظور پس از بررسی
های الزم مقاله ارايه شده در ذیل که یکی از انتشارات مؤسسه گتی ()getty
می باشد ،برگزیده شد تا پس از ترجمه و ارايه آن ،یک مرجع کامل در مبحث
اصالح کننده های مصالح گلی در دسترس قرار گیرد وبا نگاهی به تجربیات
گذش��ته ،نکته های شاخص برای س��ایر پژوهش ها در حیطه خشت و خاک
بازگویی شوند.
واژگانکلیدی:خشت،مصالحخشتی،اصالحکننده،تثبیتکننده
مقدمه:
مواد گلی اصالح ش��ده برای ایجاد مالتها ،عناصر و اندودهای بادوام تر و نیز
برای استفاده در عناصر سازه ای جدید مانند بلوکهای خشتی استفاده می شوند.
اصالح كنندهها ممكن است غيرآلي طبيعي يا مصالح آلي تركيبي بوده و شامل
افزودنيهايي مثل ماس��ه يا مواد اليافي کاه��ش دهنده انقباض( و يا افزايش
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دهنده مقاومت در برابر سايش) باشند .چسبنده هايي كه ذرات خاك را به هم
متصل ميكنند و مصالح هيدروفوبيك( 2آب گريز) كه مانع رسيدن آب به رس
ها و مخلوطهاي وابسته به آنها ميشوند ،تثبيت كنندههايي هستند كه واكنش
پذيري اجزاي رسها از طريق جذب را كاهش ميدهند.
همچنين اصالح كننده ها ميتوانند برديگر ويژگيهاي مصالح گلی چه خوب و
چه بد مؤثر باشند[ ،ویژگی هایی] مانند رنگ ،قابليت بازتاب ،مقاومت سايشي،
مقاومت كششي و فشاري ،سختي ،میزان نفوذپذيري بخارآب و ضريب انبساط
حرارتي.
مصالح گلي مورد اس��تفاده در معماري ،اززمانهاي بس��يار دوراصالح شده اند.
رايجترین آنها با اضافه كردن مصالح غير آلي مانند ماس��ه ،آهك ،سنگ ،گچ،
و همچنين با طيف وسيعي از مصالح آلي طبيعي [انجام شده است] .بنابراين
بسياري از مداخالت حفاظتي با مشخص كردن مصالح اصلي و در حدامكان
همگونی تركيبهایشان [ با یکدیگر] سروكار دارند.
س��ایر پژوهش��ها و مطالعات تطبيقي ،درک بهتری از ويژگيهاي شيميايي،
مكانيكي و فيزكي اصالح كنندهها و خاكهاي اصالح شده [توسط آنها] ایجاد
نموده اند .در ذیل مروري بر تحقيقات منتشر شده [ تا سال  ]2008مربوط به
گسترش ،اجرا و ارزيابي اصالح كنندهها و مصالح گلي به همراه پيشنهادهايي
براي پژوهشهاي آينده براي تكميل كردن يا جهت دادن اين تالشها آمده
است.
پيشينهمنتشرشده:
پيش��ينه منتش��ر ش��ده مربوط به اصالح كنندهها و مصالح گلي اصالح شده
همانند آن چيزي اس��ت كه براي مصالح گلي غير تزييني آمده است ( .رجوع
كني��د به «حفاظت از مصالح گلي غير تزيين��ي» ص 3)108برای این منظور،

نمونه برداري و توصيف مصالح اصلي :
پژوهش های اخير [بیش��تر] روي توصيف و نمونه ب��رداري از مصالح اصلي
و روشهاي تهيه مصالحی متمرکز ش��ده اند که با اصالح كنندهها س��روكار
دارند .بيش��تر منابع ،تحقيقات [ارايه شده] درباره استفاده تاريخي مصالح گلي
در يك مكان يا ناحيه خاص را ارايه ميدهند [حال] چه براي آگاهي تاريخي
16
س ،1993 14دن��گ  ،1985گالدي��ري  ،1995 15گالگروكا و ديگران
( چ��اگا 
19
18
17
 ،1993منيكالي  ،1992س��ارمک و لوس��وس  ،1990اس��تين ،1971
اس��تونس  ،1985 20وينوآل��س ) 1981 21و چه براي دفاع كردن از اس��تفاده
23
مستمر يا احيا آن مصالح و روشها (بیانسیفیوری 1994 22؛ کاسال لگلسیاس
26
 ،1990کبالوس  ،1990 24کوچی  ،2000 25مینک 2000؛ اسمیت 1982؛ ژو
 )1985و مطالعات مختصری ،پژوهش و تحليل را ،برای مداخلههاي حفاظت
[و مرمت] ونمونه برداري مصالح و روشهاي تهيه براي استفاده در آن توصيف
29
ميكنن��د( .آلوا بالدراما و تئوتونیکو 1985 27؛ مازار 1999 28؛ اسکیبینس��کی
 )1990چني��ن تحقيقاتي براي درك تاريخ و فرهنگ و براي پی بردن به حد
مداخالت با ارزش نيس��تند و بايد [با پژوهش های مرتبط] در آينده ادامه پيدا
كنند .با اين وجود روش های پژوهش وتحليل كام ً
ال متغيير هستند و اگر نتایج
آنها منتشر شدهاند ،اغلب كامل نشده يا با نتایج غير قطعي ارايه شده اند .تطبیق
يك س��ری استاندارد شده از تحقيق و ارزيابي راهبردها (بعنوان مثال  :جامعه
آمريكايي براي آزمايش و مصالح  ) 1990 30و اجراي همه يا بخشي از راهبردها
همانطور كه مناسب هر پروژهاي ميباشد ميتواند به قابل مقایسه شدن و در
نتیجه مفيدتر شدن پروژههاي پژوهشی مختلف در اين زمينه كمك كنند.
در حاليكه شناسايي اصالح كنندههاي غيرآلي به خوبي انجام شده است و براي
مصالح معماري گلی تكنيكهاي تحليلي به آس��انی اتخاذ شده اند ،شناسايي
اصالح كنندههاي آلي بيشتر مشكل ساز است.
مصالح آلي طبيعي در طول زمان تجزيه ميشوند و شايد تنها به میزان كم و يا
حتی بصورت تغيير ماهیت يافته در مصالح پیر شده موجود باشند.
از دیگر رشتههاي مرتبط روشهايي براي شناسايي عناصر آلي موجود اتخاذ
ش��ده و توسعه بيشتر اين تكنيكها و كاربرد بیش��تر آنها براي معماري گلی
ميتواند به پاسخ برخي سئواالت تاريخي كمك كند .برخی گزارشها استفاده
درس��ت و گاهي اوقات تركيبهای عجيب مصالح آلي[در مصالح خشتی] را با
دليل اثبات میكند.
اصالح كنندههاي غيرآلي :
رايجترين اصالح كنندهها براي مصالح گلی اصالح كنندههاي غيرآلي هستند.
رايجترين افزودني ماسه است كه [می تواند] بسياري از خصوصيات مكانيكي
و فيزيكي خاك مانند :رنگ ،بافت ،انقباض ،مقاومت سايش��ي و … را تحت
تاثیر قرار دهد.
تغیيرات منحنی دانهبندي ،ش��کل دانه ها و نس��بتهاي ماسه در مقايسه با
گونههاي مختلف رسها نس��بت ًا به خوبي مورد پژوهش قرار گرفتهاند و تنها
در ش��رايط غير عادي نیازمند بررسی بيشتر هستند .ديگر اصالح كنندههاي

غيرآلي مورد بحث در اين پيش��ينه شامل سنگ گچ (سولفات كلسيم آبدار) و
ديگر نمكها ،آهك (كربنات كلسيم) ،آهك هيدروليك  [ 31ساروج گرم] ،سيمان
و هيدروكسيد منييزيم  32ميباشد.
سنگ گچ دیر زمانی است كه به عنوان يك تثبيت كننده خاك بكار گرفته شده
است و با پیوندهای شيميايي با رسهاي واكنش دهنده متصل ميشود و يك
شبكه كريستالي را ايجاد ميكند كه سختي و مقاومت را به آن ميافزايد .اين
ماده امروزه هنوز در مناطق آب و هوايي خشكتر استفاده ميشود وارن()1999
از آن یاد می کند ،اما همانطور كه وی يادآور ميشود:
« هيچ مدرک منتش��ر شدهاي از نحوه اجراي بس��ياري از گونههاي مختلف
خاك در حضور س��ولفات سنگ گچ  33و مشتقاتش وجود ندارد بويژه دربارهي
گونههاي مختلف رس [ میتوان گفت] رفتار كريستالي آنها حتي با مقدار كم
سولفات كلسيم  -كه قادربه ورود به محلول باشد -احتمال ميرود كه بهبود
یابد» (وارن )1999-114
تعدادي از مولفين چيني ( زنگ  ،1985 34ژو )1985استفاده از نمك يا خاكهاي
نمكي در س��ازه های گلی شيب دار براي ايجاد س��قفها و ديوارهاي بادوامتر
را گزارش كردهاند .نمكها شناس��ايي نشدهاند اما شايد سولفات كلسيم باشند.
استفاده ،نقش و مؤثر بودن سنگ گچ و ديگر نمکها بعنوان تثبيت كنندههاي
خاك چه در گذشته و چه در آينده باید بيشتر مورد بررسي قرار گیرند.
كربنات كلسيم نیز تاريخچه طوالني استفاده بعنوان يك تثبيت كننده خاك را
دارد .چه از طريق انتخاب ارادي خاكهاي غني از كلسيت براي ساختمان وچه
از طريق افزودن آهك در ش��كلهاي توليدي مختلف آن ( آهك زنده ،آهك
شكفته يا آهك هيدراته ،سيمان يا آهك هيدروليك)
كربنات كلسيم حلپذيری کمتری نسبت به سنگ گچ دارد و براي استفاده در
بسياري از بخشهاي دنيا مناسب ميباشد .سيمان براي چندين دهه جايگزين
آهك شد اما برتري گزارشات اخير روي آهك ،نشان دهنده يك تجديد حيات
در اس��تفاده از آن ميباشد و آهك شايد رايجترين تثبيت كننده استفاده براي
معماري گلی امروز است.
تعدادي از كارهاي منتش��ر شده استفاده آهك را توسط فرهنگهاي باستاني
گ��زارش ميدهد (دنگ 1985؛ پولیتیس  )1993 35و وارن ( )1999يك بحث
كلی درباره اس��تفاده معاصر و تاريخي و خصوصيات آهك بعنوان يك تثبيت
كننده براي خاك بیان نموده است.
س��ایر مطالعات ،بیش��تر متعلق به [یک] مكان خاص ميباش��ند و ميتوانند
گونههاي مختلف آهك يا ديگر محصوالت را بعنوان تثبيت كنندههاي باالقوه
براي يك خاك واحد ارزيابي كنند (ماترو  1976 36؛ موالرس گامارا )1985 37
يا گونهي مشابهي از آهك را براي خاكهاي مختلف ارزيابي ميكند( .مندوکا،
والويارا و سانتیاگو  ) 1993 38براي معماري گلی نسبتهاي توصيه شده آهك
كمتر از  10درصد ميباشد .استفاده از آهك هیدرولیک ( 39ساروج گرم) بعنوان
يك سيمان ضعیف بس��یار مطلوب تر ميباشد؛ به سرعت بهبود می بخشد،
كمتر ترك ميزند ،نس��بت به شرايط كاربرد و بهبودي كمتر حساس است ،و
بنابراين اغلب با دوامتر از آهك زنده اس��ت ( گالديري ،1993ماترو 1996 40؛
پالما دياس ،1993 41اسراميك و لولوس ) 1990 42
43
نويس��ندگان ديگري [نسبت به] استفاده از مصالح پزوالني در هيدروكسيد
كلسيم  ( 44آهك ش��كفته) براي ايجاد يك آهك هیدرولیک [(ساروج گرم)]
دفاع كرده وپیشنهاد داده اند كه ميتواند بعنوان يك تثبيت كننده خاك استفاده
شود .خاكستر نرم ساییده شده  ) PFA( 45و پودرآجر دو نمونه از اين افزودنيها
است( ..بارادان 1990 46؛ 1993؛ نلسون و میلر 1992؛ وارن )1999
همچني��ن منابعی كه از ارزش زياد و معم��و ًال دقت علمي باالیی برخوردارند،
آنهایی هستند كه درباره استفاده از آهك بعنوان تثبيت كننده خاك در مهندسي
پي و زیر س��ازی نام برده اند(.باسما و تونسر 1991 47؛ لیتل 1987 48؛ نلسون
و میل��ر  )1992روت وپاوان  )1991( 49اس��تفاده از تثبيت كنندههاي آهك و
س��نگ گچ را براي خاكهاي اسيدي مناطق گرمسيري ارزيابي كردهاند .مقاله
جالبي توس��ط مادنيز راميرو و همكاران ،توس��عه و آزمايش يك مالت آهكي
جديد (براي سنگ ) را ارايه ميدهد كه در آن يك آفت كش را با رس آبرفتي
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( كف دريا) تركيب ميكند و شايد آن [بتواند] كاربردي براي مصالح گلی تهديد
ش��ده توسط رشد بيولوژيكي داشته ياش��د ( مارتين رامرز  50و ديگران)1996
البته آزمايش ميداني محدود براي هر مكان خاصي [جهت اس��تفاده از آهک
بعنوان تثبیت کننده] الزم است .اما ارزيابي علمي جام ع از آهكهاي توليد شده
مختلف و اختالط با طيف گستردهاي از انواع رس و توزيع دانهبندي مختلف،
[نشان می دهد] براي تعريف راهبردهاي كلي استفاده از آهك در موقعيتهاي
خاص ميتواند مفيد باشد.
مسلم ًا تس��تهاي آزمايشگاهي آهكهاي غير هيدروليك اغلب بدليل زمان
51
مورد نياز براي سخت شدن مشکل هستند اما مندوكاوالويرا ،نستياگوان افونكا
( )1990يك سيس��تم توسعه يافته براي شتاب دادن به كربناسيون خاكهاي
تثبيت شده با آهك گزارش دادهاند.
سيمان ،بويژه سيمان پرتلند يك تثبيت كننده خاك مطلوب در  50سال گذشته
52
ميباش��د .سيمان بادوامتر و نسبت به شرايط سخت شدن ،از آهك شكفته
وآهك زنده كمتر حساس است و از آهك هيدروليك [(ساروج گرم )] قويتر
است.
وقتي كه س��يمان در نسبت زياد استفاده شود ،با مصالح گلی ناسازگار است و
رنگ آن ،سختي ،کم شدن انعطافپذيري ( كه اغلب منجر به سايش مصالح
اصالح نش��ده اطراف و ترك خوردن مصالح اصالح ش��ده ميش��ود) و مقدار
نمك محلول ،منجر به عدم موفقيت بسياري از خاكهاي تثبیت شده با سيمان
ميشود.
اما اين عدم موفقيتها درک بهتري از محدوديتهاي سيمان را فراهم ميكند
و سيمان امروزه هنوز به طور رايج و با نتايج خوب استفاده ميشود ،وقتي كه
در نسبتهاي بين  5درصد تا 10درصد بكار مي رود (چیاری 1985 53؛ کوچی
2000؛ فاگوندس دسوسا لیما و پوسیونی 1990 54؛ الیور مصباح و آدام 1990 55؛
پالما دیاس )1993 56اگر چه از نسبتهاي تا  15درصد در نمونههاي معيني نیز
دفاع شده است (آتزنی ،ماسیدا و سانا )1993 57
بار دیگروارن ( )1999بحث جامع خوبي در رابطه با معماري گلی فراهم ميكند
و نلس��ون وميلر ( )1992در رابطه با مهندسي پی وکفسازی [نیز همین طور].
آزمايش و پژوهش بيشتر با ديگر مصالح غيرآلي ميتواند منجر به پيشنهادهاي
58
جديدي براي تثيبت كنندههاي خاك ش��ود .بعنوان مثال ،ايكس��ي داكس
(  )1996در يك مجله مهندس��ي زمين شناس��ي درباره پتانس��يل بروكسيت
(هيدوركسيد منيزيم) بعنوان يك تثيبت كننده براي طيف گستردهاي از رسها
گزارش داده اس��ت .اوبيان ميكند كه هيدروكسيد منيزيم بطور داخلي جذب
ميشود در حاليكه هيدوركسيد كلسيم اينگونه نميشود و هيدروكسيد منيزيم
رسهاي پايدارتر از هيدروكسيد كلسيم توليد ميكند.
با اين وجود تركيبي از هيدروكس��يد منيزيم و هيدوركسيد كلسيم پايدارترين
رسها را توليد كرد كشفي كه زمينهاي را نه تنها براي مصالح جديد بلكه براي
تركيبات جديدي از مصالح ميگشايد.
بورتا و گرگسكو در مطالعهاي براي معماري گلی جديد ،تركيباتي از مواد (بكار
رفته پيش از مالتها) و خاكهاي تثبيت شده را براي توسعه دادن تركيب بهينه
مالت ،براي آجرهاي تثبيت شده در روماني آزمايش كردند .مواد شامل شيره
آهك ،النيتس  ، 59مخلوطي از سيمان و استات پلي ونيل ،مخلوطي از سيمان
و ماسه و استات پلي ونيل  60مي باشند.
مالتهاي گلی با سيمان ،آهك و آهك شكفته تثبيت شده بودند .مفهوم ماده
بويژه وقتي كه [بعنوان] يك مصالح گلی (بعنوان مثال يك اندود یا مالت) روي
يك ماده ساختماني گلی بكار ميرود برای جداسازي يك مشكل باالقوه است.
يك موضوع جالب كه شايسته پژوهش های بيشتر است.
اصالحكنندههايآليطبيعي:
اصالح كنندههاي آلي طبيعي مانند اصالح كنندههاي غيرآلي تاريخچه كاربرد
طوالني دارد .با اين وجود چون كه بس��ياري از اين مصالح نسبت ًا بيدوام بوده
و اغلب در مصالحي كه در معرض هوا قرار دارند قابل شناس��ايي نمی باشند،
اطالعات در مورد ماهيت دقيق آنها و كاربردشان اغلب بيشتر حالت نقل قولي
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دارد تا اينكه حقيقي باشد؛ بويژه وقتي كه سنت استفاده از اين مصالح از بين
رفته است.
اصالح كنندههاي آلي طبيعي شامل  :افزودنيهاي اليافي مانند ،كاه ،سبوس
برنج ،ني و مو ميباش��د .تثبيت كنندههاي آزمايش ش��ده مانند آسفالت و قير
تثبي��ت كنندههاي فرضي مانند صم��غ گياهي و دفع كنندهه��اي آب مانند
ي هاي حيواني از اواخر دهه [ ،1980که] اس��تفاده
روغنه��اي گياهي و چرب 
از [این] رزينهاي آلي طبيعي بعنوان اصالح كننده براي مصالح جديد ،توجه
زیادی را به خود جلب كردهاند.
جذابيت آنها نه تنها به خاطر داليل كاركردي بلكه بخاطر داليل فلسفی است.
كه آنها ممكن است بخشي از سنت محلي حال يا گذشته باشند.
بيشتر بررسی پیشینه روي اصالح كنندههاي طبيعي ،توجه را به مصالحی جلب
می کند که در فرهنگهاي باستاني از آنها گزارش شده است.
وارن( )1999ي��ك مرور كلي از مصالح آلي طبيعي مثل :قيرها و آس��فالتها،
رزينهاي طبيعي مانند کوپال  ،61رزين واالبا  ، 62جالی شالک ،صمغ عربي
و رزين ،روغنهاي برزك ،رزينهايي كه در عصارههاي گياهي معلقند (صمغ
گياه��ان) و از آگاو  ، 63كاكتوس تونا  ، 64دانه درخت اقاقيا و گياه موز س��اخته
شده اند و محصوالت حيواني مانند خون ،كود و بزاق (آب دهان) موريانه بیان
ميكند.
كبالوس  65استفاده از موز ،كاكائو ،انجير هندي ،شيره كاكتوس ،عسل ،شير و
ي دهد.
نشاسته غني در گواتماال را گزارش م 
دنگ ( ) 1985استفاده از روغن ،چربي حيواني و برنج براي باال بردن دفع آب
خاكها در چين را گزارش ميكند و پالمادياس  1993 66استفاده از كود گاوي،
روغنها ،خون و گياه بدون ساقه را در جاي ديگر ذكر ميكند.
گالديري  )1995( 67استفاده تاريخي از كاه ،سبوس برنج ،نيها ،موي بز ،قير در
ساختار گلي را ذكر ميكند در حاليكه اسميت 1982استفاده از خون ،كاه ،شيره
را در نيومكزيكو اشاره ميكند.
س��نگوپتا  )1977( 68اس��تفاده باس��تاني از قير براي ضد آب کردن در هند را
توصيف ميكند .كاملترين مرور بر يك منطقه توس��ط پولتسيس )1993( 69
انجام ش��ده است .كسي كه تثبيت كنندههاي سنتي در شكاف درهي اردن را
مطرح ميكند «:رايجترين ماده گياهي الياف دار بعنوان يك عامل تعديل كننده
و تثبيت كنندهي خاك مانند كربنات كلس��يم يا آسفالت (همچنين خاكستر)
اس��ت .ديگر افزودنيها كه مش��خصات و خواصشان هنوز به روشني معين
نشدهاند شامل ادرار ،موي انساني و حيواني ،عصاره گياهي ،خون حيواني ،شير
حيوان و عصاره گياهي مختلف ميباشد» (پو لتيس )388 ،1993 70
یكي از معدود مقاالت برای مستندس��ازي كامل و ارزيابي اصالح كننده آلي
طبيعي س��نتي توس��ط بینكي فيوري  )1994( 71فراهم شده است كه توليد و
مش��خصات ساروج را شرح ميدهد  .72س��اروج يك اندود سنتي است كه در
عمان براي مرمت استفاده شده است .توليد آن شامل فراهم كردن خاك رس،
خش��ک شدن قالبهاي صاف در زير آفتاب ،دفن كردن قالبها و آتش زدن
تودهاي از تنههاي نخل ،كوبيدن خاكستر وپس ماندهي رس براي شكل دادن
يك پودر و سپس مخلوط كردن آن با آب و درست كردن ساروج.
محصول نهايي ،بخشي آلي و بخشي غيرآلي است و براساس گزارشات ،شبيه
به سيمان هيدورليك [(ساروج گرم)] است چون سيليكات كلسيم توليد ميكند.
تالشهاي بيشتري از اين نوع الزم است تا استفاده از اصالح كنندههاي آلي
طبيعي را خارج از افسانه و در واقعيت بياورد.
آس��فالتها و قيرها تثبيت كننده گلی بسيار مؤثر هستند و از زمانهاي باستان
مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند .وارن ( )1999مش��خصات و استفاده آنها را بطور
مختصر بيان ميكند كه بخوبي ساخته شدهاند.
خاكهاي تثبيت شده با قير يا آسفالت بسيار در ساختمان [های] جديد رايج است
(اسميت ،1982وارن )1999اما بعنوان مصالح حفاظتي كمتر رايج است بدليل
اينكه حتي در نسبتهاي بسيار كم اصالح كننده ،خاك تغيير رنگ ميدهد.
در يك مثال قير براي استفاده در جايي پيشنهاد شده كه تعميرات گلی پشت
نماي سنگي پوشيده شده بودند (اورازي  ) 2000 73در حاليكه در نمونه ديگري

يك اندود گلی تثبيت شده امولسیون آسفالت بعنوان يكي از چند قطعه آزمايشي
بكار رفته بود(.تایلور 1988 74؛)1990
ايرادات [مورد توجه برای اس��تفاده از قیر] بجاي [توجه به مش��کالت] نحوه
اجراي مصالح ،بر روی تغيير رنگ تمركز يافت و پژوهشی كه منجر به كاهش
دادن يا خنثي كردن تغيير رنگ ميش��ود در واقع مورد استقبال قرار ميگيرد.
بيشتر تحقيقات اخير روي اصالح كنندههاي آلي بر روي استفاده از عصارههاي
گياهي بويژه لعاب كاكتوس تمركز يافته است .در پرو 75مالتهاي گلی اصالح
شده با  5درصد لعاب كاكتوس تونا  76پس از  3سال در معرض هوا قرار گرفتن
بخوبي اجرا شد اگرچه بعدها مشخص شد كه درمان دوباره در سال الزم بود.
(هویل  .)1990 77يك مطالعه تطبیقي بین اندودهاي گلي اصالح شده با لعاب
كاكتوس ،پوستههاي درخت خرنوب  ، 78ساقه درخت موز وامولسیون آسفالت
نش��ان داد كه پايداري رطوبت اندود كاكتوس ،با يك اندود اصالح ش��ده با 4
درصد امولسیون آسفالت همسان بود .اين مطالعه همچنين زمان بهينه اشباع
ش��دن براي كاكتوس را تثبيت كرد و همچنين نسبتهاي بهينه ماسه و كاه
(هردی��ا وزاوونی و دیگ��ران 1998 .79؛ وارگاس نئومن و دیگران [ )1988 80را
ارايه داد].
مطالعه ديگري كه نتيجه تثبيت مطلوبی نداشت؛ اندودهاي گلي اصالح شده
با  50و  100درصد عصاره آگاو  81را ،با اندودهاي اصالح شده با طيف وسيعي
از مصالح ديگر شامل :امولسیون اكريليك  ،82امولسیون آسفالت و پليمرهاي
ومنيل  ،83مقايسه كرد (.تایلور 1988؛)1990
زائدات زيتون س��وخته نیز بعنوان يك اصالح كننده پيش��نهادي براي خاكها
مورد بررس��ی قرار گرفته(،اتم و الشریف )1998 84تعدادي از منابع در زمينهي
دان��ش خاك ،بيول��وژي خاك و كش��اورزي افقهای��ی را درب��ارهي تأثيرات
تثبيت كنندگ��ي برخي عصارهه��اي گياهي بیان ميكنن��د .در يك مجلهي

كش��اورزي (س��اگ  85و همكاران؛ )1975مشخص كردند كه لعاب كاكتوس
از پلی س��اكاريتها  86تش��كيل ش��ده است كه نقش��ي در ذخيره رطوبت در
كاكتوس دارند اما معروف به تثيت كنندهي خاك نیز هستند (ساگ و ديگران
 ) 1975بعنوان مثال اسكوگروكان  87يك ساكاريد قارچی [است که] تأثيرات
ق��وي حفاظت در براب��ر آب روي كائولينت  88و مونت موريونيت  89دارد (.چنو
1989؛چنو،پون��س ،و روبرت  )1987 90تنگ 1974( 91؛ )1979تأثيرات تثبيت
كنندگي پلي ساركاريدها را توصيف ميكند و پلي تيس  92در بررسي خوب خود
از خاكها و تثبيت كنندههاي س��نتي در دره رود اردن نشان ميدهد كه خاك
تعديل كننده با ماده گياهي الياف دار مانند علف ،كاه يا حتي كود بعنوان يك
چسبنده در اتصال بلوکهاي خشتي به يكديگر عمل ميكند كه ترك برداشتن را
بطور يكنواختي توزيع ميكند يا حتي ك ً
ال از آن پيشگيري مينمايد و در تبخير
رطوبت از فضاي داخلي [نیز] كمك ميكند[ .گفتنی است] تبخير اين مواد آلي،
فرآوردههاي ميكروبي معيني مانند پلي ساكاريدهاي خارج سلولي را که معروف
به چسباندن خاكها به يكديگر هستند ،تحريك ميكند ( پلیتيس.) 389 ،1993
اما بايد پيش از نقش اصالح كنندههاي آلي طبيعي(بجز آس��فالتها و قيرها)
كه در حفاظت مصالح گلي شناخته ميشوند يك ليست طوالني از پرسشها
پاسخ داده شود .بعنوان مثال :آيا آنها واقع ًا در روشهاي گزارش شده تاریخی
بكار رفتهاند؟ تركيبات شيميايي آنها چيست؟ روشهاي غير ضروري يا بهترين
آنها براي فراهم آوري چيس��ت؟ اصالح كنندهها چگونه با گونههاي مختلف
رسها و خاكها متقاب ً
ال عمل ميكند .كارآيي آنها چگونه توسط نوع رس يا
بافت خاك (دانه بندي) تحت تأثير قرار ميگيرد؟ چه مدت آنها دوام مي آورند؟
چگونه روبه زوال ميروند و آيا در رابطه با مصالح پيشنهادي مقرون به صرفه
هستند؟ اصالح كنندگان آلي ديگر كه ممكن است مؤثر باشند اما هنوز مورد
توجه قرار نگرفتهاند كدامند؟
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با دارا بودن دسترسي ،قيمت نسبت ًا پايين و مؤثر بودن بالقوه آنها ،بعالوه جذابيت
فلس��فی و بالقوهاي که براي اس��تمرار دادن يا احيا كردن سنتهاي محلي و
ش��ايد قرارگیری يك جامعه در معماري گليناش [دارند] ،اصالح كنندههاي
طبيعي مطلق ًا شايسته تحقيقات علمي بيش��تر در تمام جنبههاي كاربردي و
خصوصياتياشميباشند.
اصالحكنندههايآليتركيبي:
اصالح كنندههاي آلي تركيبي در نس��بتهاي رقيق شده براي دوام [بیشتر]
در م�لات هاي گلي ،قطعههاو اندودها بكار رفتهاند .مزيتهاي نخس��ت آنها
اس��تحكام و دوام طوالني در مقايس��ه با مصالح آلي طبيعي ،تركيبات كنترل
ش��ده و شناخته شده ميباشد و اين حقيقت كه آنها به ندرت رنگ يا بافت را
مانند آسفالتها و قيرها و اصالح كنندههاي غيرآلي تغيير ميدهند [ برکسی
پوشیده نیست].
وارن ( )1999بحثي بسيار كلي از مصالح آلي تركيبي تهيه ميكند.
رايجترين اصالح كنندههاي آلي تركيبي براي مصالح گلي ،امولس��یونهاي
اكريلي��ك  ،93كوپليمرهاي اتيل آكريليت  ،94متيل متا آكريليک  95و اتيل متا
كريليت  96ميباش��ند كه رقيق شده و در نسبتهاي  15درصد يا كمتر ،براي
جلوگيري از تغييرات غير ضروري خاك ،بويژه نفوذ پذیری بخارآب استفاده می
شوند (آتزنی ،ماسیدا ،و سانا 1993 97؛ مورالس گامارا 1985 98؛ سلویتز)1995 99
امولسیونها ممكن اس��ت بعنوان چسبندههايي كه ذرات خاك را به يكديگر
متصل ميكند بجاي چس��باندن از طريق ج��ذب و تثبيت ،در واكنش رسها
عمل كنند .دقيقترين آزمايش امولس��یونهاي اكريليك در رسالهاي توسط
هارتزلر  )1996( 100آمده اس��ت كه استفاده از مالت گلي اصالح شده را براي
تعمير ديوارهاي بنايي سنگ ماسه آزمايش ميكند .تحليلهاي آزمايشگاهي و
مشخصات مالتهاي ميداني و مالتهاي جايگزين را بیان نموده و توصيههایی
براي بهبود تركيبات مالت ارايه می دهد.
مطالعات بيش��تري مانند اين كه ،يك اصالح كنندهي خ��اك را بطور دقيق
آزمايش و ارزيابي ميكند ( با يك سخت كننده يا دافع آب يا هر نوع ديگري از
مداخله ) و یا براي يك هدف خاص استفاده شود (احتياجات يك اندود ممكن
101
اس��ت از احتياجات يك مالت متفاوت باش��د) نياز است .پليمرهاي ونييل
مانند استات پلي ونيل  102و الکل پلی وینیل  103هم بعنوان تثبيت كنندههاي
خاك استفاده شدهاند اگرچه در زمينههاي كشاورزي و مهندسي بسيار رايجتر
105
هستند(استفانسون 1973 104؛ تنگ  )1979براي تعمير معماري گلي ،هويل
( )1990اس��تفاده از سرپوشهای ديواري ساخته شده از خاك و 5تا 10درصد
استات پلي ونييل را گزارش ميدهد.
يك مطالعه تطبيقي توس��ط تايلور 1988( 106؛ )1990عملكرد طوالني مدت
ل اصالح شده بكار رفته براي ديوارهاي آزمايشي خشتي را مورد
مالت هاي گ 
بررس��ي قرار داد .اصالح كنندهها شامل  :امولسیون آكريليك  ،107استات پلي
وینیل  /ونيل استات  -108کو پلیمر دی بوتیل مالئات  ،109امولسیون آسفالت ،110
عصاره آگاو  ،111ش��يرهي آكريليك  112و كاه بود .نمونهها در برابر هوا و برای
بررس��ی فرسایش مالتهاي اصالح شده نسبت به يكديگر تطبيق داده شدند.
بررسی دیوار اصالح نشده در يك دورهي زماني  20ساله با سطح اصالح شده
با اكريليك ،بيشترين كاربرد علمي آنرا ارايه ميدهد .مطالعه تطبيقي ديگري
توس��ط ادارهي احياي ايالت متحده و همتاي روسيش انجام شد كه در ارتباط
با مصالح گلين است.
زوردافيانا  113و همكارانش ذرات خاك را با امولس��یون اس��تات پلي ونييل ،114
امولسیون كوپليمر آكريليك  ،115آسفالت و مايع اورتان  116تثبيت كردند و سپس
نيروي فش��اري و مقاومت در برابر فرس��ايش آب و هوایی را ارزيابي كردند.
(زوردانیا و همکاران) 83-1982 .
بهترين نتايج آزمايش��گاهي با استات ونييل  117بوجود آمده در حاليكه در اين
زمينه اس��تات پل��ي ونييل و دوغاب آكريليك  118ه��م بخوبي عمل كردهاند.
اورتانها119بهترين پايداري را در برابر آب و هوا داش��تند ،اما مس��مويت يك
مشكل آن بود .مطالعه تطبيقي مانند این هميشه جالب و مفيد هستند اگر چه
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[ه��ر کدام از این تحقیقات] با يك ارزيابي تحليلي از عملكرد و عدم موفقيت
یک اصالح كننده [خاص] تقويت شدهاند ( با توصيف تأثير متقابل آن با خاك
و نه فقط خصوصيات آب و هوايي) و روشهاي دقيق براي سنجش تغييرات
خارجي و خرابيها در طول زمان نیس��تند .در دانش خاك و مهندس��ي ،پلي
اكریالميده��ا 120و پل��ي آميدها 121هم بعنوان تثبيت كنندگان خاك اس��تفاده
شدهاند(کارپنتر1986 122؛ تنگ )1979
قابليت اجراي آنها براي معماري گلي نیاز به مطالعات بيشتري دارد .برخي منابع
در دانش خاك ،شرح بسيار خوبي از تأثيرات متقابل رسها و مواد آلي ،تركيبي
و طبيعي فراهم آوردهاند(.جاسموند و الگالی1993 123؛ الگالی  1984و 1987؛
تنگ 1974و 1979؛ تریب��وت و الگالی )1991 124فرآيند انتقال و كاربرد اين
دانش به حفاظت معماري در جایي بوجود نيامده است و به عمل متقابل و دقيق
بين متخصصين فعال در هر زمينه و همچنين توس��عهاي در آموزش حفاظت
كنندگان جديد ،نیازمند است.
پایش و ارزيابي:
منابع منتش��ر ش��ده در مورد نظ��ارت و ارزيابي اصالح كنندهه��ا و مواد گلی
اصالح شده ،شبیه به آن چيزي است كه براي مواد گلی تزيينی [گفته شده] و
توصيههاي [داده شده] براي تحقيقات ،مشابه آن هستند (نگاه کنید به :حفاظت
از مواد گلی غير طبيعي - 125ص )108عالوه بر این بیان يك سري رهنمودها
و پايبندي به آنها نه تنها براي نظارت و ارزيابي بلكه براي انتخاب و استفاده از
يك اصالح كننده در جايگاه نخست ،در جلوگيري از مداخالت غير مؤثر و حتي
مضر كمك كرده و نتيجه پروژههای متفاوت را قابل تطبيق ميسازد .بعنوان
مثال اس��تاندارد  ASTMبراي تثيت خاك با تركيبات ( ،جامعه آمريكا براي
آزمايش و مصالح )1990 126يك سري از آزمايشهاي استاندارد براي تشخيص،
تحليل و ارزيابي خاكها و استفاده از تركيبات بي شمار براي تثبيت كردن را
بیان ميكند ،که براي تثبيت كننده های غيرآلي و تثبيت كنندههاي آسفالت
نقش داش��تهاند ،ويك آزمايش راهنماي جامع نیز براي آزمون و ارزيابي مؤثر
بودن اصالح كنندههاي جديد براي بهبود ويژگيهاي مهندسي خاك فراهم
ميكند .آن ميتواند بعنوان يك پایه محکم براي يك س��ري از رهنمودها در
انتخاب ،نظارت و ارزيابي تثثبيت كنندهها براي مصالح معماري گلی عمل كند.
نتيجهگيري:
در طول سالهای متمادی براي حفاظت از ديوارهاي گلی (گلين) ،تعداد زيادي
از مصالح گلی اصالح شده پيشنهاد شدهاند ولی تعداد كمي از آنها بطور دقيق
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتهاند .مؤثر بودن آهك ،سيمان ،قير ،دوغابهاي
آكريليكي ،بطور قطع در اين زمينه ثابت شدهاند ،اگرچه روشهاي متفاوت آماده
سازي و بكار بردن مصالح اصالح شده ،تفاوتهاي تركيب خاك و شرايط در
طی مدت زمان طوالني پس از آن ،بر ميزان دوام مداخالت تأثير ميگذارند ،اما
بسیاری از پروژههاي ديگر تحقيقاتي ميتواند براي آزمایش اصالح كنندهها،
پارامترهاي كاربرد و محيطهاي آب و هوايي مختلف [و مناسب آنها] طراحي
ش��ود .مطالعات تطبيقي چندين اصالح كننده معروف كه بطور تجربي انجام
ش��ده ،همگي ميتواند بصورت تک به تک انجام شودو این براي پروژههاي
تحقيقاتی كمي و تحليلي يك نياز بسيار ضروری و توسعه يافته ميباشد.
هدف اینکه محدودیت های یک گروه از متغییر ها را در یک دوره خاص خواهند
یافت و ش��رح کاملی از ویژگیهای آن فراهم خواهند نمود و نیز اصالح کننده
ها و مصالح گلی اصالح شده را در طول زمان ارزیابی خواهند نمود .همانطور
ك��ه در مداخالت براي مصالح گلی غير تزييني وجود داش��ت هنگامي كه ما
درک بهتري از خصوصيات داريم ،قادر خواهيم بود تصميم مؤثرتري را بگیریم.
ت استفاده و بررسی ميشوند .در آزمايشگاه،
مداخالت حفاظتي در سه موقعي 
در ديوارهاي آزمايشي ساخته ش��ده و در محوطه ،بر روي ساختارهاي اصلي
در محل س��ايتهاي گلي .در بيش��تر منابع ،تركيبي از هر س��ه مرحله گزارش
شده است اما در برخی مواقع تحقيق آزمايشگاهي و ديوارهاي آزمايشي براي
درك تأثیر بالقوه مداخالت و همچنين براي جلوگيري از كاربرد سهل انگارانه

درمانهاي تأييد نشده براي مصالح باستاني ،با ارزش و الزم ميباشد .اغلب يك
ناهمخواني بين نتايج بدست آمده هنگاميكه استحكام بخشها با شرایط جديد
[(خشتهای فرآوری شده در آزمایشگاه)] (آزمايشگاهي) در برابر قديم (در محل)
اعمال ميش��ود وجود دارد .اين ناهمخواني ممكن است بدليل تفاوتهايي در
خصوصيات خش��ت جديد و كهنه ،ناهماهنگي مصالح در محل ،آب و هواي
محدود به محيط ،روشهاي كاربرد در ش��رايط كنترل نشده ،سطوح نامنظم
و .. .باش��د .بررسيهاي بيش��تر درباره داليل اين تفاوتها و بهبود طراحي و
نتايج تحقيقات آزمايشگاهي و ديوارهاي آزمايشی ميتواند در این زمینه ياري
رساند .بعنوان مثال بنيدا و همكارانش ديوارهاي آزمايشي ساخته ،درمانهايي را
مصنوعي برگرفته از
اعم��ال كرده و ديوارها را در برابر مدلهاي آب و هوايي
ِ
يك مكان ويژه قرار دادند( .بیندا 127و همکاران )1995 .درمانها سپس به مكان
[اصلی (س��ایت)] اعمال شدند و بر اس��اس ننتايج حاصل ديوارهاي آزمايشی
بازت��اب صحيحتري در محيط ایجاد کردند و بنايراين تمام آزمايشها مفيدتر
نش��ان دادند .تركيبات خاك و كاني شناسي رس هم بايد در هر مطالعه مورد
توجه قرار گيرد .بعنوان مثال تغییرات توزيع منحنی دانهبندي براي يك خشت
خوب بخوبي شناخته شده است (  50درصد درصد ماسه و  9تا  28درصد رس)
اما تركيبات گلی كه [از نظر درصد ترکیبات با مقدار باال] كمي متفاوت هستند،
شايد با برخي اصالح كنندها ويژه بهتر عمل كند .دوغابهاي اكريليك خاصی
در خاكهايي با حداقل  60-65درصد ماس��ه درش��ت و 10تا  15درصد رس
(هارتزلر )53 ،1996 128به بهترين ش��كل عمل ميكند درحاليكه بیشتر منابع
حداقل تركيبات خاك را توصيف ميكنند .ضعف هاي زیادی در دانش خاك،
شيمي و حفاظت باقي ميماندو بنابراين متخصصان در هر زمينه بايد در کنار
هم براي توليد منابع منسجم كه فلسفه و عوامل محدود كننده حفاظت را [نیز]
مشخص ميكند با يكديگر كار كند تا با تکیه بر دانش شيمي و پليمر واقعيت
كاني شناسي رس را تشخيص دهند.
محصوالت شيميايي توسعه يافته يا جديد ،اصالح كنندههاي ديگري هستند
كه ش��ايد آزمايش شده باشند؛ كه در آزمايشگاه بر روی نمونه های مدلسازی
شده برای مصالح گلی استفاده شده اند و مورد آزمایش و تطبیق قرار گرفته اند.
مواد آلي طبيعي ،شايستهي تحقيق و بررسي بيشتر تحت شرایط كنترل شده
ميباشد و نقش تأثير اليافهاي تركيبي (كاه ،سبوس ،ني ،مو ،نايلون و[ )...نیز]
نيازمند تحقيقات بیشتر ميباشد
روش های متفاوت کاربرد و آمادهسازي هم ميتواند مورد آزمايش قرار گيرد
كه شامل زمان [قرارگیری در شرایط] رطوبت يا شكفتن [مصالح] اصالح شده،

آماده س��ازي زير اليه [اصلی] ،ش��رايط عمل آوردن (رطوبت ،حرارت ،مدت)،
تكنيكهاي بكارگيري ( ماسه كش��ي روان ،ماسه كشي خشن ،کار کردن با
دستي ،کار کردن با اسفنج ) وغيره...
متغيرهاي مورد آزمايش ممكن است وابسته به ويژگيهاي اصالح كننده باشد،
چه اينكه ماده يك بخش از عناصر سازه ای باشد ،چه بعنوان يك اندود نازك
بكار رود و چه اينكه يك الیه مالت ضخيم باشد[ ،متغییرهای آزمایش] يك
نقش اساسي در تعيين تركيبات آن و روش کاربرد و اجرای طوالني مدت آن
ايفا خواهد كرد.
ي تواند مورد آزمايش قرار گيرد ،در جايئكه تخريب اغلب
تركيبات مصالح نیزم 
شديدتر است ،استفاده از يك ماده قويتر در الیه باالیی و [ماده ضعیف تردر
الیه] زیرین ديوار را با هم ترکیب نماید و سپس يك ماده ضعيفتر (كه احتما ًال
از نظر ظاهری و ماده ای س��ازگارتر اس��ت در نماي ديوار قرار ميگيرد) .مثال
ديگر استفاده از دو اليهي روكش مواد اصالح شده مانند خاك اصالح شده با
آكريليك به همراه تزريق ضد آب (س��لویتز )1995 129یا يك دو غاب گلی به
همراه يك اندود آهك (روآ ،راجر ،و موستاسدو )1993 130يا يك مالت اصالح
ش��ده بانس��بت باال از مصالح دانهبندي درش��ت در اليه زيري ( براي كاهش
تركهای ناش��ی از انقباض) و نس��بت كمتري از سنگدانهها در اليهي باالیی
اس��ت ( براي افزايش حالت ضد آبي ) (هردیا زاوون��ی و همکاران)1988 131
چنين درمانهايي ابتدا شايد هزينه بردارتر باشند اما در طول مدت مداخالت و در
كاهش هزينههاي نگهداري ميتوانند نتيجه بخش باشند.
نگه��داري و درمان دوباره معماري گلی با مصالح اصالح ش��ده توجه بس��يار
محدودي را در منابع دارا ميباش��د ( هویل  )1990بدليل اينكه حفاظت يك
زمينه تخصصي ميباشد اغلب چنين امري خارج از حوزه مشاوراني است كه
درمانهايي را براي يك س��ايت طراحي و اجرا ميكنند .در حاليكه بس��ياري از
آنهایی که طرح حفاظت طراحي ميكنند؛ كنترل بسياري كمي بر كاربرد آن و
فرصت اندكي براي تأثير آن دارند ،در برخي موارد ،نگهداري [صحیح] صورت
نميگيرد و اين موضوع زیانهاي مشخصی دارد .اما بیشتر ساختارهاي گلينی
که حفاظت شدهاند و تأثيري كه بر مصالح اصلي آنها بوجود آمده ،با توجه به
اینکه كه [در برخی] گروه ها در طول زمان تغييرات اندكي را ايجاد ميكند نه
تنها بطور فیزيكي بلكه از نظر زيبايي شناسي نيازمند ارزيابي ميباشد.
با توجه به مطالب گفته شده دیگر مبحث قابل بررسی و مطالعه که می تواند
انجام شود درباره کاربرد برخی از مصالح یا مصالح کام ً
ال جدید و تاثیر درمانهای
جدید حاصل از آنها است.
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سخنیبامدیرانمسوولدرتامین انرژی شهرمشهد

اصل صرفه جویی در مصرف انرژی در هر شرایطی اعم از یارانه ای و یا غیر
یارانه ای به لحاظ حفظ ثروت ملی همچنین حفظ محیط زیست و مواردی از
این قبیل از نیازهای ضروری هر جامعه به شمار می رود .برنامه ریزی و ارايه
راهکار مناس��ب جهت رسیدن به این منظور ،وظیفه سنگین مسووالن تامین
انرژی مورد نیاز ش��هر ،خصوص ًا مدیران ش��رکت های آب و برق منطقه ای
– شرکت آب و فاضالب – شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق ،می باشد
و به همین دلیل اس��ت که همه روزه اطالعیه های مختلفی از جانب آنها در
روزنامه ها و نشریات مختلف منتشر شده و اطالع رسانی می شود.
جابجایی س��اعت پیک انرژی از ش��ب به ظهر به علت اس��تفاده میلیونی از
کولرهای گازی ( اسپیلت ) در روزهای گرم تابستان که گهگاه موجب تعطیلی
بخش عمده ای از صنایع کش��ور می ش��ود و یا کمبود آب پشت سدها و نیز
مصرف بیش از اندازه آب در کولرها و دهها اطالعیه و اخبار مشابه ديگر که،
همگ��ی بر ضرورت صرفه جویی انرژی تاکی��د دارد واقعیتی اجتناب ناپذیر و
هشداری جدی برای شهروندان است.
این روزها ایجاد انسجام و توجه مدیران بر نحوه و الویت استفاده از انرژی های
موجود با توجه به گس��ترش شهرها و س��اختمانها یکی از مهمترین نیازهای
جامعه است ،که می باید مورد توجه دولت مردان قرار گیرد .در این راستا الزم
اس��ت از طرف مدیران مسوول جهت تامین انرژی های مورد نیاز پروژه های
شهری ،برنامه ریزی های الزم صورت پذیرد و طراحان و مالکان پروژه ها به
س��وی استفاده از انرژی هایی که تامین آنها در آینده سهل تر و هزینه آن ها
کمتر است ،هدایت شوند تا تکمیل پروژه ها با کمترین سرمایه گذاری اولیه و
هزینه جاری در دوران بهره برداری محقق شود.برای شفافیت موضوع ،بخشی
از انرژی های مورد نیاز تعدادی از پروژه های بزرگ ش��هر مشهد طی  3سال
آینده از بابت تامین انرژی سرمایش��ی مورد نیاز این طرحها در تابس��تان و با
استفاده از دونوع سیستم تولید سرما ،محاسبه و مقایسه می گردد.
مفروضاتمحاسبهومقایسه
 -تخمین متوسط تعداد پروژه های بزرگ شهر مشهد که احتماال طی  3سال
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آینده به بهره برداری می رسند ()N=60
 تخمی��ن ظرفی��ت متوس��ط س��رمایش م��ورد نی��از ه��ر پ��روژه( تن سرمایشی )q= 2500 ton-Ref
 تع��داد روزهای بهره برداری از سیس��تم س��رمایش در محدوده فصل گرما(روز )n= 100
 متوس��ط س��اعت بهره برداری در یک ش��بانه روز از سیس��تم س��رمایش(ساعت )h= 15
 متوسط میزان مصرف برق مورد نیاز جهت تولید یک تن تبرید در چیلرهایهوا خنک ()p=1/5 kwh
 متوس��ط میزان برق مورد نیاز جهت تولید یک تن تبرید توس��ط چیلرهایجذبی ( )p = 0/15 kwh
 میزان متوسط مصرف آب مورد نیاز جهت تولید یک تن تبرید در چیلرهایجذبی ()w=15 lit=0.015 m3
 میزان متوسط مصرف گاز مورد نیاز جهت تولید یک تن تبرید در چیلر هایجذبی (متر مکعب برساعت)g=0/34

p =60*2500*100*15*0/15 =33/750/000 KWh
________________________________________
آب مورد نیاز در طول فصل گرما
W=N*q*n*h*w
W=60*2500*100*15*0/015=3/375/000 m3
________________________________________
گاز مورد نیاز در طول فصل گرما
G=N*q*n*h*g
G=60*2500*100*15*0/34=76/5 00/000 m3
حال با توجه به مثال فوق به نظر می رس��د الزم اس��ت محاس��بات توس��ط
کارشناس��ان و مدیران(تامین انرژی شهر مشهد ) بصورت مشترک بررسی و
با توجه به پاسخ سئواالت زیر ،راهکار مناسبی بصورت منسجم ارايه نمایند تا
بهترین و مناسب ترین راه حل که تامین کننده منافع ملی باشد با کاهش هزینه
های جاری در تولید و مصرف انرژی ،طرحها و پروژه های بزرگ درحال اجراء
داخل و خارج ش��هر که احداث آنها به جهات مختلف ازضروریات فعلی کشور
می باشند با مشکالت کمتری مواجه شوند.
نکاتی که در تصمیم گیری باید به آنها توجه شود
 -1با توجه به اینکه جهت بهره برداری از یک  kwhبرق در محل مصرف،
الزم اس��ت ح��دود  3 kwhبرق و انرژی در محل نی��روگاه تولید و به محل
مصرف انتق��ال یابد ( به عب��ارت دیگر تحویل انرژی الکتریک��ی با راندمان
حدود 35درصد به مصرف کننده ) نیاز به مصرف چه مقدار گاز و آب در نیروگاه
می باشد؟ با در نظر داشتن موارد فوق الذکر هزینه تولید و انتقال گاز و هزینه

استحصال و انتقال آب چگونه باید محاسبه و مقایسه گردد ؟
 -2هزینه اش��تراک و هزینه تجهیزات پس��ت های  20كيلوولت و س��اخت
پس��ت برق مورد نیاز و همچنی��ن هزینه آبونمان ماهیانه ب��رق با عنایت به
این که تجهیزات تولید س��رما فقط در تابستان و تنها به مدت  100روز فعال
می باش��د و حدود  250روز دیگر س��ال از این تجهیزات استفاده ای نمی شود
چه میزان است ؟
 -3نظر به اینکه کلیه هزینه هاي اجرای تاسیس��ات گاز اجباراً می باید برای
تامین گرمای زمستانی پروژه ها بصورت کامل پرداخت شود آیا بهتر نیست از
این ش��بکه بصورت مستقیم جهت تأمین انرژی مورد نیاز سرمایش پروژه ها
در تابستان که مصرف گاز بسیار کم و شبکه گازرسانی تقریب َا باحداقل ظرفیت
مشغول به کار است ،با بهترین راندمان ممکن استفاده گردد ؟
در این ص��ورت تصور می فرمایید چه مقدار از گاز مصرفی برای تولید برق در
نیروگاه ها صرفه جویی خواهد شد؟
 -4با توجه به اینکه صرفه جویی در مصرف آب نیز از اولویتهاس��ت ،آیا بهتر
نیست برنامه هایی نظیر موارد زیر که تقریب َا در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا
اجرا می شود در دستور کار مدیران و طراحان ما قرار گیرد ؟
 بودجه احداث س��اختمان پستهای برق غیر ضروری را صرفه جویی و برایساخت و افزایش حجم مخازن ذخیره ی آب مورد نیاز پروژه ها (حداقل برای
مدت  10روز ) هزینه کنیم.
 ب��ه جای پرداخت آبونمان ثابت اش��تراک برق ،مع��ادل آن را برای تصفیهی آبهای خاکس��تری تولی��دی داخل پروژه ها هزین��ه و کمبود آب مصرفی
بخش های تاسیساتی را جبران نماییم.
 آب بارانهای بهاری را در مخازن ذخیره تاسیسات جمع آوری و جهت مصرفدر تابستان با حداقل هزینه نگهداری کنیم.
 -5آیا میزان و تاثیر و نوع آلودگی تولید شده در نیروگاه ها در درجه حرارت های
حدود  1000درجه س��انتیگراد که بیش از  3براب��ر آلودگی تولیدی حاصل از
مصرف گاز بصورت مستقیم است بر محیط زیست بررسی شده است ؟
 -6آیا توس��ط ش��رکت آب و فاضالب مش��هد جهت تأمین آب تأسیسات از
چاههای غیرقابل شرب داخل شهر پیگیری الزم صورت پذیرفته است ؟
 -7آیا در بدترین شرایط تأمین یک تانکر آب از چاههای کشاورزی محدودة
شهر جهت مصرف در بخش تأسیسات ساده تر است یا حمل تانکر مواد نفتی از
پاالیشگاه به نیرو گاه و تبدیل آن به انرژی الکتریکی با راندمان حدود 35درصد؟
و در خاتمه آیا اظهار نظرهايي نظیر موارد زیر که بعض َا براساس سلیقه عنوان
میگردد می تواند یک کار کارشناسی تلقی گردد؟
( شهر مشهد کم آب است ،شرکت برق پول میگیرد پس باید انرژی الکتریکی
مورد نیاز تجهیزات تولید س��رما را بصورت مس��تقیم در تابستان تأمین نماید
بنابراین بهتر اس��ت از چیلرهای هوا خنک که نیاز به مصرف آب ندارد جهت
تأمین انرژی سرمایش طرحها در تابستان استفاده نمائیم و یا بالعکس).

محاسبات
 -1میزان مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز جهت تامین س��رمایش با
استفاده از چیلر های هوا خنک در طول فصل گرما
برق مورد نیاز در طول فصل گرما در محل پروژه
P=N*q*n*h*p
p=60*2500*100*15*1/5=337/500/000 KWh
 -2میزان مصرف انرژی های مورد نیاز جهت تامین سرمایش یا استفاده از
چیلرهای جذبی در طول فصل گرما
برق مورد نیاز در طول فصل گرما در محل پروژه
P=N*q*n*h*p
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ش دیگر سیس��تم  AMIمرکز کنترل ( )Master Stationاست که
بخ 
در واقع فعالیت این بخش جمعآوری ،ذخیرهسازی و تحلیل اطالعات مصرف
ان��رژی در یک پایگاه داده میباش��د .مرکز کنترل با اس��تفاده از نرمافزارهای
قدرتمند تحلیلی سیستم  AMIفرمانهای کنترلی و یا هشدار دهنده را صادر
و از طریق شبکه ارتباطی به تجهیزات کنترلی سیستم ارسال میکند.

مقاله ها

برق

عباسعلی پورمحمد | نايب رييس گروه تخصصی برق و عضو کميسيون فنی سازمان

سیستم های پیشرفته و هوش��مند قرائت از راه دور و
مدیریتمصرف
)1مقدمه
مبح��ث مدیری��ت مصرف انرژی از دیدگاههای مختلف مانند هزین��ه مصرف ،مدیریت نگهداری تجهیزات ،مدیریت بح��ران و کنترل فرآیندهای اصلی برای
شرکتهای برق با اهمیت و مورد توجه میباشد .مساله دیگری که شرکتهای برق با آن روبرو میباشند مساله کاهش تلفات و افزایش تقاضا برای انرژی برق و
خدمات مرتبط با آن است که این امر جز با بهینهسازی سیستمهای موجود و استفاده از تجهیزاتی با راندمان باالتر محقق نخواهد شد .یکی از راهکارهای عملی
رسیدن به این هدف ،استفاده از مدیریت انرژی است زیرا مدیریت انرژی مجموعه راهبردهایی را که مباحث مدیریت ،مهندسی و اقتصاد را ارتباط میدهد ،با تأکید
بر مهندسی نگهداری ،سیستمهای هوشمند و پایش و تحلیل مداوم سیستم ،توصیه مینماید که این امر مقدمه هر بهینهسازی مؤثر میباشد.
در حال حاضر سیستم  AMIجدیدترین و پیشرفتهترین سیست م مدیریت مصرف انرژی است که در حقیقت  AMIزیرساخت پیشرفته اندازهگیری در مباحث
مانیتورینگ و کنترل است .این سیستم میتواند عالوه بر کنترل مصرف منابع انرژی ،به عنوان پلی بین بهرهبرداری و مباحث توسعه سیستم باشد و سیستم را از
حالت کارگری به سطح مهندسی ارتقا دهد.
 )2معرفی سیستمAMI
سیستم  AMIدر حقیقت زیرساخت پیشرفتهای است که با اندازهگیری انرژی مصرفی مشترکین برق اعم از مشترکین خانگی ،صنعتی و تجاری اطالعات مربوط
به مصرف انرژی را جمعآوری نموده و بر اساس این اطالعات امکان تحلیل ،رسم منحنیهای بار ،گزارش دهی و .. .را در اختیار قرار میدهد .محیط ارتباطی
سیستم  AMIامکان قرائت از راه دور و همچنین کنترل از راه دور قطع و یا وصل برق مشترک را فراهم میکند .با تحقق این امر در سیستم  AMIهزینههای
نیروی انسانی که قبل از این برای وارد نمودن اطالعات مصرف انرژی مشترکین به شرکتهای برق تحمیل میشد ،از لیست هزینههای مدیریت مصرف انرژی
حذف میگردد .خطای نیروی انسانی در قرائت میزان انرژی ،عدم دسترسی قرائتگر به اطالعات به دلیل حضور نداشتن مشترک در محل و ديگر مشكالت قرائت
توسط نيروي انساني از جمله مواردی هستند که سیستم  AMIبر آنها فائق آمده و این مشکالت را از پیش روی سیستم مدیریت مصرف انرژی برداشته است.
این زیرساخت پیشرفته در یک محیط ارتباطی دو طرفه بین کنتورهای برق و مرکز کنترل و بر اساس امکانات کنترلی و تحلیلی ،میزان بار مشترکین را بررسی
و کنترل میکند .شبکه ارتباطی در سیستم  AMIمیتواند  ،RF، (DLC) PLC، GPRS، GSM، wimax/wifi، RS485شبکه  zigbeeو .. .باشد
که با توجه به امکانات سایت پیادهسازی سیستم و موقعیت آن میتوان از هر یک از روشهای مذکور استفاده کرد.

*DLMS TCP/IP: GPRS

ش��كل زير محل قرار گرفتن باط��ري ،كنتاكتور ،پورت ن��وري و ماژولهاي
مختلف كنتور سه فاز  AMIرا نمايش ميدهد.

 )1-2کنتورهایAMI
کنتورهای مدوالر تکفاز و سه فاز  AMIمیتوانند اطالعات مربوط به انرژی و
ماکزیمم دیماند را در چهار تعرفه و همچنین ولتاژ ،جریان ،ضریب قدرت ،توان
لحظهای به همراه پارامترهاي كيفيت توان را اندازهگیری و در رجیس��ترهای
خود ثبت نمایند .همچنین این کنتورها هرگونه برق دزدی ( )tamperingرا
تشخیص داده و عالوه بر ثبت در فایل وقایع کنتور ،بصورت خودکار به مرکز
کنترل هشدار می دهد.
همانطور که اش��اره ش��د این کنتورها مدوالر میباشند و امکان نصب ماژول
خارجی ارتباطی بر روی آنها به منظور ایجاد ارتباط وجود دارد .که این ماژول به
محض قرار گرفتن بر روی کنتور ،بصورت  Plug-inو بدون نیاز به تنظیمات
بر روی کنتور شروع بکار میکند.
یکی دیگر از مش��خصات کنتوره��ای  AMIاس��تفاده از پروتکل ارتباطی
 DLMS/COSEMدرPLC GSM modem، RS485، GPRS
و پورت نوری و .. .است .این پروتکل بر اساس استاندارد  IEC 62056انتقال
اطالعات را در محیط ارتباطی بین کنتور و تجهیزات سیستم  AMIبصورت
ساخت یافته و با امنیت باال در حفظ اطالعات فراهم میکند.
از جمله کاربرده��ای آن در حفظ اطالعات ،اطالعات مربوط به قرائت از راه
دور (ارسال پیام) و کنترل از راه دور (دریافت پیام) کنتور میباشد .مزیت استفاده
از این پروتکل عدم دسترس��ی هکرها به اطالعات سیستم است بطوریکه به
هیچ وجه اجازه ورود کاربران ناشناخته به سیستم و هک شدن توسط آنها داده
نمیشود.
پروتكل  DLMS/COSEMدر تمام بخشهاي ارتباطي سيستم AMI
اجرا ميش��ود و اين امر عالوه بر قابليت اطمينان سيس��تم ،حفظ و نگهداري
اطالع��ات كنتورها و امكان ارتباط بين انواع مختلف كنتورهاي برق را فراهم
ميس��ازد .همانگونه كه در شكل شماره  2نشان داده شده است تنها كاربري
امكان دسترسي به اطالعات سيس��تم را دارد كه با  Passwordمجاز وارد
سيستم شود.
)3مشخصات فنی کنتور های AMIسه فاز
مشخصات کنتور سهفاز  AMIبه شرح زیر میباشد:
*کنتاکتور داخلی جهت قطع و وصل مجدد از راه دور
*ارتباطات چندگانه داخلی
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ماژول PLC / GPRS
بکارگیری ماژول  GPRSبین کنتور برق و ایستگاه اصلی
بکارگیری ماژول  PLCبین  concentratorو ایستگاه اصلی
ماژول M-Bus
بکارگیری بین کنتور برق و کنتور گاز
پورت ارتباطی RJ11
بکارگیری بین کنتور برق و ()In Home Display IHD
پورت نوری
بکارگیری بین کنتور برق و HHU
*برای هر ارتباطی پروتکل بين المللی خاصی تعبيه شده است مثال:

)4شبکهارتباطی
ش��بكههاي ارتباطي يكي از زيرساختهاي سيستم  AMIاست كه امكان
انتقال اطالعات را فراهم ميكند .اين شبكه ارتباطي ساختاري دو طرفه دارد
بدين معني كه اطالعات جمعآوري شده از طريق كنتور و بالعكس ،فرمانهاي
صادره از مركز كنترل ،از طريق يك شبكه انتقال مييابند.
همانطور كه در بخش كنتورهاي  AMIگفته ش��د بدليل مدوالر بودن اين
كنتورها امكان بهرهگيري از هر يك از ش��بكههاي ارتباطي ميس��ر ميباشد.
بعبارت ديگر ميتوان بر اس��اس امكانات محيطي و زيرس��اختهاي ارتباطي
موجود ،شبكه ارتباطي را انتخاب نمود.
Master Station)5
مركز كنترل  Master Stationدر پيادهس��ازي سيس��تم  AMIامكان
دريافت ،ذخيرهسازي ،تحليل و پردازش و همچنين كنترل تمامي بخشهاي
ديگر سيس��تم را فراهم ميكند .اين بخش به عنوان هسته و پردازنده اصلي
سيستم نقش بسيار مهمي در مديريت سيستم دارد.
 Master Stationبا استفاده از حافظه آرايهاي  Raidهمواره اطالعات را
بصورت  onlineذخيره ميكند .عالوه بر اين با استفاده از دو سرور بصورت
موازي و شبكه دوگانه ( )Dual networkقابليت اطمينان بسيار بااليي را
فراهم ميكند .به گونهاي كه دو سرور موازي بطور همزمان با هم كار ميكنند
تا در صورت بروز مش��كل در يك س��رور ،س��رور ديگر قادر خواهد بود تمام
نيازهاي سيستم را برآورده سازد.
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با استفاده از نرمافزار ميتوان مديريت سيستم ،مديريت جمعآوري و تحليل داده،
مديريت بايگاني اطالعات ،مديريت از راه دور ،مديريت كنترل بار و نگهداري
تجهيزات را تحقق بخشيد .از جمله قابليتهاي نرمافزار سيستم  AMIميتوان
به قرائت اطالعات از راه دور ،كنترل از راه دور ،هشدار بصورت خودكار ،تحليل
تلفات خط انتقال نيرو ،مديريت كنترل بار و امكان تعريف س��طوح دسترسي
متفاوت به امكانات و اطالعات نرمافزار اشاره نمود.
تحلي��ل تلفات خط انتقال و توزيع ني��رو و همچنين  Power Qualityاز
موضوعات مطرح در بحث مديريت مصرف انرژي ميباشند .نرمافزار سيستم
 AMIاز طريق ذخيرهسازي پارامترهاي شبكه قدرت از جمله ولتاژ ،جريان،
ضريب قدرت لحظهاي ،ثبت تعداد خاموشيها و بسياري از اطالعات مورد نياز
براي تحليل اين دو موضوع ،دادههاي جمع آوري شده را پردازش و سپس اين
اطالعات كيفي را بصورت گزارشهاي تحليلي تلفات و Power Quality
و يا نمودارهاي ترسيمي فراهم ميسازد.

 )6نرمافزار
نرمافزار سيستم  AMIامكان تنظيم پارامترها ،ثبت اطالعات و همچنين ابزارهاي تحليلي را فراهم ميكند .اين مجموعه شامل موراد زير جهت مديريت سيستم
 AMIميباشد.
ابزارهاي تحليل و پردازش داده  /تحليلهاي آماري  /گزارش دهي /رسم نمودارهاي گرافيكي
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 )7مزایای سیستمAMI
 قرائت از راه دور کنترل از راه دور هشدار خودکار تحلیل داده تحلیل تلفات خط اعتبار سنجي و تخمين اطالعات ()Validation & Estimation سطوح دسترسی چندگانهدر پايان شايان ذکر است مشخصات فنی کنتورهای ديجيتالی و آشنايي با نرم
افزارهای مربوطه خود نيز مقوله ايس��ت جداگانه که در جای خود بايد به آن
پرداخته شود.
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کاربردمدلامتيازاستانداردوضريبآنتروپیدر
 GISبرایبررسیمرکزيتشهری مشهد

چکيده:
تعيين مرکزيت ش��هری از شاخص ها و پارامترهای مختلفی تأثير می پذيرند
که به صورت عام در دو سطح شاخص های فعاليتی و کالبدی دسته بندی می
شوند .با بررسی مبانی نظری موجود در زمينه تعيين الگوهای فضايي مرکزيت
شهری ،می توان به شاخص هايي چون ،ارزش زمين ،ميزان جذب سفر ،تراکم
جمعيتی ،تراکم ساختمانی و ...اشاره کرد .ما در اين مقاله برای تعيين مرکزيت
شهری مشهد و با استناد به مجموعه آمار و اطالعات قابل دسترسی ،از چهار
شاخص تراکم جمعيت شاغلين ،ميزان جذب سفر به منظور کار ،ارزش منطقه
ای زمين شهری و درصد ساختمان های بيشتر از سه طبقه استفاده کرديم .اين
چهار شاخص برای تعيين مرکزيت شهری مشهد به تفکيک مناطق شهرداری
شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت .برای اين منظور اطالعات و آمار مربوطه
در م��دل امتياز اس��تاندارد و روش ضريب آنتروپی م��ورد تحليل قرار گرفتند.
بررسی همبستگی نتايج اين دو مدل با استفاده از آزمون های همبستگی علی
رغم برخی اختالفات ،نشان می دهد که اين نتايج با احتمال  P>0.95رابطه
معناداری باهم دارند ( .)R=0.8, R2>0.2بر اين اس��اس استفاده از ميانگين
حس��ابی نتايج دو مدل مذکور -1 :شاخص واحدی به دست داد که در برنامه
 GISو به تفکيک مناطق شهرداری شهر مشهد ،مورد محاسبه و انطباق قرار
گرفت و  -2نش��ان داد که عالوه بر منطقه ثامن ،در ش��هر مشهد منطقه ، 1
منطقه  8و منطقه  11شهرداری ،شرايط برخورداری از مرکزيت شهری مشهد
را دارا می باشند .به هر حال تعيين مرکزيت شهری در شرايط موجود و پيش
بينی انتشار فضايي آن در آينده ،نقش مؤثری در تدوين استراتژی و سنجش
نياز کاربری ها برای مناطق مختلف شهری دارد.
واژگانکليدی:
مرکزيت شهری ،مدل امتياز استاندارد ،ضريب آنتروپی ،شاخص های
عملکردیوکالبدی،انتشارفضايي
Keywords: City Centrality- Standard Score Model- Entropy Coefficient- Formal and Functional Indices- Spatial Diffusion

-1مقدمه:
اصطالح مرکز شهر در نظر اول مفهومی هندسی از مرکزيت يک شهر را به
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ذهن متبادر میسازد اما در واقع مفهوم و گسترة معنايي مرکز شهر عموم ًا به
جنبههای کارکردی و عملکردی آن معطوف میگردد .در تعاريف ديگر راجع به
مرکز شهر ،جنبههايي چون تمرکز فعاليت و جمعيت مورد توجه قرار میگيرد
(برک پور .)101-105 :1383 ،به لحاظ فضايي آن دسته از عرصههای شهری
که کاربردهای يکسان يا متنوعی با عملکردهای مقياس شهری و فراشهری
را در خود جای دهد را مرکز شهر گويند .از اين رو ممکن است که يک شهر
دارای مراکز متنوع تجاری ،اداری ،تاريخي ،آموزش��ی و غيره باش��د و يا تنها
دارای يک مرکز که ش��امل همه اين کاربريهاست باشد .به لحاظ محتوايي
هم مرکزيت ش��هر در برگيرنده بيشترين ارزش زمين ،متراکمترين گسترش
س��اختمانی و باالترين تمرکز ترافيکی می باشد .اين تلقی از مرکزيت تحت
تأثير قطبی ش��دن در محيطهای ش��هری مطرح شده اس��ت (سيفالدينی،
 .)103-104 :1381با توجه به اينکه امروزه ش��هرها به پديدههايي گسيخته،
چندتکه و بینظم تبديل ش��دهاند (مهديزاده ،)18-31 :1383 ،و همانگونه که
انتشار فضای شهری در محيط زيست موجب بررسی روش های جديد برنامه
ريزی و مديريت شهری شده است (دانش��پور ،)5-14 :185 ،انتشار مرکزيت
ش��هری هم واقعيتی است که کس��ب آگاهی از جريانهای اوليه آن الگويي از
اولويته��ا و فرصتها در محيط را به دس��ت می دهد که م��ی تواند در گام
اول مورد توجه برنامه ريزان ش��هری باشد .انتشار فضايي عبارت از گسترش
يك پديده از كانون يا كانون هاي اصلی در طول زمان می باش��د .اين نظريه
در بس��ياري از برنامه ريزي ها مورد توجه اس��ت و يك��ي از زمينه هاي مهم
در فرآيند تحليل فضايي شناخته مي شود (ش��کويي .)302 :1386 ،اساس ًا در
نظريات توسعه مراکز شهری سه مرحله پيش بينی شده است -1 :تمرکز برای
قطبیشدن  -2گسترش مرکزيت و تبديل ساختار مرکز -پيرامون به ساختار
چند مرکزی  -3مرحل ه آرمانی از توسعه تحت عنوان همگرايي1و تبديل ساختار
چندمرکزی به ساختار بیمرکز (لينچ .)520-521 :1376 ،الگوهای توسعه در
مرحله اخير الگوهايي تکثرگرا هس��تند که نتيجه گسترش و انتشار مرکزيت
می باش��ند (مهديزاده .)18-31 :1383 ،با اين حال بايد توجه داش��ت که اين
تکثر و انتش��ار بايد حاوی معنی مش��ترک در س��اختار واحد شکل شهر باشد
(توالي��ي .)34-43 :1380 ،برخی ب��رای يافتن علت تمرکززدايي2و انتش��ار
مرکزيت ش��هری ،از عوامل کيفی نظير عامل ع��دم انطباق فضايي 3نام برده
اند (جهانش��اهی .)112-117 :1384 ،برخی ه��م برای تحليل و طبقه بندي
پارامتره��اي دخي��ل در آن ،از روش های ک ّمي س��ازی پارامترهای کيفی و
متدهای تغيير زبانی از قبيل روش تحليل سلس��له مراتبی اس��تفاده کرده اند

(کالنت��ری و آقاصف��ری .)69-90 :1388 ،در چارچوب متدولوژی های ک ّمی
برای سنجش توسعه و انتشار فضايي می توان از مدلهای توزيع نمايي ياد کرد
(هاگت .)94-97 :1375 ،همچنين از مدل های توسعه داده شده برای تعيين
مرکزيت ش��هری می توان به مدل تراکم (گالس��تر )2001 ،رگرسيون های
غيرپارامت��ری (مک ملين ،)2001 ،اندازه مرکزيت (ک��رورو ،)1998 ،مجاورت
توس��عه (جوليانو ،)1991 ،ميزان اش��تغال (مک دونال��د )1985 ،و توابع تراکم
تش��ريحی (گريفيت )1981 ،اش��اره کرد( .رهنما و عباس زاده-104 :1387 ،
.)102
 -2طرح مسأله:
رش��د و توس��عه ش��هرها در دهه های اخير يکی از واقعيته��ای اکثر کالن
ش��هرهای جهان را رقم زده اس��ت که همان روند ادامه دار تمرکززدايي کار و
سکونت از مراکز شهری است .علت بروز اين واقعيت ،مفهومی ساده از ساختار
فضايي ش��هری با عنوان عدم امکان انطباق فضاي��ي و عملکردی در مراکز
قديمی شهرهاس��ت اين عدم انطباق عالوه بر تمرکززدايي از مراکز ش��هری
و تضعيف اقتصادی و کالبدی مراکز قديمی ش��هرها ،جابه جايي فعاليت ها و
جمعيت شهری را هم به دنبال داشته است (صرافی و همکاران.)10 :1383 ،
به هر حال تعيين مرکزيت شهری در شرايط موجود و پيش بينی آينده احتمالی
انتش��ار فضايي آن در آينده ،نقش مؤثری در تدوين استراتژی و سنجش نياز
کاربری ها برای مناطق مختلف شهری دارد .در ادبيات توسعه راهبردی هم به
صراحت بيان می شود که تحليل الگوهای احتمالی ،سناريوهايي جديد را درباره
انتخاب مس��ير صحيح توسعه برای آينده توليد می کند (ليندگرن و باندهولد،
 .)186 :1386در اين مقاله هدف ما اين است که ابتدا شاخص های مرکزيت
شهری را در چهار شاخص تراکم جمعيت شاغلين ،ميزان جذب سفر  ،ارزش
زمين و درصد ساختمان های بيش از سه طبقه معرفی کرده و سپس با استفاده
از مدل امتياز اس��تاندارد و روش ضريب آنتروپ��ی در محيط  ،GISمرکزيت
موجود ش��هر مشهد و منطقه های دارای پتانس��يل تبديل شدن به مرکزيت
شهری را تعيين کنيم.
-3محدودهمطالعاتی:
محدوده مورد مطالعه اين تحقيق را شهر مشهد تشکيل می دهد .شهر مشهد
به عنوان مرکزيت استان خراسان رضوی در شمال شرق ايران و در محدوده
’ 36°37تا’ 36°58عرض ش��مالی و ’ 59°26تا ’ 59°44طول ش��رقی
قرار دارد (نقشه ( ))1و دارای جميعتی در حدود  2410800نفر می باشد (نتايج
سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن .)1385 ،وسعت محدوده و حريم شهر
به ترتيب  292و  564کيلومترمربع می باش��د .بر اين اس��اس تراکم جمعيتی
محدوده و حريم ش��هر به ترتيب  82و  42نفر در هکتار می باش��د .با توجه به
شعاع عملکردی مستقيم شهر مشهد ،مرزهای محدوده کالبدی و حريم توسعه
شهر مشهد تعيين ش��ده و پايه مدارک مربوط به مکان مرجع4شهر مشهد از
س��ال  1386تشکيل داده شده و متناس��ب با رشد فضايي شهر نيز ،محدوده
خدماتی مناطق ش��هرداری تدقيق شده اند به طوری که در سال  1388شهر
مشهد شامل  13منطقه شهرداری بوده که در اين تحقيق به عنوان واحدهای
کاری5قلمداد شده و نتايج تحقيق به تفکيک آنها ارايه می گردد(6نقشه ( .))2از
نظر کالبدی شهر مشهد در طی دو دهه اخير دارای هر دو نوع توسعه پيوسته
و ناپيوس��ته بوده است .با بررسی دوره های رشد تاريخی بافت شهری مشهد
(فرنهاد )7 :1388 ،نيز می توان گفت که بافت شهری مشهد در طی دوره -85
 55از ميزان  67کيلومترمربع به  292کيلومترمربع رشد و گسترش پيدا کرده
و  4/35برابر ش��ده اس��ت (نقشه ( .))3اما در همين مدت جمعيت شهر مشهد
نيز از  667770نفر به  2410800رسيده و  3/61برابر شده است .اين موضوع
نشان دهنده اين است که رشد کالبدی شهر در اين مدت بر رشد جمعيتی شهر
پيشی گرفته است .همچنين از نظر فعاليتی وضعيت توزيع تراکم فعاليت ها در
مناطق ش��هری مشهد بر اساس آمار کارگاهی سال  1381نشان می دهد که
منطقه ثامن و منطقه يک شهرداری از بيشترين تراکم مجموع تعداد فعاليت ها

برخوردار بوده اند (نقشه (.))4

نقشه ( :)1جايگاه محدوده مورد مطالعه

نقشه ( :)2منطقه بندی شهرداری
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نقشه ( :)3روند توسعه تاريخی

 -4مواد و روش تحقيق:
اص��وال مراکز ش��هری به عل��ت تراکم زياد س��اختمانی ،تعدد دسترس��یها،
قطبیشدن فعاليتها و درجه تمرکز آنها ،موقعيت جغرافيايي زمين و همجواری
با عملکردهای خاص فضاي��ي از ارزش زمين باال و قدرت جاذبة کارکردی و
نيروی انسانی برخوردارند .بنابراين سطح اشتغال مراکز شهری سهم بيشتری
از س��طح اش��تغال کل ش��هر را به خود اختصاص داده و از تراکم بااليي در
بهرهبرداری از س��طح برخوردارند (بذرگر و همکاران .)68-72 :1384 ،همين
طور توزيع و جذب س��فر نيز تابعی از جاذبه اس��ت (پورمحمدی)98 :1382 ،
که در مراکز ش��هری از قوه باالتری برخوردار است .در برخی مطالعات هم بر
جايگاه ارزش هويتی و فرهنگی مراکز شهری در کنار ارزش های کارکردی و
اقتصادی آنها اشاره شده است (رهنما)63-73 :1388 ،
تعيين مرکزيت ش��هری از شاخص ها و پارامترهای مختلفی تأثير می پذيرند
که به صورت عام در دو سطح شاخص های فعاليتی و کالبدی دسته بندی می
ش��وند .برای تعيين محدوده مرکزيت شهری میتوان از يک سری معيارها و
قواعد کلی حاکم بر موضوع مرکزيت استفاده کرد که به طور عام شامل ارزش
زمين ،ميزان جذب س��فر ،تراکم جمعيتی ،تراکم س��اختمانی و سطح اشتغال
می ش��وند .ما در اين مقاله برای تعيين مرکزيت ش��هری مش��هد و با استناد
نقشه ( :)4تراکم فعاليتی
به مجموعه آمار و اطالعات قابل دسترس��ی ،از چهار شاخص تراکم جمعيت
شاغلين ،ميزان جذب سفر به منظور کار ،ارزش منطقه ای زمين شهری و درصد ساختمان های بيشتر از سه طبقه استفاده کرديم .اين چهار شاخص برای تعيين
مرکزيت شهری مشهد به تفکيک مناطق شهرداری شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت (جدول ( .))1سپس اطالعات و آمار مربوطه در مدل امتياز استاندارد و
روش ضريب آنتروپی مورد تحليل قرار گرفتند .مدل امتياز استاندارد روشی متکی بر فنون آماری است که مطابق رابطه ( )1با تغيير متغير داده ها ،امکان بی بعد
شدن داده ها و تلفيق جبری آنها را برای هر واحد کاری فراهم می کند (ساداتی.)67 :1382 ،
Z=(x-μ)/δ
رابطه ()1
که در رابطه فوق ( )μميانگين داده های ( )xو ( )δانحراف معيار ارقام مذکور است )Z( .هم مبين استاندارد سازی داده است .در تفسير نتايج مدل امتياز استاندارد
بايد گفت که مقدار يک و ارقام نزديک به يک بيانگر توزيع نرمال و برخورداری بيشتر و مقدار صفر و ارقام نزديک به صفر بيانگر توزيع غيرنرمال و برخورداری
کمتر می باشد .نتيجه سودمند استفاده از اين مدل ،آن است که احتمال متغير نرمال با هر ميانگين و انحراف معياری را می توان پس از استاندارد سازی با رابطه
( ،)1از جدول توزيع احتماالت تصادفی استخراج کرد (اپنهايم.)286 :1379 ،
ساختمان های بيش
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ثامن

از سوی ديگر ضريب آنتروپی يا شاخص بی نظمی هم يک روش رياضی است
که به منظور تحليل اطالعات و س��ازماندهی يک سيستم مورد استفاده قرار
می گيرد و برای بررسی نحوه توزيع سکونتگاه ها و جمعيت در سطح فضای
جغرافيايي کاربرد دارد (سرايي و پورمحمد .)59 :1387 ،اين ضريب بر اساس
نظريه احتمال فرموله شده اس��ت (آذر و فرجی )133 :1386 ،و معياری است
که بر طبق رابطه ( )2محاسبه شده و برای سنجش توسعه فضايي و جمعيتی
استفاده می شود (حکمت نيا و موسوی.)189 :1385 ،
رابطه ()2

		
G=(-ΣPi LnPi)/LnK

در رابطه فوق ( )Piفراوانی طبقه بر اساس کسری از رقم يک است)LnPi( ،
لگاريت��م نپری طبق��ه  Piو ( )Kتعداد طبقات اس��ت )G( .هم مبين ضريب
آنتروپی اس��ت .در تفس��ير نتايج اين ضريب بايد گفت که مقدار يک و ارقام
نزديک به يک بيانگر توزيع عادالنه و برخورداری بيشتر و مقدار صفر و ارقام
نزديک به صفر بيانگر توزيع ناعادالنه و برخورداری کمتر می باش��د (رهنما و
عباس زاده .)121 :1387 ،بايد توجه داشت که تفسير نتايج ضريب آنتروپی به
شکل مقايسه ای برای مناطق شهرداری مورد نظر می باشد و محاسبه برای
واحد شهر مشهد مورد نظر نمی باشد .از طرفی با توجه به اينکه در اين تحقيق
برای مقدار هر ش��اخص به تفکيک هر منطقه شهرداری عدد فراوانی مترتب
نيس��ت بنابراين ش��اخص  Piرا به طور نسبی با استفاده از رابطه ( )3محاسبه
می کنيم:
رابطه ()3

			
Pi=Xi/ΣXi

که در رابطه فوق ( )Xiمقدار ش��اخص  iدر هر منطقه اس��ت و ( )ΣXiمقدار
مجموع ش��اخص  iدر هر منطقه می باش��د .بر اين اساس ميزان ( )Kرا هم
متناسب با چهار ش��اخص مورد استفاده برای تحقيق حاضر معادل  4تعريف
می کنيم .اصالح مدل آنتروپی به اين صورت را در اصطالح آنتروپی نس��بی
شانون هم می گويند (رهنما و عباس زاده .)104 :1387 ،در نهايت با توجه به
همراس��تا بودن دو مدل امتياز استاندارد و آنتروپی ،امکان تلفيق دو شاخص از
طريق اس��تفاده از تابع جبری از قبيل ميانگين حسابی و توليد مدلی جديد در
ترکيب با برنامه  GISفراهم شد .طراحی اين مدل به مانند ساير مدل ها يکی
از مراحل فرآيند برنامه ريزی اس��ت .اين مدل با دخالت و امکان کنترل ک ّمی
متغيرها همراه می باشد بنابراين طبق تعريف سيستمی ،مدلی برای پيش بينی
است (هال .)60-71 :1380 ،اين مدل ترکيبی ،تفسيری از مرکزيت را بر اساس
ميزان برخورداری بيشتر از شاخص های مورد مطالعه بيان می کند.
 -5يافته های تحقيق:
در اين تحقيق مرز مناطق شهرداری مشهد به عنوان واحدهای کاری تعيين
ش��دند آنگاه به تفکيک هر منطقه چهار شاخص مورد نظر اين تحقيق تعيين
و محاس��به شدند .پايه محاس��بات منطقه ای در  GISو با توجه به اطالعات
مکان مرجع طرح توسعه و عمران جامع کالنشهر مشهد صورت گرفته است.
آنگاه در دو مرحله به طور همزمان مدل امتياز استاندارد و ضريب آنتروپی اين
شاخص ها محاسبه گرديدند .نتايج محاسبه امتياز استاندارد شاخص ها مطابق
با رابطه ( )1به تفکيک مناطق ش��هرداری به دست آمد و مقدار ميانگين اين
چهار ش��اخص به عنوان مدل امتياز استاندارد منعکس شد (جدول ( .))2نتايج
جدول مذکور که در قالب نمودار ( )1منعکس شده است نشان می دهد که بر
اساس اين مدل ،منطقه ثامن ،مرکزيت فعاليتی شهر مشهد را تشکيل می دهد.
در اولويت های بعدی مناطق يک 8 ،و  11شهرداری بيشترين قابليت را برای
تبديل شدن به مرکزيت شهری دارند.

ساختمان
مدلامتياز
های بيش از
استاندارد
سهطبقه

ارزش
منطقهای
زمين

ميزانجذب
سفربه
منظورکار

تراکم
جمعيت
شاغلين

-0.93

-0.29
-0.14

3

5

0. 88

0.22

0.45

مناطق
شهرداری

0. 51

0. 50

-0.47

-0.50

-0.14
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-0. 61

0.28

-0.33

-1.08

-0. 56

-0.03

0.37

0.07

-1.17

-0. 66

2.87

-0.78

-0. 63

-1.08

-0. 66

-0.30

-0.48

-0.44

-0. 67

-0. 61

0.08

-0. 55

0.44

0.83

0.14

0.00

0. 81

7

-0.19

1.17

-0.24

-0. 89

-0. 82

-0.37

0.08

-0.70

-0.19

-0. 66

9

0.35

1. 83

0.42

-0.23

-0. 61

10

1.10

-0.17
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همين طور به منظور محاس��به آنتروپی ش��اخص ها مطابق با رابطه ( )3ابتدا
ميزان ( )Piبرای هر شاخص و به تفکيک هر منطقه شهرداری محاسبه شد.
س��پس مطابق رابطه ( ،)2ميزان ( )PiLnPiبه تفکيک مناطق شهرداری به
دس��ت آمد آنگاه با تقسيم مقدار مجموع اين چهار شاخص بر ( )LnKمقدار
نهايي مدل آنتروپی به تفکيک هر منطقه ش��هرداری منعکس گرديد (جدول
( .))3نتايج جدول مذکور در قالب نمودار ( )2منعکس ش��ده است و نشان می
دهد که بر اس��اس اين مدل ،منطقه يک ش��هرداری ،مرکزيت فعاليتی شهر
مش��هد را تش��کيل می دهد و در اولويت های بعدی مناط��ق  ،8ثامن و 11
شهرداری بيشترين قابليت برای تبديل شدن به مرکزيت شهری را دارند.
ساختمانهای ارزش ميزانجذب
مدل
بيش از سه منطقهای سفربهمنظور
آنتروپی
کار
زمين
طبقه
0.75

-0.26

-0.29

-0.23

تراکم
جمعيت
شاغلين
-0.25

مناطق
شهرداری
1

0.39

-0.15

-0.19

-0.03

-0.17

0.48

-0.12

-0.11

-0.24

-0.19

2

0.43

-0.03

-0.12

-0.20

-0.24

0.40

0.00

-0.10

-0.36

-0.10

4

0.32

-0.03

-0.10

-0.17

-0.15

5

0.42

-0.12

-0.11

-0.22

-0.14

6

0.72

-0.29

-0.22

-0.21

-0.28

7

0.45

-0.31

-0.17

-0.05

-0.09

8

0.44

-0.22

-0.09

-0.18

-0.12

9

0.64

-0.34

-0.25

-0.18

-0.13

10

0.69

-0.20

-0.36

-0.05

-0.36

11
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مدلآنتروپی
.881
.000
. 860
.000
.727
.001

نمودار ( :)1نتايج محاسبه مدل امتياز استاندارد

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
Spearman Correlation
)Sig. (2-tailed
Kendall Correlation
)Sig. (2-tailed

مدلامتياز
استاندارد

جدول ( :)4نتايج آزمون همبستگی دو مدل امتياز استاندارد و ضريب آنتروپی به تفکيک مناطق شهرداری

رديف

ارزش عددی

کالسمرکزيت

-0.25 – 0.00

2

0.00 – 0.25

ضعيف

3

0.25 – 0.90

قوی

1

-6نتيجهگيری:
ما در اين مقاله برای تعيين مرکزيت شهری مشهد و با استناد به مجموعه آمار و اطالعات قابل دسترسی ،از چهار شاخص تراکم جمعيت شاغلين ،ميزان جذب
سفر به منظور کار ،ارزش منطقه ای زمين شهری و درصد ساختمان های بيشتر از سه طبقه استفاده کرديم .اين چهار شاخص برای تعيين مرکزيت شهری مشهد
به تفکيک مناطق ش��هرداری ش��هر مشهد و در قالب دو مدل امتياز استاندارد و روش ضريب آنتروپی مورد تحليل قرار گرفتند .در نهايت تحليل نتايج دو مدل
مذکور در محيط آماری  SPSSبر اساس هر سه آزمون همبستگی پيرسون ،اسپيرمن و کندال نشان داد که اين نتايج با احتمال  P>0.95رابطه معنادار ،قوی
و مستقيمی باهم دارند ( .)R=0.8, R2>0.2بر اين اساس مشخص شد که استفاده از ميانگين حسابی نتايج دو مدل مذکور می تواند شاخص واحدی به دست
دهد که مبنای مناسبی برای تعيين مرکزيت موجود شهر مشهد و قابليت انتشار آن در آينده باشد .بنابراين نتيجه ميانگين حسابی دو مدل امتياز استاندارد و ضريب
آنتروپی در برنامه  GISو به تفکيک مناطق شهرداری شهر مشهد ،مورد محاسبه و انطباق قرار گرفت و نقشه مرکزيت شهری مشهد همراه با قابليت ديگر مناطق
شهرداری برای تبديل شدن به مرکزيت شهری را توليد کرد و نشان داد که منطقه ثامن ،مرکزيت شهری مشهد را تشکيل می دهد و در مراتب بعدی مناطق
يک 8 ،و  11شهرداری از بيشترين پتانسيل برای تبديل شدن به مرکزيت فعاليتی شهر مشهد برخوردارند .اين نتايج نشان داد که شهر مشهد پتانسيل مناسبی
برای تبديل شدن به شهری چندمرکز را دارد .در مجموع استفاده از اين روش و روش های مشابه در تعيين بافت های مرکز شهر به راحتی می تواند جهت گيری
مناسب برنامه ريزی و مديريت شهری را در پی داشته باشد .اين امر می تواند از توزيع متناسب کاربری ها تا تخصيص اعتبارات الزم برای توسعه را در برگيرد.

متوسط

جدول ( :)5تعيين کالس مرکزيت شهری مشهد به تفکيک مناطق شهرداری

-7منابع:

نمودار ( :)2نتايج محاسبه مدل آنتروپی

تحليل نتايج دو مدل مذکور در محيط آماری  SPSSبر اساس هر سه آزمون
همبس��تگی پيرسون ، 12اس��پيرمن 13و کندال 14نش��ان داد که اين نتايج با
 Significantکمت��ر از  0/05و با احتم��ال  P>0.95رابطه معنادار ،قوی
و مستقيمی باهم دارند ( )R=0.8, R2>0.2که در جدول ( )4منعکس شده
است .بر اين اساس استفاده از ميانگين حسابی نتايج دو مدل مذکور می تواند
شاخص واحدی به دست دهد که مبنای مناسبی برای تعيين مرکزيت موجود
شهر مشهد و قابليت انتشار آن در آينده باشد .نتيجه ميانگين حسابی دو مدل
امتياز استاندارد و ضريب آنتروپی در برنامه  GISو به تفکيک مناطق شهرداری
شهر مشهد ،مورد محاسبه و انطباق قرار گرفت و نقشه مرکزيت شهری مشهد
همراه با قابليت ديگر مناطق شهرداری برای تبديل شدن به مرکزيت شهری
را توليد کرد (نقشه ( .))5در اين نقشه متناسب با ارزش های عددی به دست
آمده از مدل ترکيبی ،سه کالس مرکزيت قوی ،متوسط و ضعيف برای مناطق
شهرداری مشهد مشخص ش��دند (جدول ( .))5اين نتايج در قالب نمودار ()3
تحليل شد و نشان داد که منطقه ثامن ،مرکزيت شهری مشهد را تشکيل می
دهد ولی در مراتب بعدی مناطق يک 8 ،و  11شهرداری از بيشترين پتانسيل
برای تبديل شدن به مرکزيت قوی شهر مشهد برخوردارند .اين نتايج نشان می
دهد که شهر مشهد پتانسيل مناسبی برای تبديل شدن به شهر چندمرکزی را
دارد به طوری که می توان چهار مرکزيت مقياس شهری را در  4منطقه ثامن،
يک 8 ،و  11شهرداری برای مديريت مطلوب توسعه شهری در نظر گرفت که
به لحاظ فيزيکی کريدور مهمی در استخوان بندی فضايي شهر مشهد نيز می
باشد .در فعاليت مشابه برای شهر مشهد نيز رهنما و عباس زاده الگوی توسعه
ش��هری مشهد را با الگوی پراکنش غيرمتمرکز و تصادفی شناسايي کرده اند
و پيش بينی کرده اند که حرکت توسعه شهر مشهد در آينده به سمت تمرکز
زدايي و چند قطبی شدن می باشد (رهنما و عباس زاده.)147 :1387 ،
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نقشه ( :)5پتانسيل مرکزيت شهری مشهد به تفکيک مناطق شهرداری

 -1اپنهايم ،ن ،مدل های کاربردی در تحليل مسايل شهری و منطقه ای ،ترجمه طبيبيان ،م ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ :1صص)1379( 485
 -2اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی ،آمار ايستگاه سينوپتيک مشهد ()1377-1386
 -3بذرگر ،م؛ جمالی ،الف؛ کريمیصالح ،م ،مرکز شهر و چگونگی تعيين محدوده آن ،فصلنامه جستارهای شهرسازی ،شماره )1384( 68-72 :12
 -4برک پور ،ن ،دانشنامه مديريت شهری ،فصلنامه مديريت شهری ،شماره)1383( 101-105 :17
 -5پورمحمدی ،م ،برنامه ريزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات سمت ،چاپ :1صص)1382( 160
 -6تواليي ،ن ،زمينه گرايي در شهرسازی ،نشريه هنرهای زيبا ،دانشگاه تهران ،شماره)1380( 34-43 :10
 -7جهانشاهی ،ک ،نظام حمل ونقل در مراکز شهری ،فصلنامه جستارهای شهرسازی ،شماره )1384( 112-117 :12
 -8حکمت نيا ،ح؛ موسوی ،م ،کاربرد مدل در جغرافيا با تأکيد بر برنامه ريزی شهری و ناحيه ای ،انتشارات علم نوين ،چاپ :1صص)1385( 320
 -9دانشپور ،ز ،تحليل نابرابری فضايي در محيط های پيراشهری؛ کوششی در استفاده از رهيافت برنامه ريزی و مديريت راهبردی در تهران ،نشريه هنرهای زيبا ،دانشگاه تهران ،شماره)1385( 5-14 :28
 -10رهنما ،م ،شناسايي نقاط با ارزش شهری (مفاهيم ،مبانی ،تئوری ها و انواع ارزش های شهری) ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،چاپ :1صص)1388( 139
 -11رهنما ،م؛ عباس زاده ،غ ،اصول ،مبانی و مدل های سنجش فرم کالبدی شهر ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،چاپ :1صص)1387( 184
 -12ساداتی ،الف ،آمار و احتمال کاربردی ،انتشارات توسعه علوم ،چاپ :2صص)1382( 206
 -13سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری شهر مشهد ،پنجمين آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد؛ آمار مربوط به امالک مميزی سال )1388( 1386
 -14سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،نقشه زمين شناسی مقياس  ،1/100000برگه مشهد و طرقبه
 -15سازمان نقشه برداری شمال شرق کشور ،نقشه های مقياس  1/50000توپوگرافی 78623 ،78621 ،79624 ،79623
 -16سرايي ،م؛ پورمحمد ،الف ،تحليل سازمان فضايي استان آذربايجان شرقی در سطوح شهری و ناحيه ای با استفاده از مدل آنتروپی (شاخص بی نظمی) ،فصلنامه فضای جغرافيايي ،شماره)1387( 57-71 :22
 -17سيف الدينی ،ف ،فرهنگ واژگان برنامه ريزی شهری و منطقه ای ،انتشارات دانشگاه شيراز ،چاپ :2صص)1381( 507
 -18شکويي ،ح ،انديشه های نو در فلسفه جغرافيا؛ جلد ،1انتشارات گيتاشناسی ،چاپ :9صص)1386( 355
 -19شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ريزی و توسعه ،سالنامه آماری عملکرد مناطق شهرداری مشهد ()1385
 -20صرافی ،م؛ تورانيان ،ف ،مروری بر ديدگاههای نظری مديريت کالن شهری با تأکيد بر جنبههای نهاد ،فصلنامه مديريت شهری ،شماره )1383( 6-17 :17
 -21فرنهاد ،مهندسان مشاور ،طرح توسعه و عمران جامع کالنشهر مشهد ،وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری نهاد مطالعات و برنامه ريزی توسعه و عمران شهرداری مشهد ،مطالعات پايه کيفيت محيط شهری؛
سازمان کالبدی ()1388
 -22کالنتری ،ح؛ آقاصفری ،ع ،راهبردهای احيای بافت تاريخی شهر اردکان با استفاده از تکنيک ( ،)AHPمجله پژوهش در فرهنگ و هنر ،شماره)1388( 69-90 :1
 -23لينچ ،ک ،تئوری شکل خوب شهر ،ترجمه بحرينی ،ح ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ :1صص )1376( 642
 -24ليندگرن ،م؛ باندهولد ،هـ ،طراحی سناريو ،پيوند بين آينده و راهبرد ،ترجمه ،تاتاری ،ع ،نشر مرکز آينده پژوهی علوم و فناوری دفاعی ،مؤسسه آموزشی و تحقيقاتی صنايع دفاعی ،چاپ :1صص)1386( 192
 -25مرکز ملی آمار ايران ،نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ()1385
 -26مهديزاده ،ج ،تحول در مفهوم ،نقش و ساختار کالن شهرها ،فصلنامه مديريت شهری ،شماره )1383( 18-31 :17
 -27هاگت ،پ ،جغرافيا؛ ترکيبی نو ،جلد ،2ترجمه گودرزی نژاد ،ش ،انتشارات سمت ،چاپ :1صص)1375( 620
 -28هال؛ پ ،رويکرد سيستمی در فرآيند برنامه ريزی ،ترجمه ،تقی زاده ،م ،فصلنامه مديريت شهری ،شماره)1380( 60-71 :7

49

مقاله ها

ترافيك

علی س��میعی| کارشناس ارش��د راه و ترابری | کارشناس ارشد معاونت مطالعات و برنامه ریزی
سازمان حمل و نقل و ترافیک | samiee_ali@hotmail.com
سید حسن محسنیان|کارشناس ارشد راه و ترابری| معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل
و نقل و ترافیک مشهد | mohsenian@mashadtraffic.ir

 oایستگاه شماره  :4ورودی بلوار سجاد
 oایستگاه شماره  :5امتداد جنوب به شمال بلوار ازادی -قبل از میدان استقالل
 oایستگاه شماره  :6امتداد شمال به جنوب بلوار آزادی – بعد از میدان استقالل -بعد از بلوار معلم
 oایستگاه شماره  :7امتداد شمال به جنوب بلوار آزادی -قبل از میدان آزادی

ارزیابیاقتصادیومطالعاتقبلوبعداز
اصالحهندسیمیدانآزادی

-1مقدمه
برنامهريزي حمل و نقل براي تخمين تقاضاي بلند مدت براي حمل و نقل
و تنظيم عرضه متناسب با تقاضاي الزمه در روشهاي متمركز سرمايه گذاري
وسيع اس��تفاده ميشوند .روشهاي مديريت سيستمهاي حمل و نقل بهترين
مش��اهدات را از فعاليتها كه روش انتقال در تعادل عرضه – تقاضا از سيستم
حمل و نقل را داشتهاند نشان ميدهن عرضه – تقاضا ،تعادل ميتواند به وسيله
ترسيم منحنيهاي عرضه و تقاضا در مقابل مطلوبيت سفر ( يا عدم مطلوبيت
سفر) و مايل سفر پيموده شده وسيله نقليه نشان داده شود.
نقطه تعادل محلي اس��ت كه منحنيه��اي عرضه و تقاضا همديگر را قطع
ميكنند .تغييرات در تعادل ميتواند بوسيله حركت منحني به تقاضاي ديگري،
به وس��يله تغيير در منحني عرضه ،يا به وسيله تغييرات همزمان آنها حاصل
شود .محاسبات  TSMميتواند به راحتي همچون تعابيري از به وجود آمدن
تغييرات در تعادل به وس��يله سطوحي از عرضه و تقاضاي حمل و نقل تصور
ش��ود .محاسبات مديريت سيستم حمل و نقل به چهار دسته زير طبقه بندي
شده است:
• به وسيله تقاضاي تسهيالتي كه به طور موثري كاهش يافتهاند.
• به وسيله عرضه تسهيالتي كه به طور موثري افزايش يافتهاند.
• به وس��يله تقاضاي تس��هيالتي كه به طور موث��ري كاهش يافته و عرضه
تسهيالتي كه به طور موثري كاهش يافته است.
• به وس��يله تقاضاي تس��هيالتي كه به طور موث��ري كاهش يافته و عرضه
تسهيالتي كه به طور موثري افزايش يافته است.
 -1-1روشهايي براي افزايش عرضه
افزايش براي عرضه حمل و نقل ميتواند به وسيله استفاده از روشهاي كنترل
ترافيك و مهندسي ترافيك كم هزينه به وقوع به پيوندد.
• افزایش عرضه از منظر مدیریت مقاطع عرضی معابر
• توسعه مهندس��ي ترافيك در خيابانهاي معمولي ش��امل توسعه طرحهاي
كوچك و بزرگ ترافيكي ،توس��عه وس��ايل و تجهيزات كنت��رل و قوانين كه
هدفشان تسريع در جريان ترافيك است.
• مديري��ت ترافيك آزادراهها ش��امل نظارت بر رمپهاي كنترل ش��ده ،ارايه
اطالعات به رانندگان از وضعيت ترافيك و مسيرها
• محدوديتها براي كاميونها با هدف كاهش تصادفات بين كاميونها و اتومبيلها
و افزايش جريان ترافيك معمولي
• تغيير ساعات كار براي تشويق رانندگان به استفاده از وسايل نقليه در ساعات
غير اوج ترافيك
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 -2اصالح هندسی میدان آزادی
در راستای مدیریت و ساماندهی تردد ترافیک در شبکه معابر شهر مشهد
اصالح هندسی میدان آزادی در امتداد بزرگراه بلوار آزادی به دالیل زیر انجام
شد:
• راهبندان و تراکم ترافیک باال در محدوده ورودی به بلوار آزادی
• پس زدن صف ورودی به بلوار آزادی به میدان پارک
• زمان سفر باال در محدوده مورد نظر
این اصالح شامل مواردی همچون :
• کاهش عرض میانه در بلوار آزادی
• اضافه کردن یک خط حرکت به بلوار آزادی از سمت راست و در امتداد میدان
آزادی به میدان استقالل
• احداث دور برگردان در انتهای سجاد و ادامه شمشیری پل تا بعد از سجاد
• ایجاد یک خط کند رو و پارک در ورودی به بلوار آزادی از میدان آزادی
• احداث خط کندرو برای ورودی به پارک ملت
 -3آماربرداری قبل و بعد از اصالح هندسی
در همی��ن راس��تا آماربرداری قبل و بعد از اصالح هندس��ی میدان آزادی
در تاریخ های دوش��نبه (1389/5/3آماربرداری قبل) و چهار شنبه 1389/7/7
(آماربرداری بعد) به مدت  14س��اعت انجام ش��د .در این آمارگیری موارد زیر
برداشت شد:
آماربرداری حجم ترافیک به تفکیک وسایل نقلیه در شش ایستگاه oورودی و خروجی بلوار سجاد
 oمسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال بلوار آزادی در چهار نقطه(روگذر و
کنار گذر میدان آزادی)
آماربرداری زمان س��فر به روش شمارش پالک در هفت نقطه .برای سادهسازی در این مطالعه ایستگاه ها با شماره مشخص و مسیر ها با توجه به شماره
ایستگاه ها بیان می شود.
 oایستگاه شماره  :1امتداد جنوب به شمال بلوار آزادی -قبل از میدان آزادی-
ابتدای روگذر
 oایستگاه شماره  :2امتداد جنوب به شمال بلوار آزادی – قبل از میدان آزادی
– ابتدای ورودی میدان
 oایستگاه شماره  :3امتداد جنوب به شمال بلوار آزادی -میدان آزادی -ورودی
بلوار آزادی

 -4نتایج آماربرداری حجم
آماربرداری حجم ترافیک در شش ایستگاه ذکر شده تفاوت چندانی را در قبل
و بعد از اصالح هندسی در احجام ترافیک عبوری در ایستگاه های ذکر شده
نش��ان نمی دهد .با توجه به اینکه آماربرداری قبل از اجرای اصالح هندس��ی
در ای��ام تابس��تان بوده و آماربرداری بعد در فصل پایی��ز بوده و انتظار می رود
تقاضای عبوری پایین تر آمده باشد  ،اما آمار نشان دهنده رشد حجم ترافیک
در بعضی از ایستگاه ها بعد از اصالح هندسی می باشد که خود نشان دهنده
تعیین مسیر بیشتر استفاده کنندگان بعد از اصالح هندسی به دلیل بهبود زمان
سفر می باشد.
شکل( :)1محدوه مورد مطالعه

جنوب به شمال
رمپ کنار پل

شمال به جنوب
شمال به جنوب
رمپ کنار پل
رمپ کنار پل

شمال به جنوب
شمال به جنوب
روی پل
رمپ کنار پل

خروجی از بلوار
سجاد بلوار
خروجی از
سجاد
روی پل

قبل

قبل

بعد

قبل

قبل

2686

3253

بعد
3400

بعد

5 . 3041 5 . 3916

بعد

5 . 1055 5 . 1340 5 . 3875

ورودی به بلوار سجاد
بعد
1550

قبل

به شمال
جنوب به
جنوب
شمال
روی پل
روی پل
بعد

5 . 2984

1988

3692

5 . 3360

10-9

2058

3703

5 . 3189

11-10

5 . 3660

12-11

1276

2494

5 . 1776

3653

3739

13-12

1703

1588

3599

5 . 3453

14-13

1249

1527

5 . 3585

5 . 3599

15-14

3707

5 . 3068

17-16

3580

3644

18-17

5 . 3645

19-18

4566

3633

20-19

4013

5 . 3901

21-20

5 . 3888

22-21

5 . 2874

23-22

3500

5 . 3725

3917

3071

3546

5 . 3980

1000

3450

3751

3580

5 . 2984

3600

5 . 3779

987

3650

5 . 3508 5 . 3571

2684

3622

3632

3233

3066

5 . 3484

2788

3700

3661

1356

3200

5 . 3058

3245

2393

3254

3087

1763

5 . 1426

3500

5 . 3022 5 . 3157

2327

3654

3346

5 . 1104

1622

1552

3925

5 . 1327 5 . 3325

914

3445

5 . 1697

1132

5 . 3615

2007

5 . 3413 5 . 4020

1634

5 . 1161

5 . 2103

1313

5 . 1902 5 . 1862

5 . 1067 5 . 2641

1365

5 . 3863 5 . 1544 5 . 1407

5 . 3002

3377

3997

5 . 4165 5 . 4328

3523

5 . 4111

3497

3908

5 . 3660 5 . 3846 5 . 3557

5 . 3363 5 . 1748
2123
1939

4348

3740

5 . 3208

3031

1655

3812

5 . 3830

2805

5 . 1869

1140

3690

3224

2546

1621

998

2700

2989
1987

1179

5 . 1307 5 . 1570

980

قبل
9-8

5 . 1859 5 . 1089

5 . 3797 5 . 1821

ساعت

2378
2450

5 . 3770 5 . 1986

5 . 1848 5 . 2243
5 . 2491

2157

5 . 4257 5 . 2121 5 . 2520 5 . 1190

1260

2164

1080

2366

5 . 1243

2580

جدول( :)1آمار حجم برداشت شده در ایستگاه های مختلف برحسب PCU
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6-7

2-5

2-4

1-5

1-4

ساعت

18

-5

16

2

9

8-9

43

110

5

11

5

10-11

106

143

5

32

12-13

159

63

244

70

14-15

163

128

20

-4

17-18

131

63

127

48

19-20

67
42
21
 -5نتایج آماربرداری زمان سفر
برای بدست آوردن زمان سفر در محدوده مورد مطالعه از روش آماربرداری پالک استفاده شده است .بدین صورت که آماربرداران پالک کلیه خودرو های سمند
سواری شخصی را در هفت ایستگاه آماربرداری ذکر شده به همراه زمان مشاهده آنها برداشت می کنند .سپس با توجه به شناسایی خودرو ها در ایستگاه های
مختلف و مسیر های مختلف زمان سفر بین ایستگاه های آنها مشخص می شود .در آماربرداری زمان سفر  5مسیر اصلی مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
• مسیر  :4-1مسیر جنوب به شمال -از قبل از میدان آزادی تا ورودی بلوار سجاد از روی پل
• مسیر  :5-1مسیر جنوب به شمال -از قبل از میدان آزادی تا قبل از میدان استقالل از روی پل
• مسیر :4-2مسیر جنوب به شمال -از قبل از میدان آزادی تا ورودی بلوار سجاد از دور میدان
• مسیر  :5-2مسیر جنوب به شمال -از قبل از میدان آزادی تا قبل از میدان استقالل از دور میدان
• مسیر  :7-6مسیر شمال به جنوب -از بعد از میدان استقالل تا قبل از میدان آزادی
نتایج آمار برداری زمان سفر نشان می دهد در ساعات اوج و در مسیر هایی که تراکم ترافیک در آنها بیشتر بوده تا  200درصد زمان سفر بهبود پیدا کرده است .برای
مشخص شدن میزان بهبود در جدول شماره ( )2میزان زمان سفر در قبل و بعد از اصالح هندسی  ،در جدول شماره ( )3درصد تغییرات زمان سفر و در نمودار های
( )2و ( )3زمان سفر در دو مسیر از مسیر های ذکر شده برای بهتر مشخص بودن رفتار زمان سفر در ساعات مختلف قبل و بعد از اصالح هندسی اورده شده است.
6-7

2-4

2-5

1-4

1-5

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

40

55

75

72

75

84

55

56

42

46

8-9

38

95

94

98

86

85

58

54

48

51

9-10

45

98

101

158

120

123

52

58

55

58

10-11

50

110

130

155

125

143

52

62

50

55

11-12

52

111

220

296

180

287

72

75

65

95

12-13

66

95

280

323

195

302

75

122

88

129

13-14

61

116

285

420

205

380

85

280

80

267

14-15

35

101

123

122

128

121

64

78

63

66

16-17

38

123

200

298

150

245

60

74

71

68

17-18

62

145

210

296

189

288

72

94

83

95

18-19

62

204

255

370

220

345

88

200

88

168

19-20

51

145

223

360

245

321

84

220

66

156

20-21

43

100

175

233

212

210

74

84

71

85

21-22

38

45

109

112

96

101

53

60

38

54

22-23

جدول( :)2میزان زمان سفر بین مسیر های مختلف آماربرداری شده قبل و بعد از اصالح هندسی بر حسب ثانیه

52

ساعت

10

14

7

48
57

55

-2

29

119

35
41

29

5

29
88

-9

105

17

6

20

9

53

22

27

27

163
78

35

-2

14

7

6

8

18

32
5

13

9-10

11-12
13-14
16-17

18-19
20-21

206

58

16

21-22

30

22-23

جدول( :)3درصد تغییرات زمان سفر قبل و بعد از اصالح هندسی(مثبت به معنب بهبود و منفی به معنی زیاد شدن زمان سفر می باشد)

			
شکل( :)2میزان زمان سفر قبل و بعد از اصالح هندسی در مسیر 5-1

شکل( :)3میزان زمان سفر قبل و بعد از اصالح هندسی در مسیر 7-6

 -6ارزیابی اقتصادی
جهت ارزیابی اقتصادی انجام اصالح هندسی میدان آزادی می بایست عوامل بهبود یافته در اثر اعمال اصالح هندسی را مشخص نمود .از جمله مسايلی که
تحت تاثیر اصالح هندسی نسبت به وضعیت قبل بهبود داشته اند عبارتند از:
• کاهش زمان سفر
• کاهش مصرف سوخت
• کاهش استهالک خودرو ها
• کاهش تولید آالینده های هوا
• افزایش ایمنی
• کاهش استرس و عصبانیت ناشی از ترافیک
• و ....
در این مطالعه  ،برای ارزیابی اقتصادی اقدام صورت گرفته در میدان آزادی تنها اثر کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت در نظر گرفته شده است که
این دو نیز تنها برای مسیر های بحرانی تر ( 5-1و  )7-6در نظر گرفته شده است.
 -1-6کاهش زمان سفر
برای بدست آوردن کاهش زمان سفر با توجه به در دست داشتن ترکیب ترافیک عبوری از آماربرداری حجم و با توجه به ضریب سرنشین در مد های مختلف

53

حمل و نقل(ششمین آمارنامه حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد) میزان مسافر جابجا شده در هر ساعت از مسیر های مورد نظر مشخص می باشد .با توجه به
میزان کاهش زمان سفر در مسیر های مورد نظر و در ساعات مختلف میزان صرفه جویی به ازاء تمام مسافران گذرنده از میدان آزادی محاسبه می شود .جدول
( )4خالصه محاسبات فوق را نشان می دهد.
صرفه جویی در زمان

1-5

6-7

86152.5

حجم وسایل نقلیه

1-5

میزان کاهش زمان سفر

6-7

1-5

6-7

6880.5

57

8

3770.5

6477

60

3599

6070

3797.5

3797.5

5743.5

22218

3703

6204.5

359457.5

10959

3653

392188.5

29536

388620

37705

328838.5

3692

15

1

53

6

6092.5

59

3

308357.5

699172.5

3585.5

5606.5

55

585352.5

50120

3580

6886.5

85

1090702

511392

4566

7681

142

112

316891.5

38635

3863.5

5559.5

57

10

5839146.5

2282079

176030

481932

169153
51898
93665

651135

545768

643242

18060

30247

3707

7302

4257.5

7845

4013

6843

2580

4321

29

8-9

9-10

10-11

10

11-12

47

13-14

12-13

195

14-15

14

17-18

66

14

83

22

94

ساعت

16-17
18-19
19-20

136

20-21

7

22-23

7

21-22

جمع

میزان کاهش مصرف سوخت

6-7
109.3351805
190.8627765
166.9679207
183.696356
171.5289219
133.1602878
153.1988584
216.173276
230.9862178
259.8848017
348.3606602
242.2893407
154.2186768
75.09273856

1-5
108.013136
110.367828
109.161971
114.277152
105.417056
136.673625
246.124257
115.425271
111.470858
139.624239
234.897363
226.406326
117.095817
76.5913133

2635.756014

1951.54621

1-5
3797.5
3692
3703
3770.5
3653
3599
3585.5
3707
3580
4257.5
4566
4013
3863.5
2580

6-7
5743.5
6880.5
6204.5
6477
6092.5
6070
5606.5
7302
6886.5
7845
7681
6843
5559.5
4321

1-5
1
8
6
10
3
47
195
14
14
22
112
136
10
7

6-7
15
57
53
60
59
29
55
66
85
83
142
94
57
7

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
16--17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23

میزان کاهش مصرف سوخت در یک روز برای دو مسیر

4587

میزان کل کاهش مصرف سوخت در یک روز بر حسب گالن

1651428

میزان کل کاهش مصرف سوخت در سال بر حسب گالن

کاهش هزینه
زمان سفر

میزان کاهش مصرف سوخت در سال بر حسب لیتر

 8میلیارد ریال

هزینه صرفه جویی(هر لیتر  400تومان)

سود یا هزینه
 25میلیارد ریال چهار میلیارد ریال ریالی برای یک
سال

(ثانیه)8121225
(ثانیه)2964247308

میزان کل کاهش زمان سفر در سال

6242400

(ساعت)823402

میزان کاهش زمان سفر در سال بر حسب ساعت

2496960347

(تومان)411701015

هزینه صرفه جویی(هر ساعت  500تومان)

میزان کاهش هزینه سوخت در یک سال تقریب ًا معادل 25میلیارد ریال

هزینه صرفه جویی تقریب ًا معادل  8میلیارد ریال

جدول( :)7میزان کاهش مصرف سوخت در یک سال بر حسب ریال برای خودرو های سواری

جدول( :)5میزان صرفه جویی کاهش زمان سفر بر حسب ریال در یک سال

 -2-6کاهش مصرف سوخت
در این مطالعه و به منظور ساده سازی و برآورد دقیقتر جهت کاهش مصرف سوخت تنها کاهش مصرف خودرو های سواری (تیپ خودرو غالب در شهر به عنوان
مثال خودروی سمند و پژو  )405در دو مسیر اصلی ذکر شده در نظر گرفته شده است.
میزان کاهش مصرف سوخت در خودرو ها بستگی به سرعت و مسافت طی شده دارد و از رابطه زیر بدست می آید:

F=k1×D+k2×T

هزینه انجام
اصالح هندسی
به ریال

کاهش هزینه
سوخت

میزان کل کاهش زمان سفر در یک روز

Fبرابر است با کل مصرف سوخت بر حسب گالن(هر گالن تقریب ًا معادل  3/78لیتر می باشد)
(K1=0.0362ضریب ثابت)
(K2=0.746ضریب ثابت)

حجم وسایل نقلیه

میزان کاهش زمان سفر

ساعت

جدول( :)6میزان کاهش مصرف سوخت بر حسب گالن در دو مسیر  5-1و  7-6به ازاء خودرو های سواری در یک روز

جدول( :)4میزان کاهش زمان سفر به ازاء نفر سفر جابجا شده در مسیر  5-1و  7-6بر حسب ثانیه
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 Dبرابر است با کل مسافت طی شده بر حسب مایل
 Tبرابر است با کل زمان سفر طی شده بر حسب ساعت
بر اساس این فرمول و با در دست داشتن مسافت طی شده در مسیر های مورد نظر و زمان سفر در ساعت های مختلف می توان میزان مصرف سوخت را
قبل و بعد از اصالح هندسی برای دو مسیر ذکر شده بدست آورد  .محاسبات انجام شده در جدول( )6آورده شده است .قیمت یک لیتر سوخت محاسبات برابر
 400تومان در نظر گرفته شده است.

 29میلیارد ریال

اقدام صورت
گرفته

مقدار سود حاصل
از اجرای طرح در
یک سال

جدول( :)8میزان سود ناشی از اصالح هندسی در یک سال با توجه به کاهش مصرف سوخت و زمان سفر

 -7جمع بندی
همانطور که مشخص است تنها با در نظر گرفتن مقدار کاهش سوخت( تنها برای دو مسیر و تنها برای خودرو های سواری) و کاهش زمان سفر( تنها برای دو
مسیر ) نتایج بهبود مطابق جداول ( )5و ( )7می باشد .برای بهتر مشخص شدن سود ریالی حاصل از انجام طرح نتایج کاهش برای یک سال در جدول ( )8آورده
شده است.
با توجه به نتایج جدول ( )8و سود  29میلیارد ریالی حاصل از اصالح هندسی در یک سال مشخص است که نیاز به بررسی منافع حاصل از اجرای طرح های
ترافیکی وجود دارد .زیرا اکثر پروژه های ترافیکی و مطالعات ساماندهی در سال اول هزینه خود را پوشش داده و سود نیز دارند .حال که سود حاصل از اینگونه
طرح ها در منافع ملی نیز نمایانگر است .شایان ذکر است کاهش زمان سفر و کاهش تراکم ترافیک منافع مهم دیگری همچون آسایش رانندگان که در بهداشت
روانی افراد جامعه نقش بسزایی دارد ایفا می کند.

 .1شهریار افندی زاده و امیرمسعود رحیمی « ،مهندسی ترابری»  ،انتشارات علم وصنعت |  .2میثم ضیائی« ،مدیریت سیستم حمل ونقل و روشهای کاهش تقاضای سفر»  ،دفترمطالعات وبرنامه
منابع:
ریزی حمل ونقل  .3 | 1382 ،ششمین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد |
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مقاله ها

كنترل و بازرسي ترجمه وتدوین :مهندس حسین طلوعی | کارشناس عمران

کنترلهزینههابااجتناباز«جوشکاریاضافی»

1

کاهش « جوش��کاری اضافی» در پائین آوردن هزین��ه ها وکاهش اعوجاج
ومش��کالت نصب بسیار موثر است .ش��ناخت هزینه های جوشکاری ومتغیر
های موثر بر آن در اخذ تصمیم های درست ودر نتیجه افزایش کیفیت وبهره
وری اهمیت بسزایی دارد « .جوشکاری اضافی» بخش زیادی از هزینه های
جوشکاری را شامل می شود زیرا باعث افزایش الکترود مصرفی وزمان انجام
کار (دستمزد)می شود.

2

متغیر های موثر بر تصمیم گیری در انتخاب نوع جوش :
در هن��گام انتخاب نوع اتصال در قطعاتی که امکان اجرای هر دو نوع اتصال
گوشه وشیاری وجود دارد باید مقایسه ای بین هزینه های آماده سازی لبه ها
برای یک جوش شیاری و هزینه های اضافی که اجرای یک جوش گوشه در
بر دارد ،صورت گیرد.
در ورق های نازک معموال نتیجه این مقایسه به سمت استفاده از جوش گوشه
متمایل است اما در ورق های سنگین تر مزایای بهره وری این مقایسه را به
سمت بکار گیری جوش شیاری سوق می دهد .به تجربه ثابت شده است که
نقطه گذر از جوش شیاری به جوش گوشه معموال در حدود اندازه های جوش
گوشه بین  5/8اینچ ( 15میلیمتر ) تا  3/4اینچ ( 18میلیمتر) رخ میدهد .در برخی
موارد ممکنست نقطه گذر زودتر رخ دهد که این مساله به امکانات موجود در
کارگاه برای آماده سازی لبه ها بستگی دارد.
وقتی نتیجه بررس��ی اولیه به انتخاب جوش شیاری منجر شود ،مرحله بعدی
انتخاب بین جوش شیاری یکطرفه (مثل پخ یکطرفه 3یا  Vیکطرفه )4وجوش
شیاری دوطرفه (مثل پخ دوطرفه 5یا  Vدو طرفه ) 6میباشد .با افزایش ضخامت
ورق هزینه اجرای جوش شیاری یکطرفه نسبت به هزینه آماده سازی شیار در
دو طرف ورق بشدت افزایش مییابد .هرچند نقطه برابری این دو هزینه در هر
کارخانه به امکانات وهزینه های لبه سازی در کارخانه مورد نظر بستگی دارد
اما تجربه ضخامت حدود 1 ،1/8اینچ ( 27.5میلیمتر ) را نشان میدهد.
عامل دیگری که انتخاب جوش با حداقل فلزجوش رسوب داده شده را باعث
می ش��ود کاهش اعوجاج در ورقهای جوش��کاری شده است .اجرای جوش از
یک سمت باعث می شود که حجم فلز جوش رسوب داده شده نسبت به محور
خنثی متعادل نباشد و در نتیجه اعوجاج زیادی در قطعه ایجاد می شود.در اغلب
موارد اجرای جوش مس��اوی در دوطرف محور خنثی باعث به حداقل رسیدن
اعوجاج می شود.
7
هنگامیک��ه یک اتصال نفوذی ناقص دو طرفه اجرا می ش��ود ،جوش��کاری
مساوی در دو طرف براحتی با انجام لبه سازی مساوی در دوطرف مقدوراست
اما در اتصاالت نفوذی کامل 8که برای دس��تیابی به نفوذ کامل باید Back
 gougingانجام شود اجرای جوش مساوی در دوطرف قطعه بدین صورت
است که در سمتی از قطعه که اول جوشکاری می شود لبه سازی با عمق بیشتر
از س��مت مقابل آن اجرا می شود که پس از جوش��کاری سمت اول ،با انجام
 Backgougingدر س��مت دیگر تا رسیدن به ریشه جوش اول ،حجم فلز
7- Partial joint penetration
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6- Double V

سازی از مقادیر طراحی شده بیشتر شود « جوشکاری اضافی» اتفاق میافتد که مقادیر هزینه های اضافی قابل محاسبه است.
اگر در یک طرح مهندسی جوش گوشه ای با اندازه  5میلیمتر طراحی شده باشد و جوشکاری با اندازه  8میلیمتر اجرا شود مقدار جوش اضافی معادل 156درصد
خواهد بود در نتیجه مستقل از نرخ رسوب جوشکاری میتوان زمان قوس 9جوشکارها را محاسبه کرد .در این مثال با فرض اجرای 30سانتیمتر طول با بعد  5میلیمتر
زمان الزم  36ثانیه خواهد بود در حالی که زمان الزم برای اجرای  30س��انتیمتر جوش با بعد 8میلیمتر برابر 1دقیقه و 34ثانیه خواهد بود که در صورت اجرای
صحیح جوش با بعد  5میلیمتر حدود  76سانتیمتر جوش در این زمان قابل اجرا است.
هرچند ناظر جوشکاری تاثیری در طرح مهندسی ندارد اما امکان کنترل عملکرد جوشکارها ونحوه مونتاژ را دارد وباید مطمئن شود که جوشکارها بطور متناوب
جوشی را که اجرا میکنندرا با استفاده از وسایل اندازه گیری کنترل مینمایند تا بدینوسیله ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از « جوشکاری
اضافی» از اجرای جوش��های کوچکتر از اندازه طراحی ش��ده نیز جلوگیری شود تا از بروز هزینه های اضافی ناشی از تعمیر جوشهای کوچکتر از اندازه طرح نیز
ممانعت شود.
از دیگر فواید کاهش « جوشکاری اضافی» که تا اینجا از آن بحث نشد تاثیر کاهش « جوشکاری اضافی» بر اعوجاج قطعات است که میتواند عالوه بر ایجاد
اشکال در شکل ظاهری قطعات باعث بروز مشکالت نصب و نیز اختالل در عملکرد قطعه تحت بارهای بهره برداری شود .هزینه تعمیر ویا جایگزینی قطعه ای
که بر اثر « جوشکاری اضافی» دچار اعوجاجی شده باشدکه آنرا غیر قابل مصرف نماید ،مطمئنا قابل مالحظه خواهد بود.

جوش رس��وب داده شده در دو طرف تقریبا مساوی می شود .اغلب در سمت،
اول دوسوم ودر سمت دوم ،یک سوم ضخامت لبه سازی می شود.
عوامل«جوشکاریاضافی»
در هر عملیات جوش کاری س��ه عامل باعث «جوشکاری اضافی « میشوند :
اولین عامل طراح است .وقتی طراح اندازه جوش گوشه یا اتصال بکار رفته را
مشخص می کند جوشکار موظف به اجرای آن است .اگر طراح جوشی بزرگتر
از اندازه الزم انتخاب نماید ،با عث «جوشکاری اضافی» می شود .دومین عامل
در بروز «جوشکاری اضافی» جوشکارها هستند اگر جوشکار ها جوشی با اندازه
بزرگتر ویا با طول بیشتر از آنچه طراحی شده اجرا نمایند « جوشکاری اضافی»
اتفاق میافتد.
س��ومین عامل در مونتاژ قطعات اس��ت .اگر در یک جوش گوشه دهانه ریشه
یک میلیمتر بزرگتر از اندازه طراحی شده مونتاژ شود برای جلوگیری از کاهش
مقاومت اتصال وتامین گلوی موثر کافی باید اندازه جوش بزرگتر اجرا ش��ود.
این مس��اله در جوشهای ش��یاری هم ممکنس��ت با افزایش دهانه ریشه ویا
زاویه پخ رخ دهد.در کارگاه تولید ناظر جوش��کاری بر طرح تاثیری ندارد اما بر
عملکرد جوشکارها ونحوه مونتاژ قطعات باید دقت نماید تا از بروز « جوشکاری
اضافی»ممانعت شود .شکل  1تاثیر « جوشکاری اضافی» را بر هزینه اجرای
جوش نش��ان میدهد در این شکل برای سادگی محاسبات جوش گوشه مثال
زده ش��ده است وهمانطور که دیده می شود با تغییر اندازه جوش افزایش قابل
مالحظه ای در هزینه ها رخ میدهد.
یک مثال درمورد «جوشکاری اضافی»
یک جوش گوش��ه با بعد  5میلیمتر در هر  10س��انتیمتر طول ،حجمی برابر
1.25سانتیمتر مکعب دارد.
یک جوش گوش��ه با بعد  6میلیمتر در هر  10س��انتیمتر طول ،حجمی برابر
1.80سانتیمتر مکعب دارد.
با مقایس��ه این دو حجم مشاهده می ش��ود که چنانچه به جای جوشی که 5
میلیمتر طراحی شده است جوش با بعد  6میلیمتر اجرا کنیم به میزان 44درصد
افزایش هزینه خواهیم داشت .چنانچه اندازه جوش اجرا شده بیشتراز  1میلیمتر
با جوش طراحی شده متفاوت باش��د این افزایش هزینه بشدت باال میرود.در
ش��کل  2دیده می ش��ود که افزایش اندازه یک ساق جوش هم میتواند باعث
هزینه های اضافی قابل توجهی بشود.
برای مث��ال چنانچه یک جوش با اندازه 6میلیمتر با یک س��اق  6میلیمتری
ویک ساق  7میلیمتری اجراشود حدود  16درصد « جوشکاری اضافی»خواهیم
داش��ت که بمعنای 16درص��د افزایش هزینه در الکترود مصرفی ودس��تمزد
جوشکار است.
اضافه جوشکاری میتواند از اجرای جوش با طول بیشتر از مقادیر طراحی شده
هم ناشی شود.
در جوش��های ش��یاری هم در صورتیکه زاویه شیار ،دهانه ریشه ویا عمق لبه
5-Double bevel

4-single V

3- Single bevel
9-Arc-time

2-Distortion

1- Over welding

8- Complete joint penetration

		

			
شکل  -1مقایسه حجم جوش با اندازه های مختلف
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شکل  -2افزایش الکترود مصرفی و دستمزد جوشکار با افزایش یک ساق
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از متداول ترین مثال های اضافه جوشکاری در ساختمان های مسکونی متداول می توان به جوش ورق های تقویت ستون ها وورق های بست ستون های نردبانی
اشاره نمود که در اغلب موارد در حالی که اندازه جوش در نقسه هاعموم ًا  5یا  6میلیمتر داده شده است وورق تقویت دارای ضخامت  6تا  12میلیمتر است در اجرا
معمو ًال در ورق های تا  8میلیمتر برابر ضخامت ودر ورق های باالی  8میلیمتر نیز نزدیک به ضخامت ورق اجرا می شود( .تصاویر2و )3مثال دیگر جوش اتصال
نبشی باالسری پل هاست (تصویر  .)1تصاویر 4تا  7انواع گیج انداره گیری جوش ونحوه کاربرد آن را نشان می دهد.
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گفت وگو مدير شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي در گفت و گو با« طاق»:

دراجرايطرح هايجديدازتوانسازماننظاممهندسياستفادهمي كنيم

مهندس حس��نعلي رجب زاده خيبري فارغ التحصيل رشته جغرافيا گرايش برنامه
ريزي شهري دانشگاه تبريز در سال  67است .وي در سال  69به استخدام وزارت
كش��ور درآمد و ابتدا در اس��تانداري خراس��ان رضوي و پس از آن در شهرداري به
عنوان كارشناس در حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد مشغول
كار ش��د و پس از آن به عنوان نماينده ش��هرداري در كميسيون ماده  5استان به
عنوان مسوول طرح تفصيلي و طرح جامع در شهرداري و سپس  5سال به عنوان
ش��هردار منطقه  7مشهد انجام وظيفه كرد .وی همچنین يك سال نيز به عنوان
مديريت امور مهندس��ان ناظر و بافت فرسوده شهر مشهد و يكسال نيز به عنوان
شهردار منطقه  3مشغول خدمت بود .مهندس رجب زاده از ابتداي سال 87نيز به
عنوان مامور مدير شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي انجام وظيفه
كرده است.
آمار كميسيون ماده 100درمشهد تقريب ًا  2/5برابر آمار پروانه هاي صادره
است این به این معناست که غالب ساختمانها ضوابط شهرسازي را رعايت نمي
كنند و اين در حالي است كه وظيفه نظارتي مسكن و شهرسازي طبق قانون
مشخص شده و روشن است .پس چرا هيچ اصالح و بهبودي در اين خصوص
مشاهدهنميشود؟
58

اجازه مي خواهم ابتدا به وظايف و قوانين موجود در خصوص مسكن و شهرسازي
اش��اره كنم و سپس به اين پرسش شما پاس��خ دهم .طبق قانون تشكيل وزارت
مسكن و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و مسكن و شهرسازي ،وظايفي بر
عهده مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مربوط به آن گذاشته شده است.مهمترين
وظيفه این اداره تهيه طرح آمايش س��رزمين ،طرح كالبدي منطقه اي اس��تان و
طرح جامع شهرهاست كه هم اكنون در مرحله سوم طرح جامع مشهد قرار داریم.
افق نخستين طرح جامع شهر مشهد سال  45تا  70ترسیم شد كه در 52/02/15
به تصويب رسيد .در سالهاي  56تا  58طرح تفصيلي شهر و سال  72طرح جامع
تجديد نظر مشهد در شورايعالي شهرسازي به تصويب رسید .پس از سال  72نيز
براي مناطقي از ش��هر مش��هد كه طبق طرح جامع جديد به محدوده شهر افزوده
ش��ده بود ،طرح تفصيلي تهيه ش��د و ساير مناطق بر اساس همان طرح تفصيلي
قديم پاسخگويي مي شود .قرارداد سومين طرح جامع مشهد نیز با مشاور مربوطه
در سال  84همراه با طرح مجموعه شهري منعقد شد و در سال  86با تشكيل نهاد
مطالعات توسعه عمران مشهد اين دو طرح از يكديگر جدا شد ؛ يعني مقرر گردید
طرح مجموعه ش��هري مش��هد كه قرارداد آن را وزارت مسكن منعقد كرده است
توسط وزارت مسكن و شهرسازي پيگيري شود.بر اين اساس طرح جامع مشهد از
درون طرح مجموعه شهري تفکیک گردید و از سال  86با تشكيل اين نهاد قرار
شد نهاد شكل گرفته كه تركيبي از شهرداري مشهد ،وزارت مسكن وشهرسازي،
اس��تانداري خراس��ان رضوي ،شوراي ش��هر و نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي است طرح را راهبري کند.خوشبختانه اولين جلسه كاربردي سومين طرح
جامع مشهد نيز چندي پيش برگزار شد و اميدواريم تا پايان سال جاري این طرح
دراس��تان مورد موافقت قرار گرفته و سپس به شوراي عالي شهرسازي و معماري
ايران به منظور تصويب ارايه شود.
اين طرح سند توسعه آينده شهر است و تنها متعلق به شهرداري نيست و تمامي
دس��تگاههاي عضو و تصميم گيرنده در ش��هر مثل وزارت مسكن و شهرسازي،
ش��هرداري ،نظام مهندسي و دس��تگاههاي خدمات رسان تابع اين طرح هستند.
س��ه بخش بايد بر حس��ن اجراي اين طرح نظارت داشته باشند؛ وزارت مسكن و
شهرسازي،س��ازمان مسكن و شهرسازي ،سازمان نظام مهندسي نيز طبق قانون
نظام مهندس��ي و شهرداری .وقتي فرد به شهرداري كه مسوول صدور مجوز مي
باشد مراجعه مي كند شهرداري مكلف است طبق كاربري و ضوابط مصوب طرح
جامع و طرح تفصيلي نسبت به صدور پروانه اقدام كند.در مرحله صدور پروانه طبق
قانون بايد مهندس��ان داراي صالحيت و پرونده اشتغال نسبت به تاييد اين پروانه
اقدام و بر اين مهم نظارت كنند تا مالك دقيق ًا طبق ضوابط موجود نسبت به احداث
بنا اقدام نمايد.در بند  7قانون كميس��يون م��اده  100نيز وضعيت تخلف مالك و
مهندس ناظر و نحوه پيگيري و رسيدگي آن مشخص شده است.الزم است واحد
نظارت شهرداري مشهدهمراه نظام مهندسي اين نظارت را انجام دهد تا ساختماني
كه احداث مي ش��ود از نظر كاربري طبقات و تعداد واحد ،موقعيت پاركينگ و...
دقيق ًا طبق برنامه ساخته شود.
نظارت بر اجراي صحيح پروانه بر عهده ش��هرداري و نظارت بر استحكام و نما و
مسايلي كه در پروانه ذكر شده است برعهده نظام مهندسي است و ما وظيفه داريم
كه چنانچه از طريق رسانه ها و مردم اطالعاتی به دست ما برسد و يا ضمن مراجعه
خود ما مش��خص ش��ود كه در نقطه اي از شهر اتفاقي خالف طرح جامع و طرح
تفصيلي در حال وقوع است به عنوان ناظر ابتدا از شهرداري كه با مالك در ارتباط
اس��ت و سپس از سازمان نظام مهندسي بخواهيم كه گزارش خود را در خصوص
ميزان تخلف ارايه دهد.چنانچه ش��هرداري و يا نظام مهندسي اين تخلف را تاييد

كرد تخلف ش��کل گرفته براي اصالح ارجاع مي ش��ود .اصالح نیز خود دو بخش
است ؛ گاهي تخلف ساختماني با اطالع مهندس ناظر صورت گرفته است كه این
تخلف توسط شوراي انتظامي نظام مهندسي پيگيري مي شود .گاهي نيز تخلف
بدون اطالع مهندس ناظر توسط مالك صورت مي گيرد.در اين حالت مرجع صدور
پروانه اين تخلف را به كميسيون ماده  100ارجاع مي دهد و اين كميسيون طبق
قانون می تواند برای تخلفاتي كه بدون پروانه باشد اما از تراكم و كاربري اش تجاوز
نكند در صورتي كه ضوابط فني از حيث استحكام و ضوابط بهداشتي و شهرسازي
در آن رعايت ش��ده باشد راي جريمه صادر كند  .مثال مالك طبق تراكم مجاز به
دريافت پروانه  4طبقه بر روي پيلوت اس��ت اما چون توان مالي وي اجازه ساخت
چهار طبقه را به وی نمي دهد تنها مجوز دو طبقه را اخذ مي كند اما پس از چندی
در فرآيند ساخت ،اقدام به احداث  4طبقه مي كند.چنانچه دراين چهارطبقه ضوابط
فني از نظر استحكام رعايت شده باشد کمیسیون ماده 100راي به جريمه مي دهد.
گاهي مالك مجوز ساخت  4طبقه را اخذ مي كند اما اقدام به ساخت مقداري بيش
از آن مي كند.در اين حالت قانون مي گويد قطع ًا بايد قلع بنا صورت بگيرد و امكان
صدور راي ديگري وجود ندارد.
علت آمار باالي آراي كميسيون هاي ماده  100چيست؟
يك دليل آن اين است كه متاسفانه موضوع ساخت و ساز در غالب شهرها بگونه اي
با اقتصاد و زمين و مس��كن گره خورده اس��ت؛ يعني افرادي كه تخلف مي كنند
چون با انگيزه اقتصادي اقدام به ساخت و ساز می کنند تمامي هزينه هاي مربوط
به خريد زمين،اخذ پروانه،عوارض ش��هرداري،هزينه ساخت وحق الزحمه مهندس
ناظررا محاس��به نموده و آن را دريك طراز قرار مي دهند و بر اس��اس آن اقدام به
س��اخت مي كنند تا بتوانند با سود بيشتري آن را بفروش برسانند.البته كساني كه
براي خود و يا فرزندانشان اقدام به ساخت مسكن مي كنند معموال چنين محاسباتي
را انجام نمي دهند و بنابر اين تخلفي نيز ندارند.در موضوع تخلفات عالوه بر مالك
كه چنين انگيزه هاي اقتصادي را مد نظر دارد متاسفانه بخشي از مباحث درآمدي
ش��هرداري ها نيز دخالت دارد.وقتي درآمد شهرداري پايدار نيست و به عوارض و
تخلف وابسته است متاسفانه در درآمدهاي شهرداري ها اين تخلفات حذف نشده و
حتي در برخي موارد پررنگ تر نيز می شود.تا اين مساله وجود دارد شهرداري ها نيز
از درآمدي كه از اين بابت نصيب شان مي شود ناراحت نيستند.بخش ديگري كه
متاسفانه وجود دارد اما وقوع آن نادر است غفلت و همراهي مهندس ناظر ساختمان
است.مهندس ناظر وظيفه دارد با تكميل فرم هايي بر ساخت و سازنظارت كند.اما
گاه وی در برخي موارد با تخلف مالك همراهي كرده و آن را گزارش نمي كند.
سازمان مسكن و شهرسازي طبق نظارت عاليه اي كه بر عهده دارد چه اقدامي
براي كاهش اين تخلفات انجام داده است؟
علت اينكه در هر دوره دهساله طرح هاي جامع و تفصيلي تجديد نظر قرار مي گيرد
اين است كه ممكن است يك طرح در زمان خود و طبق پيش بيني هاي آن مقطع
بدرستي تصويب شده باشد اما از آنجا كه تحوالت زمان و زمين و مسكن و مسايلي
چون رشد جمعيت ،مهاجرت و ...بر مسايل شهري تاثيرمي گذارد لذا در هر ده سال
طرح هاي جامع مورد تجديد نظر قرار می گيرد تا مش��خص شود آیا موارد پيش
بيني شده در مسير صحيحي پيش رفته است و پيش بيني آن به درستي محقق
شده است يا نه.همه اين موارد وزارت مسكن و شهرسازي و قانونگذار را به سوی
تهيه طرح تجديد نظر سوق داده است.طرح تجديد نظر بايد مشكالت و گرايشات
و سياستهاي آتي كشور را دربرگرفته و از طرح هاي باالدست در طرح جديد لحاظ
كند تا اين طرح جديد بتواند پاسخگوي افق  15تا  20سال آينده شهر با توجه به
نياز امروز و تحوالت سياس��ي و اجتماعي و اقتصادي باش��د .ما سعي كرده ايم در
طرح هاي جديد همراهي شوراي شهر و انجمنهاي تخصصي بويژه سازمان نظام
مهندس��ي را جلب كنيم تا دغدغه ها به حداقل برس��د.البته برخي از زياده خواهي
هاي عده اي خاص را هيچ كس��ي پاس��خگو نيست و هر طرحي كه تصويب مي
ش��ود عده اي همچنان به دنبال زياده خواهي و افزون طلبي هس��تند لذا بايد با
سياستهايي چون بازديدهاي كارشناسي و يا پيگيري گزارش هاي رسانه ها و مردم
و يا پرونده هاي تخلفات و ...به اين موارد رسيدگي كنيم.در عین حال ابزار اجرايي
ما در جلوگيري از تخلفات ساختماني شهرداري ها هستند و ما تنها مي توانيم اين
تخلفات را به مراجع نظارتي از جمله وزارت مسكن گزارش كنيم.در وزارت مسكن

مجموعه ای با عنوان مديريت نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران وجود دارد که
به این موارد رسیدگی می کند و اگر با مجموعه هاي نظارتي موجود به نتيجه مورد
نظر نرسيديم ديوان عدالت اداري به اين شكايتها رسيدگي مي كند.
اين مساله که مسکن و شهرسازی تنها به گزارش هاي مردمي اکتفا می کند.
موضوع نظارت كارشناسي شما را به زير سوال نمی برد؛ چون شايد مردم به
حق و حقوق خود آگاه نباشند؟
ببینید؛ما استان خراسان رضوی را درموضوع نظارت بر اساس چارت سازماني خود
و تعداد نيروي مشخصي که در اختیارداريم به سه بخش تقسيم كرده ايم .بد نيست
بدانيد در تمامي استان تنها حدود  25ناظر در قالب سه گروه كارشناسي نظارت خود
را انجام مي دهند؛ يعني اگر  74شهر وجود داشته باشد به ازاي هر سه يا چهار شهر
یک كارشناس وجود دارد كه غالب آنها در شهر مشهد مستقرهستند و البته اخيراً
تعدادي كارشناس براي نظارت شهرهاي تربت حيدريه ،كاشمر و نيشابوراستخدام
شده اند.س��اير كارشناسان دراستان مستقر هستند و وظايف ديگري نيز همچون
تهيه طرح ،نظارت ،پيگيري بافت فرس��وده ،پيگيري س��كونتگاههاي رسمي و
مسكن مهر بر عهده همين تعداد است .ما بر اساس قانون وظيفه داريم از طريق
بازديد كارشناسي و يا شكايات مردمي و يا رسانه ها به اين موضوع رسيدگي كنيم.
طي جلسات مختلف با رئيس سازمان نظام مهندسي در پي آن بوده ایم تا از توان
نظام مهندس��ي استفاده كنيم.ضمن آنكه در بخش��ي از قانون تلويح ًا اين وظيفه
بر عهده نظام مهندس��ي گذاشته شده اس��ت .نظام مهندسي نیز وقتي تخلفي را
مش��اهده مي كند نبايد س��كوت كند و بايد عالوه بر اينكه با اين تخلف برخورد
مي كند آن را گزارش كند.ما از اين پتانسيل در شهرستانهايي كه نظام مهندسي
نمايندگي دارد استفاده مي كنيم .اولين و بهترين گام اين است كه از نظام مهندسي
اس��تان بخواهیم كه حداقل اعضاي ناظر خود را كامال به اين نكته توجيه كنند تا
پروانه هاي س��اختماني كه صادر مي ش��ود بخوبی نظارت کند تا در آن تخلفي را
مش��اهده نكنيم.اگر ما و شما بخوبي به همين نكته عمل كنيم مانع بروز بيش از
 70درصد تخلفات س��اختماني شده ایم.چون حدود  90درصد تخلفات ساختماني
كه در كميس��يون ماده  100مطرح مي شود مربوط به ساختمانهاي داراي پروانه
است.وقتي از آن تخلفات فارغ شديم قطع ًا مي توانيم نيرويمان را مضاعف كرده و
متوجه ده درصدي شویم كه هيچگونه پروانه اي را اخذ نمی کنند.اين مقدار معمو ًال
در قطعات كوچك و يا در حاش��يه شهرها رخ مي دهد.بيشترين مقدار تخلفات در
ساختمانهاي عظيم داراي پروانه كه از سوي افرادي با بضاعت مالي مناسب ساخته
مي شود رخ می دهد.
آيا مس��كن و شهرسازي در خصوص ارجاع كار به شهرسازان داراي پروانه
اش��تغال و طرح انطباق كاربري ارزش شهري ساختمان موضوع كميسيون
ماده 5اقدامي انجام داده است؟
ما دستورالعملي در اختيار داريم كه در سالهاي گذشته توسط دفتر فني استانداري
به تمامي شهرداري ها و اعضاي داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي در تخصص
شهرسازي ابالغ شده است و غالب شهرداري ها آن را رعايت مي كنند ولي برخي
از ش��هرداري ها به داليلي چون اعتراضات مردمي و يا همراهي هاي ش��ورا در
رعایت آن کوتاهی می کنند .براي برخي ش��هرها با همكاري اداره كل بازرس��ي
اس��تان در حال تدوين دستورالعمل نظارت هس��تيم تا تمامي قوانيني كه مرتبط
با وظايف ش��ورا ،وزارت مسكن و شهرسازي،نظام مهندسي ساختمان ومالكان و
شهرداري هاست مكتوب شده و به فرمانداري ها ،شهرداري ها و رياست شوراهاي
شهر و سازمان نظام مهندسي ابالغ شود تا این سازمانها از وظايف خود آگاه باشند.
موضوع دستورالعمل تفكيك و انطباق نظامات شهرسازي هم در آن دستورالعمل
وجود دارد و پس از آن ان شاء اهلل با همكاري تيمي ويژه اين نظارت را با همكاري
اس��تانداري و نظام مهندس��ي ادامه خواهیم داد و متخلفان را به نهادهاي نظارتي
معرفي می كنيم.اميدواريم آينده از وضعيت موجود بهتر شود.
درخصوص بافت  300هكتاري اطراف حرم مطهر ظاهراً هيچگونه نظارتي
انجام نمي شود .مسكن و شهرسازي براي نظارت آن چه برنامه اي دارد؟
پاس��خ اين سوال با خود شماس��ت.اگر قانون نظام مهندسي در هرمنطقه رعايت
نمي شود سازمان نظام مهندسي بايد آن را پيگيري و با استدالل با آن برخورد كند.
م��ا در اطراف ح��رم مطهر به دنبال تهيه،تصويب و ابالغ و نظارت بر اجراي طرح
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هس��تيم و اينكه كسي به وظيفه نظام مهندسي عمل نمي كند به نظام مهندسي
مربوط مي شود.
پس مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي چه مي كند؟
من درطی سه سالي كه در اين حوزه فعاليت مي كنم هيچگونه نامه اي از سوي
نظام مهندسي و يا مرجع ديگري در خصوص صدور پروانه بدون نظارت دريافت
نك��رده ام.تنه��ا مي دانيم كه پروانه ای صادر مي ش��ود اما اينكه چه كس��ي اين
پروانه ها را نظارت مي كند بايد نظام مهندس��ي پاس��خ دهد.اگر به ما بگوييد كه
نظام مهندسي هيچگونه نظارتي ندارد ما از شهرداري ثامن به عنوان صادر كننده
مجوز می خواهيم بگويد چه كسي بر پروانه هاي صادره نظارت مي كند و چنانچه
مش��خص شود افرادي غير صاحب صالحيت آن را تاييد مي كنند درخواست می
کنیم ضمن آنکه این رويه را اصالح می كنند دلیل آن را در جلس��ات تخصصي
توضيح دهند.
اينمقدارحجمزياديراشاملميشودوشماهمازاينموضوعآگاهيداريد...
اطالع داش��تن با گزارش مكتوب متفاوت است.استانداري خراسان رضوي كميته
چهارنفره اي دارد كه يك عضو آن س��ازمان مهندسي است.من درهيچ جلسه ای
با اين موضوع برخورد نکردم.اگر نظام مهندس��ي مدعي اس��ت كه حق وي ضايع
مي شود و يا اينكه كار بدون نظارت انجام مي شود ابتدا خود بايداولين واكنش را
نشان دهد چون ما تنها اطالع داريم كه پروانه صادر مي شود و مطمئن هستيم كه
ساختمان بدون پروانه ساخته نمي شود.
مهمترين موانعي كه در بازسازي بافت فرسوده وجود دارد چيست و مسكن و
شهرسازي براي برداشتن اين موانع چه كرده است؟
بر اساس مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي خوشبختانه با همكاري خوب شركت
عمران و مسكن سازان منطقه شهر و شهرداري هاي استان توانسته ايم محدوده
بافت فرس��وده  22شهر اس��تان را طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي معماري
ايران در كميسيون ماده  5تصويب كنيم .اولين و مهمترين گام نيز اين است وتمام
تسهيالت بانك،تخفيفات شهرداري ها در خصوص پروانه ساختمان و ساخت و ساز
به همين گام بر مي گردد.بنابر اين از اين حيث مشكلي وجود ندارد.در شهر مشهد
نيز اين اتفاق رخ داده است و بالغ بر  2300هكتاربافت فرسوده مصوب در آن وجود
دارد اما مشكالتي كه شما به آن اشاره كرديد خود سه دسته است؛ يكي آنكه بخش
عمده اي از اين  2300هكتار در اراضي قولنامه اي و فاقد سند و يا داراي سند مشاع
قرار دارد كه طبق قانون شهرداري نمي تواند برای مالکان ساختمانهای قولنامه ای
و فاقد پروانه ساختمان مجوز صادر كند بنابر اين مالك این ساختمانها نمي توانند
از تسهيالت بانك استفاده كنند و بنابر این هيچ اتفاقي نيز در اين محدوده وسيع
نمي افتد .البته شهرداري مشهد به دنبال راهكاري است تا بتواند با كمك مراجع
ذيربط همچون دادگستري،اداره ثبت اسناد و  ...اين عده را صاحب سند و پروانه كند
تا ازاين طريق بتوانند ازتسهيالت بانكي استفاده كنند.مهمتر اينكه وقتي مالکان با
پروانه و با نظارت سازمان نظام مهندسي اقدام به ساخت مي كنند بناي مستحكمي
را مي سازند.ديگر آنكه برخي از مالكان از اينكه ملك آنها در بافت فرسوده قرار دارد
بي اطالع اند.آنها نمي دانند كه مي توانند از تخفيفات و تسهيالت بانكي استفاده
كنند.براي حل اين مساله جلساتي در كميته بافت فرسوده مشهد تشکیل شده و
چندي است كه موضوع آموزش از سوي شهرداري و شركت عمران مسكن سازان
ازطريق رسانه ها و نيز تشكيل جلسات در مساجد محالت انجام مي شود.مشكل
ديگر آن است كه برخي از مالكان اين بافت ها ديگر رغبتي به نوسازي و بازسازي
بافت فرسوده خود ندارند.موضوع ديگري كه در برخي بافت ها وجود دارد اين است
كه با توجه به محدوديت عرض معابر و كمبود خدمات و زيرسازها برخي مالكان
رغبتي به دريافت پروانه ندارند.
مسووالنمسكنوشهرسازيميگويندتحققطرحهايتفصيليدرشهرهاي
مختلف  10تا  15درصد است  .اين مقدار در مشهد چقدر تحقق يافته است؟
مطالعه انس��جام يافته اي كه نشان دهد طرح هاي تفصيلي در كشور چند درصد
تحق��ق يافته وجود ندارد اما مطالعه كلي نش��ان مي دهد كه اين مهم با توجه به
ش��رايط هر شهر و نسبت به كاربري هاي آن متفاوت است .ممكن است در يك
شهر اين مقدار  15- 10درصد و در شهري ديگر اين مقدار به 35 – 30درصد هم
برسد.در يكي از شهرهاي استان كه اخیراً طرح آن را مطالعه مي كردم اين مقدار
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به  60درصد مي رسید .اين مقدار در كاربري ها نيز متفاوت است؛در كاربري هاي
تجاري و مسكوني میزان تحقق آن باالست و در شبكه ها اندكي پايين تر است
و در كاربري هاي خدماتي مثل فضاي س��بز درصد تحقق آن باالتر و آموزشي و
درمان كمتر باشد.
در مورد مشهد چطور؟
آمار دقيقی در مورد مش��هد در اختيار نداريم ول��ي ميانگين آن حدود  – 20تا 25
درصد اس��ت.چون درصد كاربري ها متفاوت است و تحقق آن به اعتبارات دولت
بستگي دارد و ديگر آنكه در تخصيص بودجه هاي دولتي به نهادها بودجه اي به
تملك زمين و امالك مردم نداريم و بودجه را تنها به احداث ساختمان مي دهند
بنابر اين نهادها از اين حيث در تحقق كارهاي خدماتي با مشكل مواجه مي شوند.
بند  1و  4قانون نظام مهندسي مربوط به تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش
هاي اسالمي در معماري و شهرسازي و ترويج اصول معماري و شهرسازي و
رشد و آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره
وري است اماعم ً
ال بافت سنتي ما و معماري ايراني و اسالمي از بين مي رود.
مسكن و شهرسازي براي جبران اين مساله چه كرده است؟
توقع تمامي مديران ،مردم و متخصصان و خبرگان آن بود كه پس از وقوع انقالب
اس�لامي به موضوع معماري ايراني – اسالمي و معماري متناسب با اقليم توجه
شود.البته هم در حوزه پژوهش و هم قانونگذاري كارهاي زيادي در سطح استاني
و ملي انجام ش��ده اس��ت اما به زعم بس��ياري توقعي كه در ابتداي انقالب وجود
داش��ت عملي نشده است .البته در برخي از اس��تانها ،شهرها و پالك ها با توجه
به س��ليقه شهردار ،سازمان مسكن و شهرس��ازي و يا مالك كارخوبي انجام داده
است اما هماهنگي الزم كه توقع آن وجود داشت انجام نگرفته است.ضمن آنکه
بندهاي مختلف قانون برنامه سوم تا پنجم نیز بر اين موضوع تاكيد کرده است.اين
دغدغه ها باعث گرديد كه در وزارت مسكن و شهرسازي مجموعه اي به نام دفتر
طراحي شهري و معماري تشكيل شود.پس از آن مصوبه « ارتقاي سيما و منظره
شهري» به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد و شرح خدمات
طراحي شهري تصويب شد كه مالك عمل مشاوران سازمان مسكن و شهرسازي
و نظام مهندسي و شهرداري ها قرار مي گيرد.كميته سيما و ارتقا در استان نیز با
همراهي اعضا در مشهد و شهرهايي چون تربت حيدريه ،نيشابور ،سبزوار تشكيل
شده است اما به نتيجه رسيدن آن به كاري جمعي و نه بخشي وابسته است.در اين
خصوص سه توقع وجود دارد ؛ توقع نخست از سازمان مسكن و شهرسازي است
تا اين كميته ها به موقع تش��كيل و نتايج آن پيگيري ش��ود.ديگر آنكه با توجه به
عضویت شهرداری در این كميته،بهترين مرجعي كه مي تواند در قالب پروانه هاي
ساختمان و يا كف سازي و جداره سازي خيابان ها و ميادين شهر همكاري كند نیز
خود شهرداري است.از سویی نظام مهندسي نيز با نظارت مهندسان ناظر وسازمان
ميراث فرهنگي در قالب آثار به ثبت رسيده مي توانند اين موضوع را دنبال كنند.ما
معتقد نيستيم كه الزام ًا دولت و اعتبارات دولتي بايد اين كار را انجام دهد چون آنقدر
حجم كار باالست كه اعتبارات تامين شده دولت نمي تواند اين مساله را پاسخ دهد.
ما س��ه سطح را در اين خصوص پيش بيني كرده ايم؛نخست اينكه شرح وظايف
مهندس��ان مشاور كه طرح هاي جامع و تفصيلي را تهيه مي كنند با نگاه طراحي
شهري باشد و اينكه اين شرح خدمات و اين طرح در مراجع استان با نگاه طراحي
مطلوب شهري تهيه و در شوراي عالي تصويب شود و اينكه شهرداري،نظام هاي
مهندس��ي و مالكان و س��رمايه گذاران آن را عين ًا اجرا کنند تا بتوانيم در این راستا
گامي بلند برداريم .عالوه بر نگاه بلند مدت در ش��رح خدمات طرح هاي تفصيلي
نگاه ميان مدتي نيز به پروژه هاي موضوعي وجود دارد.حداقل در محورهاي اصلي
و ميادين ش��هر و اطراف آثار با ارزش ش��هر طرح هاي موضوعي تهيه مي شود.
بخشي از آن را ما با استفاده از اعتبارات دولتي تهيه مي كنيم و توقع داريم بخشي
از آن را شهرداري ها و بخشي از آن نيز را ميراث فرهنگي انجام دهد .در نگاه كوتاه
مدت قرار شده است شرح وظايفي براي نهادهاي مرتبط تصويب گردد تا وظايف
هر يك از آنها مشخص شود.در اين كميته تصويب مي شود كه به هيچ ساختماني
در هيچ شهر استان پايان كار بدون نما داده نشود.ديگر اينكه متناسب هر شهر با
معماران نظام مهندسي و تجربي تم رنگ و نوع مصالح آن مشخص شود تا حداقل
در ساختمانهاي در حال ساخت موارد بصورت مطلوب رعايت شود.
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عالوهبرمهندسانناظر،كنترلونظارت
برساختوسازهابعهدهچهكسياست؟

طرحموضوع:
يكي از س��واالت اساسي در مجموعه قوانين و مقررات ساخت و ساز  ،كنترل
و نظارت بر احداث ساختمان هاست .با نظر به روند احداث ساختمانها در جاي
جاي كش��ورمان اين موضوع بروش��ني هويدا مي ش��ود كه هنوز هم هستند
ساختمان هايي كه ضوابط شهرسازي يا مقررات ملي ساختمان در احداث آنها
رعايت نمي ش��ود .بعنوان نمونه در مش��هد بعنوان دومين شهر بزرگ كشور ،
آراي كميس��يون هاي ماده  100حدود دو و نيم برابر تعداد پروانه هاي صادره
اس��ت يعني كمتر س��اختماني را مي توان يافت كه ضوابط شهرسازي در آن
رعايت شده باش��د .از طرفي كافي است نگاهي به روند احداث ساختمانها در
نقاط نيمه برخوردار و محروم ش��هر ( كه كم هم نيستند ) بيندازيم تا با حجم
انبوه ساختمانهاي بعضا  4و  5طبقه روبرو شويم كه ابتدايي ترين ضوابط فني و
مقررات ملي ساختمان در احداث آنها رعايت نمي گردد .حال با توجه به اينكه
اكثر اين ساختمانها يا فاقد پروانه اند و لذا مهندس ناظر ندارند و يا خالف پروانه
اقدام به ساخت مي كنند كه در اين مورد نيز از دست ناظر جز گزارش دادن ،
كار ديگري بر نمي آيد .لذا اين سوال اساسي مطرح مي شود كه :
عالوه بر مهندسان ناظر  ،كنترل ساخت و سازها بعهده چه كسي است؟
جس��ت و جويي در مجموعه قوانين موجود مارا در زمينه نهادهاي مسوول در
اين زمينه ،به پاسخ هاي زير مي رساند.
 .1شهرداري:
 تبصره  7ماده  100قانون شهرداري :ماموران شهرداري نيز مكلفند در موردس��اختمانها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري
نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري
ش��وند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رس��يدگي مي شود و در صورتيكه
عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد
از اين جهت قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه ش��هرداري مكلف به جلوگيري از عمليات س��اختماني است و
دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجرائيات خود و در
صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف س��اختن عمليات ساختماني اقدام
نمايد.
 ماده  23قانون نوسازي و عمران شهري :شهرداريها داراي اختيارات نظارتبر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر ازجمله تعيين تعداد طبقات
و ارتفاع و نماس��ازي و كيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه
بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شورايعالي شهرسازي تعيين

و وس��يله وزارت كشور ابالغ خواهد شد ،هستند و با استفاده از اختيارات فوق
مكلف به مراقبت در رش��د متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيالت الزم
براي زندگي اجتماعي خواهند بود.
 .2مسكن و شهرسازي :
 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيينوظايف آن ماده 3بند -2ب در بيان وظايف وزارتخانه مذكور  :نظارت بر فعاليتهاي
شهرس��ازي بخش خصوص��ي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرس��ازي
 ماده  35قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان  :مسووليت نظارت عاليهبراجراي ضوابط و مقررات شهرس��ازي و مقررات ملي ساختمان درطراحي و
اجراي تمامي س��اختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي
ضوابط و مقررات مزبور در آنها الزامي است ،برعهده وزارت مسكن وشهرسازي
خواهد بود.
 ماده  37آيين نامه اجرايي قانون فوق :وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانمس��كن و شهرسازي استان  ،س��اختمانها را راسا به صورت كنترل نمونه اي،
س��رزده يا موردي يا پس از دريافت ش��كايت مورد رس��يدگي و بازرسي قرار
مي دهد ،در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد  34و « 35قانون» و
مواد مندرج در اين فصل  ،با ذكر داليل و مستندات دستور اصالح يا جلوگيري
از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسوول
نظارت ذيربط ابالغ نمايد.
.3سازماننظاممهندسيساختمان:
 ماده  15قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان بند :4همكاري با مراجعمس��وول در امر كنترل س��اختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي
ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي
سازمان حسب درخواست.
 ماده  15قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بند :5نظارت بر حسن انجامخدمات مهندس��ي توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي
غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصالح.
* نتيجه :همانگونه كه مشاهده مي شود دو نهادي كه مسووليت اصلي كنترل
س��اخت و س��ازها را از هر حيث بعهده دارند شهرداري و مسكن و شهرسازي
مي باشند و سازمان نظام مهندسي فقط عهده دار كنترل عملكرد ارايه دهندگان
خدمات مهندس��ي است و كنترل مستقيم ساخت و س��ازها صرفا در صورت
درخواس��ت از اين سازمان ،قابل انجام است ،موضوعي كه در سالهاي گذشته
توس��ط مسكن و شهرس��ازي در قبال پرداخت هزينه هاي آن از اين سازمان
درخواست و انجام مي شد كه اكنون به هردليلي انجام نمي شود.
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همايش يكروزه استاندارد مصالح ساختماني و ساخت و ساز ايمن

 60درصد واحدهاي مسكوني سازههاي غيراستاندارد دارند
جواد صبوحي
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روز پنجشنبه نهم ديماه همايش يكروزه استاندارد مصالح ساختماني و ساخت
و س��از ايمن در مش��هد به انگيزه هفتمين س��ال زلزله دلخراش بم از سوي
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با حضور 400نفر از مهندسان
س��اختمان و صاحبان صنعت ساختمان و صاحبان توليد مصالح ساختماني در
هتل پرديسان مش��هد برگزار شد.ش��ركت كنندگان اين نشست بار ديگر بر
ضرورت استفاده از مصالح مرغوب در ساخت و ساز تاكيد كردند.
حركتمهندسيبهسويمديريتكيفيت
«در نظام فني و اجرايي حركت مهندس��ي به س��مت مديريت كيفيت يعني
برنامه  ريزي با كيفيت در پروژه هاي عمراني و س��اختماني س��وق داده شده
است».
محمد حسين واحدي مديركل دفتر فني استانداري خراسان رضوي با بيان اين
نكته خاطر نش��ان كرد :سال  84نقطه عطفي در نظام فني و اجرايي و بخش
مهندسي بود.
وي همچنين افزود :نظام فني و اجرايي هر  10سال يكبار بازنگري مي شود
كه در سال  85پس از بازنگري بحث مديريت فني تعريف شده اين در حالي
است كه در گذشته مهندسي فكر كرديم و مهندسي اجرا كرديم و هيچگاه به
مديريت فني تفكر و انديشه نكرديم.
مهندس واحدي اظهارداشت :در بحث كيفيت ساختمان بايستي نظام استاندارد
در توليد مسكن اجباري شود و توجه ويژه اي به آموزش نيروهاي كارآمد بخش
ساخت و ساز گردد.
وي ادامه داد  :استفاده از ابزار و امكانات و تكنولوژي ديروز براي رفع نيازهاي
مس��كن امروز مش��كالت جدي را به وجود مي آورد و لذا تنها راه رفع نياز روز
افزون مسكن در كشور ،ساخت و ساز صنعتي به روش فناوري نوين ساختمان
و بهينه سازي انرژي است.
واحدي با بيان اينكه در دولت نهم مس��اله تهيه مسكن براي اقشار كم درآمد
همواره مورد توجه بوده است ،افزود :بايد توجه داشتيم باشيم كه از مساله كيفي
سازي غافل نشويم.
مديركل دفتر فني اس��تانداري خراسان رضوي با اشاره به اينكه ساخت و ساز
مسكن با بحران هويت معماري ،مقاوم سازي و هدر رفت انرژي مواجه است،
خاطر نشان كرد :بايد توجه ويژه اي به ساخت و ساز صنعتي با نگاه به معماري
ايراني اسالمي داشته باشيم.
واحدي گفت :ضريب ساخت صنعتي در كشور 40برابر كمتر از جايگاه واقعي آن
است و در صورت ادامه اين وضعيت ،عالوه بر كيفيت و سرعت پايين ساخت،

قيمت تمام شده نامناسب و ساختمانهايي غير مقاوم خواهيم داشت.
مديركل دفتر فني استانداري خراسان رضوي رفع نياز شديد مسكن در كشور
را نيازمند ايجاد نهضت مسكن دانست و اظهار داشت :تاكنون  25تكنولوژي
نوين س��اخت و ساز تصويب شده و امروز در اين همايش سه نوع از آنها ارايه
مي شود و تا پايان برنامه چهارم  20درصد از ساخت و سازهاي كشور با استفاده
از اين تكنولوژي ها ساخته خواهد شد.
وي حمايت از  15ميليون و احد مسكوني ارزان قيمت از طريق دولت براي 10
سال آينده را بسيار قابل توجه دانست و گفت :اميدوارم با بستر سازي مناسب
فرآيند توس��عه صنعتي ساخت و ساز ،در زمينه مسكن توسعه پايدار در كشور
حاصل شود.
 60درصد واحدهاي مسكوني با سازههاي غيراستاندارد
مهندس محمد بلغاري ديگر سخنران اين نشست ضمن آنكه ايجاد آزمايشگاه
در س��طح كش��ور براي كنترل كيفيت مواد و مصالح را امري ضروري دانست
اظهار داش��ت :در اين راستا در سال قبل مقرر شد كه  30آزمايشگاه در كشور
براي بررسي استانداردهاي الزم ايجاد شود اما تاكنون اعتباري براي ايجاد اين
آزمايشگاهها داده نشده است.
مش��اور عالي س��ازمان اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برخورد قانوني با
كارگاههاي غيرمجاز توليد مصالح س��اختماني را از جمله مش��كالت فراواني
استانداردس��ازي عنوان كرد و گفت :توليد مصالح غيراستاندارد و استفاده اين
مصالح در ساخت ساختمان سبب ميشود كه اين ساختمانها از كيفيت كافي
برخوردار نباشد.
وي تاكيد كرد :از س��وي ديگر با توجه به تبعات اجتماعي تعطيل كردن اين
كارگاه تاكنون اقدامي براي جلوگيري از فعاليت اين كارگاهها صورت نگرفته كه
در اين راستا ميتوان گفت سازمان استاندارد دچار نوعي سردرگمي در برخورد
با اين كارگاهها شده است.
دبير شوراي عالي استاندارد ايران گفت :روند صدور پروانههاي استاندارد براي
واحدهاي توليد مصالح در اين چند س��اله رو به افزايش بوده است به گونهاي
كه در سال گذشته براي  1200واحد توليدي مصالح نشان استاندارد صادر شد.
وي افزود :همچنين  2هزار  886پروانه كاربرد عدالت استاندارد در حوزه اصلي
صنعت ساختمان  19هزار پروانه نيز در صنايع جانبي صادر شده است.
ب نامه دولت در حوزه مقررات ملي ساختمان گفت:
بلغاري با اش��اره به تصوي 
براس��اس اين تصويبنامه تمام مصالح ساختماني مش��مول مقررات اجباري

اس��تاندارد شدهاند همچنين سازمانها مكلف به همكاري با سازمان استاندارد
است.
مش��اور عالي س��ازمان اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت 60 :درصد
واحدهاي مسكوني سازههاي غيراستاندارد دارد همچنين  40درصد سازههاي
فلزي و بتني س��اخته شده در كش��ور نيز نميتوان گفت از اطمينان كافي در
ساخت و ساز برخوردار است.
نظام مهندسي ساختمان و  20هزار نظارت در سال
رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي در اين همايش از
حداقل 20هزار بازديد از پروژه هاي ساختماني در سال توسط ناظران سازمان
نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي خبر داد.
به گفته محمدرضا اخوان عبداللهيان س��اخت و ساز ها به سمت انبوه سازي،
صنعتي س��ازي و بهره گيري از فناوري ها و مصالح نوين س��اختماني پيش
مي رود .
وي در اين نشست همچنين افزود :براي رفتن به سوي استفاده از سيستم هاي
جديد فناوري نوين س��اختمان و توليد مسكن مقاوم بايستي زير ساخت هاي
مورد نياز فراهم باشد.
وي گفت  :صنعتي س��ازي و انبوه س��ازي با روش هاي نوين س��اخت و ساز
باعث كاهش زمان ساخت  ،سرعت در اجراء ،كاهش مصرف انرژي و كاهش
مشكالت زيست محيطي خواهد شد.
مهندس اخوان عبداللهيان اظهارداشت :سازمان نظام مهندسي با داشتن حدود
15هزار مهندس در هفت رشته ساختماني از پناسيل قوي و توانمندي خوبي
در عرصه اجراي طرح هاي برزگ عمراني و ساختماني مخصوص ًا با استفاده از
روش هاي فناوري نوين ساختمان برخوردار است .
وي ادامه داد  :اين س��ازمان گامهاي موثري در تعامل با دستگاههاي اجرايي
دولت��ي و خصوصي در بخش آموزش نظارت كيفي و برگزاري همايش ها با
نگاه اثر بخشي در ساخت و ساز ها در استان برداشته است و ناظران سازمان
نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي س��االنه حداقل  20هزار بازديد به
منظور نظارت عاليه مضاعف بر ساخت و ساز ها از پروژه هاي ساختماني انجام
مي دهند .
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي اظهارداشت  :از سال  84نظارت
مناس��بي بر توليدات و محصوالت مصالح ساختماني استاندارد به عمل آمده
است و امروز بس��ياري از اقالم مصرفي در ساختمان سازي استاندارد اجباري

شده است.
وي بيان كرد :استفاده از مصالح ساختماني استاندارد در صنعت ساختمان باعث
افزايش مقاومت و طول عمر ساختمان خواهد شد.
همه در نزد خداوند مسوول ايم پس خوب و مقاوم بسازيم
امروزه مردم جهان در محاصره ساختمانها  ،ابنيه  ،سازه هاي شهري قرار گرفته
و اگر اين بناهاي سكونتي ،مقاوم در برابر بالياي طبيعي ساخته نشود  ،بسياري
از انسانها در برابر زلزله و سيل از بين مي روند و يا بي خانمان خواهند شد .
اين مطلب را نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي استاندارد مصالح
س��اختماني و ساخت و ساز ايمن اظهار داش��ت .دكتر امير حسين قاضي زاده
هاشمي افزود :سالمت و مسكن مردم دولت را موظف كرده كه ساكنان شهري
و روستايي از مسكن خوب  ،ايمن در برابر حوادث طبيعي برخوردار شوند.
وي ادامه داد :مهندس��ان ،معماران و سازندگان و حتي سرمايه گذاران بخش
مسكن در پيشگاه خداوند مسوول هستند و لذا بايد ساختماني خوب ،مقاوم و
با عمر طوالني بسازنند.
وي اظهارداشت :ايران در ساختمان سازي پيشينه چند صد هزار ساله دارد و از
تمدني بزرگ در احداث ساختمان برخوردار است .
نماينده مردم مش��هد در مجلس شوراي اسالمي افزود :در گذشته بسياري از
ممالك از مدل زندگي ش��هري  ،طراحي و س��اخت و س��ازهاي كشورما الگو
برداري مي كردند ،ولي امروز نگاه طراحان و سازندگان ما به طراحي ساختماني
ديگر كشورهاست .
دكتر قاضي زاده هاشمي از مهندسان خواست طراحي معماري اصيل ايراني و
اسالمي را در اجراي پروژه هاي ساختماني احياء كنند.
وظیفهاصلینظاممهندسی؛توسعهمهندسیکشور
در ادامه همايش مهندس محمد سعيدي كيا به روند ساخت واحدهای مسکونی
شهر بم اشاره نمود و گفت :فرايند ساخت و سازها با طرح هاي بومي و حفظ
هويت سيماي بم توسط مردم و با نظارت عاليه مهندسان ناظر سازمان نظام
مهندسي كرمان و استفاده از مصالح ساختماني استاندارد و با استحكام ساخته
ش��ده و آنچه كه در ش��هر و روستاهاي بم ساخته ش��د مقاوم در برابر حوادث
طبيعي است.
دبير س��ابق ستاد راهبردي و سياستگذاري بازسازي بم و رييس هيئت مديره
«هلدينگ ساختماني تدبير» از شركت هاي زير مجموعه ستاد اجرايي فرمان

63

افتتاح نمايشگاه همايش توسط مهندس سعيدي كيا

تلنگر

درتمنــايبـاران

خداوند بزرگ بندگان خود در آن هنگام كه اعمال زش��ت و ناروا
بجاي مي آورند به كاهش ميوه ها و بستن باب بركتها و موهبتهاي
آسماني مبتال مي سازد بلكه اين آزمايش سببي شود براي بازگشت
بندگان گنهكار به سوي او و بيداري از خواب غفلت و دست شستن
از گناه و پليدي  .همانا آن خداي مهربان استغفار را وسيله اي براي
ارزان��ي روزي و رحمت بي منتهاي خود براي مردمان قرار داد آن
هنگام ك��ه در كتاب خود فرمود  « :از پ��روردگار خود آمرزش
بخواهيد كه همانا اوست آمرزنده اي كه بركات خود را از آسمان
فرو مي بارد و با موهبتهايي چون مال و فرزنده شما را ياري مي رساند
و باغها و نهرهاي روان پرآب در اختيار شما مي گذارد »
پس رحمت خداوند بر آن كساني باد كه با توبه به سوي او بازگردند
و گناه را فرو گذارند و خود را براي مرگ آماده كنند

امام(ره) افزود :در روند بازسازي مناطق زلزله زده بم 12،ميليون تن نخاله ساختماني
از 25هزار واحد مس��كوني شهري و روس��تايي تخريب شده ،آوار برداري شد.
مهندس سعیدی کیا وظیفه اصلی نظام مهندسی را با توجه به  200هزار عضو
آن توسعه مهندسی کشور دانست و افزود  :در حوزه عملیاتی نیز انتظاری که از
این سازمان وجود دارد آن است که در طراحی  ،نظارت و همچنین در کنترل
نقشه هایی که به آن ارایه می شود وظیفه اش را بخوبی انجام دهد و اگر به
این وظیفه عمل کند کشور آباد می شود.
وزیر س��ابق مسکن و شهرس��ازی ضمن ارایه دیدگاه خود در خصوص نحوه
عملکرد نظام های مهندسی کشور دستیابی سازمان نظام مهندسی به توسعه
مهندس��ی را معطوف عزم و اراده مهندسان دانس��ت و خاطر نشان کرد:همه
انتظار دارند نظام مهندسی بهتر کار کند،البته نظام مهندسی استانها با یکدیگر
متفاوت است؛ برخی از استانها خوب کار می کنند و برخی دیگر ضعیف کار می
کنند .خراسان جزو استانهایی است که خوب کار می کند اما ما هنوز تا رسیدن
به وضعیت مطلوب فاصله داریم.این مهم میسر نمی شود مگر آنکه تک تک
مهندسان این اراده را در خود به وجود بیاورند که بگویند یا نمی سازیم و یا اگر
بسازیم بخوبی خواهیم ساخت.
مصالح مرغوب داريم ؛ استفاده نمي كنيم
رئيس ش��وراي اسالمي شهر مش��هد نيز در اين همايش بر آموزش نيروهاي
س��اختماني تاكيد كرد و گفت  :اگر به بخش آموزش كارگران ماهر در زمينه
هاي جوشكاري  ،تاسيسات س��اختمان و احداث بنا اهميت داده نشود  ،زيان
خواهيم ديد و هزينه هاي زيادي بر ساخت و ساز تحميل خواهد شد.
در ادامه مهندس عباس ش��يرمحمدي اظهار داش��ت :متأس��فانه در ساخت و
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سازهاي كنوني زيبايي در اولويت قرار گرفته است و بر اين اساس توج ه كمتري
به ايمني به س��اخت و سازها ميش��ود .وي افزود :ساختمانهاي بادوام نقش
بسزايي در استحكام بنا در مقابل بالياي طبيعي از قبيل زلزله دارد.
رئيس شوراي شهر مشهد با اشاره به مصوبه اخير مبني بر ممنوعيت بهكارگيري
نماهايي شيشهاي در ساختمانها خاطرنشان كرد :نماي شيشهاي در ساختمان
كشورهايي استفاده ميشود كه كمتر داراي روزهاي آفتابي هستند.
شيرمحمدي بيان داشت :در كشوري با اقليم گرم و خشك كه تعداد روزهاي
آفتابي زياد دارد و نيز قرارگيري كش��ور بر روي كمربند زلزله به كارگيري اين
گونهنما زمينهساز مشكالت فراواني در هنگام بروز حوادث است.
وي در ارتباط با بهرهگيري از مصالح گفت :در حال حاضر اغلب مصالح موجود
در كشور از نظر كيفيت داراي مرغوبيت بااليي است اما آنچه كه عامل كاهش
عمر ساختمانهاي ساخته شده با اين بناها ميشود ،عدم به كارگيري صحيح
اين مصالح است.
رئيس شوراي شهر در بيان ديگر مشكالت مورد در ساخت و سازها ادامه داد:
عجله كردن در تهيه نقشهها از ديگر مشكالت شايع در ساخت و سازها كه در
اين راستا شوراي شهر صدور پروانه كار را دو مرحلهاي كرده است.
وي اضافه كرد :مبحث مالي صدور پروانه را از تهيه نقشههاي جدا كرده است تا
زمان كافي براي تهيه نقشهاي بر مبناي اصول مهندسي فراهم شود.
شيرمحمدي با اشاره به افزايش ساخت و ساز بدون ضابطه تصريح كرد :روزانه
به حجم تعداد ساخت و سازهاي بدون ضابطه در سطح شهرها افزوده ميشود
كه احداث چنين س��اختمانهايي بدون رعايت اصول ايمني ،ضوابط قانوني و
مصالح استاندارد زمينه را براي كاهش عمر ساختمان و افزايش خسارت ناشي
از حوادث فراهم ميكند.

بار خداوندا ما از خانهها ،و زير چادرها پس از شنيدن ناله حيوانات
تشنه ،و گريه دلخراش كودكان گرسنه ،به سوى تو بيرون آمديم ،و
رحمت تو را مشتاق ،و فضل و نعمت تو را اميدواريم ،و از عذاب و
انتقام تو ترسناكيم .بار خداوندا بارانت را بر ما ببار ،و ما را مأيوس بر
مگردان و با خشكسالى و قحطى ما را نابود مفرما ،و با اعمال زشتى
كه بى خردان ما انجام داد ه اند ما را به عذاب خويش مبتال مگردان،
اى مهربانترين مهربانها بار خداوندا به سوى تو آمديم از چيزهايى
شكايت كنيم كه بر تو پنهان نيست و اين هنگامى است كه سختى
هاى طاقت فرسا ما را بيچاره كرده و خشكسالى و قحطى ما را به ستوه
آورده ،و پيش آمدهاى سخت ما را ناتوان ساخته ،و فتن ه هاى دشوار
كارد به استخوان ما رسانده است .بار خداوندا از تو مى خواهيم ما را
نوميد بر مگردانى ،و با اندوه و نگرانى به خان ه هايمان باز نفرستى،
و گناهانمان را به رخمان نكشى ،و اعمال زشت ما را مقياس كيفر ما
قرار ندهى .خداوندا باران رحمت خود را بر ما ببار ،و بركت خويش
را بر ما بگستران ،و روزى و رحمتت را به ما برسان ،و ما را از بارانى
سيراب فرما كه سودمند و سيراب كننده و روياننده گياهان باشد ،و
آنچه خشك شده دوباره بروياند ،و آنچه مرده است زنده گرداند،
بارانى كه بسيار پر منفعت ،روياننده گياهان فراوان ،كه ّتپ ه ها و كوه
در ه ها و رودخان ه ها ،چونان سيل جارى شود،
ها را س��يراب ،و در ّ
درختان را پر برگ نمايد و نرخ گرانى را پايين آورد ،همانا تو بر هر
چيز كه خواهى توانايى.
خطبه 143نهج البالغه موال علي عليه السالم
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رپرتـاژ آگهی

گزارش

در همايش اشتغال مهندسان ساختمان استان مطرح شد				:

بخش اول

مهندسـان  ،ارتقاي بهره وري را دردستـوركـارخود قراردهند
جواد صبوحي | مهندس محمدتقي خسروي

 400نفر از مديران و مس��ووالن اجرايي ادارات دولتي ،س��ازمانها ،انجمن ها
و تش��كل هاي حرفه اي مهندسي استان پنجشنبه شانزدهم دي ماه در هتل
پرديسان مشهد گرد هم آمدند تا ضمن شركت در همايش يكروزه اي باعنوان
اش��تغال مهندسان ساختمان استان كه از سوي كميسيون اشتغال و كارورزي
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار شده بود ،فرصت ها،
چالش ها و راه كارهاي اش��تغال مهندس��ان جوياي كار را به بحث و بررسي
بگذارند.در اين نشس��ت سخنرانان بر داشتن دانش فني روز ،آرمان مشترك و
متعالي ،رعايت اخالق حرفه اي ،اس��تفاده صحيح از منابع و تسلط و توجه به
قابليت هاي فردي مهندسان تاكيد كردند.
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عوامل مهم توسعه اشتغال و پايدار
معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي از سرمايه گذاري جديد ،بهبود
فضاي كسب و كار و كارآفريني به عنوان سه عامل مهم توسعه اشتغال و پايدار
ياد كرد .دكترعباس نياوند در اين همايش گفت :استفاده از تمامي سرمايه ها و
منابع مادي در تمامي بخش هاي دولتي و خصوصي به منظور توسعه اشتغال
از جمله لوازم مهم و اساسي محسوب مي شود.
وي افزود :اصالح آيين نامه ها و روش ها و ارتقاي فرهنگ كار و كارآفريني در
چهارچوب قوانين و انجام درست وظايف محوله از جمله موارد ديگر در توسعه
اشتغال محسوب مي شود.
دكتر نياوند گفت :خالقيت ،نوآوري ،ارتقاي بهره وري و استفاده از فرصت ها
و اي��ده هاي جديد در حوزه اش��تغال بايد در دس��تور كار تمامي متخصصان،
مهندسان و دانش آموختگان دانشگاهي در حوزه ساختمان قرار گيرد.
وي در ادامه اظهار داش��ت :توجه به اجراي قانون هدفمند س��ازي يارانه ها و
ضرورت اس��تفاده بهينه از مصالح نوين و ارزان قيمت ،جلوگيري از هدررفت
انرژي به وسيله طراحي و معماري دقيق از جمله مواردي است كه مهندسان
بايد به آن توجه داشته باشند.
وي خاطر نش��ان كرد :داشتن دانش فني و به روز ،آرمان مشترك و متعالي،
رعايت اخالق حرفه اي ،استفاده صحيح از منابع و تسلط و توجه به قابليت هاي
فردي از جمله مواردي اس��ت كه در پيشرفت مهندسان در پروژه ها تأثيرگذار
اس��ت .بديهي اس��ت كه براي اين كار ،بس��تر هاي مناسب بايستي فراهم و
ظرفيت سازي جديدي براي اشتغال متقاضيان كار و كار آفرينان فراهم گردد.
دكتر نياوند گفت :با توجه به ظرفيت موجود جامعه مهندس��ان س��اختمان در
استان بايد از اين ظرفيت در راستاي توسعه اشتغال استان استفاده كرد.

هر 50متر مربع ،يك فرصت شغلي
در اين همايش رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي هم
گفت :با احداث هر  50متر مربع زيربناي س��اختمان يك فرصت شغلي ايجاد
مي شود.
مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان افزود :در عرصه ساخت و ساز نزديك به
 20هزار مهندس و پيمانكار در هفت رشته ساختماني در طراحي ،اجرا و نظارت
در كنار هم قرار دارند.
وي ادامه داد :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به عنوان يك نهاد متولي
در بخش ساختمان مطرح است و تعامل خوبي با بخش خصوصي و دولتي دارد.
وي ادامه داد :اين سازمان بعد از توانمندسازي مي تواند پيش قدم در فرهنگ
سازي و كارآمدي در كميته ها و كارگروه هاي تخصصي تصميم ساز و تصميم
گير حوزه ساختمان در بخش اشتغال باشد.
اخوان عبداللهيان اظهار داش��ت :براي فراهم س��اختن زمينه هاي اش��تغال
مهندس��ان ،س��امانه اطالعات مهندسان جوياي كار در س��ايت سازمان نظام
مهندسي س��اختمان استان فعال شده و ش��ركت ها و دستگاههاي دولتي و
خصوصي مي توانند از طريق اين سامانه نيروهاي توانمند جوياي كار مهندسي
را پذيرش كنند.
در ادامه همايش آرين منش اعالم كرد :صندوقي افتتاح شده است كه اندوخته
اين صندوق قرار اس��ت از 20درصد درآمدهاي صادرات نفت و گاز و ميعانات
نفتي و گازي تامين شود.
رئيس مجمع نمايندگان اس��تان و نماينده مردم مش��هد و كالت در مجلس
شوراي اسالمي اظهارداشت :مجلس شوراي اسالمي استفاده از تسهيالت اين
صندوق را براي بنگاههاي اقتصادي و دستگاههاي دولتي ممنوع كرده است.
وي ادامه داد :بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي مي توانند از س��ال آينده
از اين صندوق براي توس��عه واحدهاي خود و ايجاد مشاغل جديد تسهيالت
دريافت كنند.
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي اسالمي گفت :قانون برنامه
پنجم توسعه اقتصادي تكيه بر خصوصي سازي ،تقويت و توجه به ظرفيت هاي
بخش توليد ،صنعت ،معدن ،كش��اورزي در توس��عه بازار كار دارد تا دولت به
رقابت خود با بخش خصوصي پايان دهد.
آرين منش افزود :همچنين براساس مصوبات مجلس در قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادي ،از سال آينده شاهد توسعه و رونق پروژه هاي عمراني كشور

خواهيم بود.
وي اظهارداشت :بحمداهلل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با موفقيت اجرا
شده و قرار است از محل درآمد اين قانون  400هزار ميليارد ريال صرفه جويي
شود كه 50درصد آن يارانه به مردم پرداخت مي شود و نيمي ديگر نيز صرف
طرح هاي كالن اقتصادي و ايجاد بازار كار مي گردد.
وي ادامه داد :با 200هزار ميليارد ريال صرفه جويي هدفمند س��ازي يارانه ها
حجم س��رمايه گذاري هاي توسعه و عمراني كشور دو تا سه برابر خواهد شد
و نرخ بيكاري در برنامه پنجم از 14/6درصد به  7درصد كاهش خواهد يافت.
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رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در گفت و گو با « طاق »

هدفمندكردنيارانههاگاميبهسويصنعتيشدناست
قائم مقام كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي اس�لامي خطاب به طراحان،
معماران و مهندسان ساختمان گفت :رويكرد در برنامه پنجم توسعه اجتماعي
طراحي شهري و شهرسازي با استفاده از هنر معماري ايراني و اسالمي است.
آرين منش افزود :مهندس��ان ساختمان بجاي تقليد از روش ها و الگو برداري
از طرح هاي غربي تفكر خود را در طراحي فرهنگ بومي ايراني و اسالمي در
شهرس��ازي و معماري ساختمان انديشه كنند تا هنر و سازندگي آن در جامعه
نمود پيدا كند.
وي همچنين تاكيد كرد :در تدوين طرح هاي ساختماني و شهرسازي ،مقاوم
سازي و اصالح الگو مصرف در پروژه ها مد نظر گرفته شود تا مظاهر فرهنگ
ايراني و اسالمي در نماهاي ساختمان ايران متجلي گردد.
آرين منش همچنين گفت :اشتغال پايدار و توسعه كارآفريني مورد توجه خاص
دولت ،مجلس و مسووالن قرار گرفته و بايد براي رفع مشكالت ،موانع كسب
و كار را شناسايي كنيم و نسبت به رفع آن به موقع اقدام كنيم.

تسهيالتيبرايبكارگيرينيرويكارجديد
مهن��دس لبافي مدير كل كار و امور اجتماعي نيز در اين همايش عنوان نمود
كه طبق قانون كار و در راستاي سياستهاي حمايتي اخير دولت ،تسهيالت و
اعتبارات مناسبي براي بكارگيري نيروي كار جديد از طريق واحدهاي خدماتي
و كارورزي در نظر گرفته ش��ده اس��ت بدين گونه كه بخش��ي از هزينهها را
دولت خود تقبل نموده وهمچنين معافيتهاي الزم نيز براي صاحبان كار و
كارآفرينان در نظر گرفته شده است.
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جواد صبوحي

خراسان رضوي نبايد مشكل اشتغال داشته باشد
مديركل دفتر فني استانداري خراسان رضوي هم در اين همايش گفت :استان
خراسان رضوي با حجم باالي پروژه هاي عمراني و غير عمراني نبايد مشكل
اشتغال داشته باشد.
مهندس محمد حسن واحدي اظهار داشت :سازمان نظام مهندسي ساختمان
خراس��ان رضوي با وجود حدود  15هزار مهندس در هفت رش��ته ساختماني
واستان خراسان رضوي با وجود چهار هزار و  500شركت پيمانكار ساختماني
و تاسيس��اتي و  170شركت مهندس��ان مشاور بعد از تهران بزرگترين تشكل
حرفه اي در كشور به شمار مي آيد.
مديركل دفتر فني استانداري خراسان رضوي بيان كرد :در آيين نامه اشتغال و
كارآفريني بر صدور خدمات فني و مهندسي تاكيد شده و در كار گروه توسعه
صادرات نيز به آن پرداخته شده كه بايد اين بحث به صورت جدي دنبال شود
تا فرصتهاي بيشتري براي اشتغال مهندسان در اين زمينه فراهم گردد.
وي درخصوص توجه به آموزش و مهارت هاي فني در بخش ساختمان گفت:
وزارت علوم رشته كارشناسي ارشد مهارت را در دانشگاه ها در دست راه اندازي
دارد ،كه اين باعث پيشرفت علم در رشته هاي فناوري نوين ساختمان خواهد شد.
دبير ش��وراي فني خراس��ان رضوي مهمترين چالش مديريت در پروژه هاي
ساختماني را عدم انجام كار تيمي دانست و خواستار احراز صالحيت مجريان،
تامي��ن كنندگان خدمات و كاال ،مهارت آم��وزي فردي و گروهي و در نهايت
تعامل الزم با تشكل هاي صنفي كشور شد.
مهندس واحدي ادامه داد :هم اينك 62هزار واحد مسكن مهر در اين استان با
 18هزار ميليارد ريال در دست ساخت است كه اين سازندگي ،باعث ايجاد اشتغال
هم در س��اخت مسكن و هم درتوليد لوازم و تجهيزات ساختماني شده است.

« هدفمند كردن يارانه ها اثر مثبتي بر اقتصاد كشور دارد و اجراي آن
امري ضروري و گامي به سوي صنعتي شدن مي باشد» .
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی خراس��ان رضوی در گفت و گو با « طاق»
ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد :بررسي اثر هدفمند كردن يارانه ها در
بخشهاي مختلف در بخش مسكن با توجه به اينكه در حال حاضر كشور در
حال س��اخت و ساز وسيع در طرح مسكن مهر مي باشد و يكي از موضوعات
مهم جوانان تامين مسكن است مي تواند كمكي در جهت پيش بيني وضعيت
قيمت و تكنولوژي س��اخت مسكن باش��د چرا كه حجم باالي ساخت و ساز
بويژه در مسكن مهر مسووليت دست اندركاران موضوع را دو چندان مي كند
و تحقيق درباره تاثير هدفمند كردن يارانه ها در بخش مسكن ضروري و مهم
مي باشد.
محمدرضا اخوان عبدالهيان ،مصالح ساختماني ،نيروي انساني ،حمل و نقل و
ماشين آالت را عوامل مهم و موثر بر قيمت ساخت مسكن به جز زمين دانست
که به اعتقاد وی بعيد بنظر مي رسد پس از حذف يارانه ها بطور چشمگيري
ترقي كند.
وی اضاف��ه کرد :در زمينه توليد مصالح س��اختماني با توجه به ميزان مصرف
ان��رژي عمدت ًا با چهار گ��روه مواجهیم ،ابتدا مصالحي همچ��ون آهن ،آجر،
آلومينيوم و . ..كه مصرف انرژي در توليد آنها عمدت ًا باالي  10درصد اس��ت،
دیگر مصالحي همچون سيمان ،آهك ،گچ و . ..كه شامل توليدات انرژي بر
تا  10درصد است ،گروه دیگر مصالحي همچون سراميك ،كاشي ،توليد و
پرداخت سنگ ،شيشه و . ..است كه شامل توليدات انرژي بر تا  5درصد هستند

و باالخره مصالحي همچون توليدات چوبي ،در و پنجره ،ساخت قطعات بتني
و . ..که شامل توليدات انرژي بر كمتر از  2درصد مي باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی خاطر نشان کرد :با اين تقسيم
بندي مي توان انتظار داشت كه قيمت اصلي مصالح ساختمان با حذف يارانه ها
دچار تغيير گردد ،ليكن برنامه ريزي و اعمال تدابير درس��ت و حذف تدريجي
يارانه هاي انرژي در بخش توليدي و صنعتي ،كنترل و نظارت بر اجراي طرح
در مراحل توليد و به كارگيري روشهاي جديد ماشين آالت كم مصرف می تواند
ازاحتمال افزايش قيمت توليد بكاهد.
وی اضافه کرد :توليدكنندگاني كه به روش��هاي سنتي و پر استهالك مصالح
س��اختماني توليد مي كنند و تا امروز در فروش توليدات مش��كالت چنداني
نداش��تند بايد به فكر تغيير و تحول در بخش توليد باش��ند كه در اين مرحله
نيز حمايت دولت در قالب اعطاي تسهيالت خاص و حذف تدريجي يارانه ها
به اين گونه كارگاهها و كارخانه ها كمك موثري نمايد تا زمان كافي را براي
بهسازي و بهينه كردن محصوالت خود داشته باشند در اين شرايط مي توان
گفت كه ح��ذف يارانه ها نيز تاثير چندان��ي در چند بخش توليد محصوالت
ساختماني نخواهد داشت.
مهن��دس اخوان افزايش واردات مصال��ح را یکی از راهکارهای کنترل قیمت
مصالح در دراز مدت دانس��ت که آثار مخربي داش��ته و باعث ضربات جبران
ناپذيري براي صنعتگران خواهد ش��د.وی در ادامه یادآور شد :بنابراين با ارایه
راهكارهاي اش��اره ش��ده مي توان پيش بيني كرد حداقل مشكل را در پيش
رو داش��ته باش��يم .البته خريد يا پيش خريد مصالح نيز و ذخيره و تزريق به
پروژه هاي مسكن مهر نيز مي تواند راه حل دیگر كنترل قيمتها و تزريق آن
پروژه هاي ساخت و ساز بويژه پروژه هاي مسكن مهر باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به نيروي انساني شاغل
در اين بخش گفت :توليدات س��نتي كه از نيروي انس��اني بيش��تري استفاده
مي كنند متحمل افزايش قيمت دستمزد بيشتري نيز مي شوند البته مي بايد
تا تجهيز شدن كارخانه ها و حركت به سمت توليدات صنعتي بخشي از درآمد
ناشي از حذف يارانه ها جهت كنترل افزايش نرخ دستمزد هزينه شود.
قطع ًا با برنامه ريزي مناسب در روشهاي ساخت كه حاصل آن داشتن كمترين
پرت مصالح و بكارگيري نيروي انس��اني كمتر و كاهش زمان و دوره ساخت
است مي توان باعث كاهش قيمت ساخت و افزايش طول عمر ساختمان شد.
مهندس اخوان افزود :خوش��بختانه اجراي طرح مس��كن مهر مي تواند باعث
توازن عرضه و تقاضا گردد كه خود در ثبات قيمت موثر اس��ت لذا مراقبت و
تداوم اين طرح و طرحهاي تكميلي ديگر مي تواند پشتوانه خوبي براي موفقيت
طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت ساختمان باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در خصوص نقش این سازمان و
اعضای آن در تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها گفت :سازمان نظام مهندسي
ساختمان و اعضاء اين سازمان با رعايت مقررات ملي ساختمان بويژه مبحث
نوزدهم ،توجه بر امر پژوهش و آموزش در زمينه سيستمهاي جديد ساخت و
س��از و فناوريهاي نوين ،ترويج استفاده از مصالح نوين استاندارد در ساخت و
س��از و نظارت مناسب مي توانند نقش موثري را در جهت موفقيت اين طرح
عظيم ايفا نمايند.
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خبرها
با حکم رئیس جمهور:

سید مهدی هاشمی به ریاست پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی س��ید مهدی هاشمی را برای مدت سه س��ال به ریاست پنجمین دوره شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد.
متن حکم دکتر احمدی نژاد بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس سید مهدی هاشمی
در اجرای ماده  22قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده  115آيین نامه اجرایی آن و با عنایت به تعهد،
تخصص و تجربیات مفید جناب عالی و به منظور افزایش توانمندی جامعه مهندسی در سرافرازی و آبادانی کشور
عزیزمان،توسعه بهره مندی از دانش مهندسی در امور ساختمانی و عمرانی کشور،ارتقای کیفیت و بهینه سازی،
کمک به گسترش فناوریهای نوین در صنعت ساختمان و توسعه شهرسازی و معماری اسالمی – ایرانی و به استناد
رای شورای مرکزی و به موجب این حکم به مدت سه سال به « ریاست پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی ساختمان » منصوب می شوید.
توفیق ش��ما را در اس��تمرار خدمت به ملت بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در ظل توجهات
حضرت ولی عصر (عج) از خداوند متعال خواستارم.
محمود احمدی نژاد
یهاشمیدرسازماننظاممهندسی
برنامهها 
در همین حال،مهدی هاشمی رئيس پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت وگو
با مهر درباره برنامه های خود برای تصدی سازمان نظام مهندسی گفت :تحول و توسعه برمبنای قانون و ارتقای
اخالق حرفه ای و عمل مهندسی با ایجاد یک همفکری و همدلی در سازمان نظام مهندسی از اهداف این سازمان
خواهد بود که طبیعی است این اهداف با همکاری وزارت مسکن،وزارت علوم و وزارت کاروامور اجتماعی محقق
می شود.
وی با اش��اره به تدوین س��ند راهبردی در این بخش،افزود :با س��اماندهی جدیدی که در مجموعه سازمان نظام
مهندسی انجام می شود سند راهبردی تدوین خواهد شد تا این سازمان به جایگاه حداکثری برسد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره برنامه های این سازمان برای تعامل بیشتر با شهرداری ها گفت:
درهر دو نهاد تفکر همکاری همه جانبه وجود دارداما متاسفانه هنوز این تفکر به اجرا نرسیده است که امیدواریم
برای حل این مشکالت تعامل خوبی با شهرداری ها داشته باشیم.
هاشمی مشکالت این سازمان را نبود ساختار و سازماندهی صحیح در مجموعه نظام مهندسی ساختمان دانست و
تصریح کرد :متاسفانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختار و سازماندهی صحیحی حاکم نشده است و نبود
یک راهبرد،خط مشی مناسب و نبود چشم انداز باعث شده که به قانون عمل نشود.
وی افزود :امیدواریم با توجه به س��طح فکری و عملی کش��ور انتظارات مردم و مسووالن از این سازمان برآورده
ش��ود.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان باابراز امیدواری نسبت به حل مشکالت این سازمان اظهار داشت:
برنامه های سازمان در دستورکار شورای مرکزی قرار می گیرد تا به اهداف تعیین شده برای سازمان دست یابیم.
وزير مسكن در جلسه معارفه رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان

اخالق حرفه اي را بايد نهادينه كرد

به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت مسكن و شهرسازي ،مهندس نيكزاد در مراسم معارفه سيد مهدي هاشمي
با تاكيد بر رعايت اخالق حرفه اي و نهادينه كردن آن در جامعه فني – مهندسي كشور ،گفت :وسعت ديد و دامنه
شمول نظام مهندسي ساختمان بايد به گونه اي باشد كه افراد فعال در زمينه هاي مختلف كاري از كارگر ساده تا
دارندگان مدارك عالي رشته هاي هفت گانه ،هر يك در سطوح مربوط به خود فعاليت نمايند.
وي باال بردن سطح خدمات فني -مهندسي را براي رسيدن جامعه فني به جايگاه اصلي خود ،ضروري دانست و
اظهار داشت :نيايد به شيوه اي عمل كرد كه بود و نبود نظام مهندسي ساختمان براي سازندگان تفاوتي نداشته
باشد.
مهندس نيكزاد به توان باالي جامعه فني – مهندسي كشور،اشاره كرد و ادامه داد :وجود تمام رشته هاي هفت گانه
در نظام مهندسي ساختمان در جامعه مورد نياز بوده و جايگاه افراد متخصص زماني آشكار تر مي شود كه بدانيم
ساخت و ساز كشور در حال حركت به سمت صنعتي سازي و استفاده از فناوري هاي نوين است.
وي از نظام مهندسي ساختمان خواست به مسایلي همچون معماري ايراني -اسالمي نيز توجه داشته باشد و افزود:
جامعه فني – مهندسي كشور از توان و دانش الزم براي حل چنين مسایلي برخوردار است تا جايي كه عالوه بر
بحث معماري ايراني – اسالمي بايد در زمينه تاسيسات مكانيكي ساختمان نيز حضور پررنگ تري داشته باشد.
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وزير مسكن وشهرسازي تصريح كرد :بايد آیين نامه اي وجود داشته باشد كه عده اي نتوانند با عدول از ارزش
هاي آن ،ديگران را نيز زير سئوال ببرند.
وي اظهار اميدواري كرد :با افزایش س��طح خدمات فني -مهندس��ي ش��اهد صدور هرچه بيش��تر اين خدمات از
جمهوري اسالمي ايران به ساير كشورها باشيم.
مهندس صومعلو ،معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي نيز در این مراسم خواستار تدوين نظام
نامه انتخاباتي نظام مهندسي ساختمان براي دوره هاي آتي شد و افزود :با تدوين نظام نامه انتخاباتي ديگر براي
كسي شبهه و ترديدي در روند برگزاري انتخابات بوجود نخواهد آمد.
همچنين مهندس سيد مهدي هاشمي در مراسم معارفه خود با تاكيد بر اينكه طي دوره جديد ،كارهاي بلند مدت
براساس زير ساخت هاي قانوني به نحوي كه نسل هاي آينده جامعه مهندسي نيز از نتايج آن بهره مند شوند،انجام
خواهد ش��د،اظهار اميدواري كرد نظام مهندسي در دوره جديد به بهترين نحو اهداف پيش بيني شده در قانون و
نظرات رياست جمهوري را تأمين نمايد.
اهمیت تغییر مدل شهرسازی بر اساس مدل بومی
رئیس جمهوری براهمیت تغییر مدل ش��هر سازی،مقاومس��ازی بافتهای فرسوده و ضرورت نگاه همه جانبه به
موضوع مسکن تاکید کرد.
به گزارش ایرنا محمود احمدی نژاد در جلس��ه ش��ورای عالی مسکن به موضوع تغییر مدل شهرسازی در کشور
اشاره کردو گفت :باید تالش شود تا طی سالهای آینده تغییرات ملموسی دراین زمینه بر اساس الگوهای بومی
ایجاد شود.
در این جلسه جذب تسهیالت روستایی سهمیه  89تا پایان سال توسط بانکهای عامل ،برگزاری جلسات هفتگی
بانکهای عامل بمنظور اعتبارات بخش مسکن مهر طبق مصوبه هیات وزیران و پیگیری تامین آب شرب شهر
جدید پرند مورد تاکید قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد بنیاد مسکن با جدیت ،پروژه ایجاد باغ شهر و باغستانها که برای احداث واحدهای ویالیی
و حداکثر دو طبقه است را در اطراف شهرها به ویژه کالنشهرها مورد پیگیری قرار دهد.
دولت دهم ،پایان دغدغه تامین مسکن
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی به تنهایی قادر نیست مشکل مسکن را برطرف
کند،تصریح کرد :درصورت همکاری مردم ،تا پایان دولت دهم ،مسکن از میان دغدغه های آنها خارج می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر ،علی نیکزاد گفت :مسووالن باید برای حل این مشکل با یکدیگر هم پیمان شوند.
وی با بیان اینکه آمار هفت ماهه امسال رشد 58درصدی صدور پروانه های ساختمانی را نسبت به مدت مشابه
سال قبل نشان می دهد،گفت :از فروردین تا پایان مهر پارسال  245هزار پروانه ساخت واحد مسکونی صادر شده
بود در حالیکه امسال به  397هزار افزایش یافته است.
وزیر مس��کن و شهرسازی اظهار داشت :نخستین بار و برخالف دوره های قبلی رونق ورکود که افزایش صدور
پروانه های ساختمانی با رشد نرخ زمین و مسکن همراه بود،شاهد تثبیت و کاهش قیمت ها هستیم.
نیکزاد سپس به تاثیر نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در کاهش تلفات ناشی از زلزله اشاره کردو گفت :زلزله
منطقه حسین آباد فهرج کرمان فقط چند دهم از زلزله بم کمتر بوداما به برکت مقاوم سازی ،بحران زلزله بم تکرار
نشد.
معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي

منتظرگرانيمجددمسكننباشيد

به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت مسكن و شهرسازي ،مهندس ابوالفضل صومعلو كه در برنامه زنده فرصت
ويژه از شبكه يك سيما حضور يافته بود با بيان اينكه بازار مسكن هم اكنون در ثبات و آرامش قرار دارد ،تصريح
كرد :برخي به انتظار گراني مجدد در بازار مسكن نشسته اند،در حالي كه چنين اتفاقي تا پايان دولت دهم و برنامه
پنجم توسعه رخ نخواهد داد.
وي به س��اخت بيش از يك ميليون واحد مس��كوني مهر و عقد قرارداد ساخت واحدهاي مسكوني سهميه سال
90اشاره كرد و افزود :حتي اگر نصف واحدهاي در دست ساخت نيز به بهره برداري برسند،تاثير قابل توجهي روي
قيمت مسكن واجاره بها خواهند داشت.
وی ادامه داد :دولت با افزايش توليد و عرضه مسكن مصمم است ثبات بازار مسكن را همچنان حفظ كند.
مهندس صومعلو،اصالح الگوي زمين شهري،افزايش توليد ملي،افزايش اشتغال،ارتقای عدالت اجتماعي و افزايش
كيفيت ساخت و ساز را از مهمترين دستاوردهاي طرح مسكن مهر برشمردو ادامه داد :طي اين مدت شاهد رشد
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آمار ساخت واحدهاي مسكوني به شيوه صنعتي در كشور بوده ايم تا جايي كه بيش از  80نوع فناوري نوين از مركز
تحقيقات ساختمان و مسكن تاييديه هاي الزم را دريافت كرده اند.
وي با بيان اينكه بصورت روزانه قيمت مصالح ساختماني در استانها را رصد مي كنيم اظهار داشت :قيمت آهن
و ميلگرد از ثبات برخوردار اس��ت و با حركت به س��مت صنعتي س��ازي ساختمان بايد برخي از كارخانه ها كه به
شيوه هاي سنتي ،مصالح توليد مي كردند را حذف كرد.
هدفمندی یارانه ها تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

خارجی هاپیمانکارمسکنمهرنخواهندبود

وزیر مسکن وشهرسازی گفت :اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.
علی نیکزاد در حاشیه بازدید از طرحهای مسکن مهر چهارمحال و بختیاری گفت :دولت یک بسته حمایتی در قالب
اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با هدف ثبات قیمت در بخش مسکن تعریف کرده است.
وی کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی واعطای تسهیالت قرض الحسنه را در تثبیت قیمت
مسکن و کنترل هزینه ساخت مسکن موثر دانست و افزود :دولت از بخش مسکن مهر حمایت ویژه ای داشته و
دارد .وی از تامین آسان و ارزان مسکن برای اقشار کم درآمد در قالب طرح مسکن مهر به عنوان یکی از دغدغه
های دولت یاد کرد و گفت :دولت در هر ش��رایطی ازاین سیاس��ت برای ساخت مسکن افراد محروم و بی سرپناه
حمایت خواهد کرد.
وی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را حرکت مهم اقتصادی و سازنده برای کشور دانست و گفت :اجرای این
طرح به توسعه همه جانبه کشور کمک خواهد کرد.

وزیر مس��کن و شهرس��ازی گفت :در احداث مسکن مهر ،با ش��رکتهای خارجی به صورت پیمانکاری همکاری
نمی کنیم.
علی نیکزاد با بیان اینکه در داخل کشور مشکلی در زمینه ساخت و ساز نداریم افزود :به شرکتهای خارجی که به
دنبال پیمانکاری در مسکن مهر هستند گفته ایم به این صورت با شما همکاری نمی کنیم بلکه زمین در اختیارتان
قرار می دهیم و شما برای ساخت سرمایه گذاری کنید.
وی ادامه داد :این شرکتها اگر نتوانند مسکن های تولیدی خود را بفروشند،وزارت مسکن واحدهای آنها را به قیمت
ه��ر مترمربع زیربنای غیرمفید  300هزار تومان و با آسانس��ور  310هزار توم��ان خریداری خواهد کرد.وی درباره
واحدهای مسکن تولید شده گفت :برای احداث یک میلیون و  700هزار واحد مسکونی قرارداد بسته ایم که شامل
یک میلیون واحد شهری 600،هزار واحد روستایی و  100هزار واحد در بافتهای فرسوده است.
نیکزاد با بیان اینکه برای احداث این واحدها با پیمانکاران و انبوهسازان داخلی قرارداد منعقد شده است از پایان یافتن
سهمیه تولید مسکن در سال  1389خبر داد و افزود :برای سال  1390برای پیمانکاران و انبوهسازان فراخوان داده ایم
که ش��امل  245هزار واحد در ش��هرهای بیش از  25هزار نفر جمعیت و  100هزار واحد در شهرهای جدید است.

هزینهتولیدمسکنپسازهدفمندییارانهها

مخالفت وزارت مسکن با ساخت نمای ساختمان غیر ایرانی

محمود فاطمی عقدا رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در گفت وگو با «مهر» در خصوص تاثیر افزایش
قیمتها بر تولید مسکن گفت :برای سال آینده قراردادهایی با نرخ سال جاری بسته شده است و براساس فراخوان
و هماهنگی های به عمل آمده هر متر مربع ساختمان با نرخ  300هزار تومان ساخته می شود.
وی افزود :برای تولید مصالح ساختمانی اصلی هم پیش بینی های الزم انجام شده و بسته های حمایتی این بخش
در وزارت مسکن تهیه شده است.
معاون وزیر مس��کن و شهرس��ازی تصریح کرد :برنامه ریزیهای انجام شده در این دو بخش مانع افزایش قیمتها
خواهد شد.
وی با بیان اینکه از میزان منابع اختصاص یافته به بخش مسکن اطالعی ندارد،گفت :پیش بینی های الزم متناسب
با بخش مسکن انجام و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کاهش هزینه ها تدوین شده است.
فاطمی عقدا قیمت ساخت و ساز هر متر مربع مسکن در کشور را معادل قیمت ساخت مسکن مهر اعالم کرد و
افزود :قیمتها تفاوتی با هم ندارد و حداکثر تا  320و  330هزار تومان متغیر است؛بنابراین از افزایش قیمت ناشی از
هدفمندی یارانه ها جلوگیری می شود.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به راهکارهای این مرکز برای کاهش هزینه تمام شده ساخت و
ساز در کشور گفت :راهکارهایی برای ساخت صنعتی و غیر صنعتی در مرکز انجام شده است تا از هدررفت مصالح
ساختمانی و انرژی در تمامی مراحل ساخت از پی کنی تا نصب کلید و پریز جلوگیری شود.
وی به عزم کشور برای کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن اشاره کرد و افزود :تمامی این اقدامات نشانگر این
است که کشور آمادگی الزم را برای اجرای این قانون دارد.
وی اعالم کرد که تمامی راهکارهایی که مرکز برای کاهش قیمت تمام شده تدوین کرده به سازمانهای مسکن و
شهرسازی استانها ابالغ شده است تا فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت :چنانچه نمای یک ساختمان دارای نمادهای غیر عرف یا ضد اسالمی ایرانی باشد
از ساخت آن جلوگیری می شود.
نیکزاد تصریح کرد :درس��ت اس��ت که در حال حاضر الزام چندانی روی نمای س��اختمانها وجود ندارداما چنانچه
ساختمانی دارای نمادی غیر عرف یا نمای ضد ایرانی -اسالمی باشد جلوی ساخت آن گرفته می شود.وی از رواج
الگوهای معماری ایرانی -اسالمی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی وزارت مسکن و شهرسازی یاد کرد و ادامه
داد :مهندسان حوزه شهرسازی و معماری،اعم از اینکه در بخش دولتی شاغل باشد یا در بخش خصوصی ،باید به
سمتی حرکت کنند که در آن ساختمانها دارای هویت ایرانی -اسالمی باشند.
وی اظهار داش��ت :در حال حاضر معاونت شهرس��ازی ومعماری این وزارتخانه بصورت جدی پیگیر گس��ترش
الگوهای معماری ایرانی -اسالمی است و جلساتی را نیز بطور مرتب با شهرداران برخی کالنشهرها در همین راستا
برگزار می کند .گفتنی است نیکزاد ،آبانماه گذشته نیز در دیدار مدیران حوزه شهرسازی و معماری گفته بود :برخی
سیاست های اتخاذ شده در حوزه شهرسازی و معماری طی دوره های گذشته از انعطاف الزم برخوردار نبودند و
نتیجه آن هم این بود که توفیق چندانی در ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه حاصل نمی شد.
نیکزاد با بیان اینکه هرجا طرح مس��کن مهر به حوزه شهرس��ازی و معماری لطمه وارد کند،جلوی آن را خواهم
گرفت،گفت :باید با در انداختن طرحی نو در حوزه های معماری و شهرسازی و داشتن یک برنامه استراتژیک و بلند
مدت ،نگاهی آینده نگرانه داشته باشیم و از امروز نیازهای آینده شهرسازی را پیش بینی کنیم.وی ضمن انتقاد از
بی توجهی به رعایت الگوی معماری ایرانی-اسالمی اظهار داشت :سوال اینجاست که چرا از استانداردهای معماری
ایرانی -اسالمی خارج می شویم و طراحی هایی که انجام می شود با این معماری مطابقت ندارد.
نیکزاد تصریح کرد :شهر ایرانی اسالمی در حقیقت شهری است که محله و مسجد از محورهای اصلی آن هستند.
وزیر مسکن وشهرسازی ،فرهنگ سازی را از ملزومات شهرسازی دانست و ادامه داد :متاسفانه فرهنگ پرداخت
هزینه های شهرسازی چنان که باید در کشورمان وجود ندارد و با چنین روندی سوال اینجا است که چگونه باید
ش��هر را اداره کرد.وی آینده نگری و جامع نگری را از خصوصیات مدیران حوزه شهرس��ازی و معماری برشمرد و
خاطر نشان کرد :شهرسازی واقعیتی غیر قابل انکار است که هویت تاریخ و تمدن ما با آن بیان می شود.

راهکارهایجلوگیریازافزایشقیمتمصالحساختمانی
معاون وزیر مسکن در امور مسکن و ساختمان گفت :سه الگو برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی
به دولت ارایه شده است.
ی شده
ابولفضل صومعلو با بیان این که برای جلوگیری از رشد قیمت مصالح ساختمانی بطور مناسب چاره اندیش 
است،افزود :با یارانهای که از دولت خواهیم گرفت جلوی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را می گیریم.وی گفت:
مبلغ این یارانه مشخص نیست،اما راهکاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی است.
معاون وزیر مسکن در بیان راهکار دوم ،با ذکر این مطلب که امسال با ساخت و ساز و سال آینده با عرضه مسکن
کافی،قیمت مسکن ثابت خواهد ماند،گفت :رئیس جمهور در شورای عالی مسکن دستور داده است،هر چند کشور
در زمینه تولید آهن تواناست،در صورتی که کمبودی در آهن آالت احساس شد و قیمت ها باال رفت میزان کمبود
را با واردات جبران کنیم.
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صومعلو در بیان سومین راهکار برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیز گفت :پس از هدفمندی یارانه ها با
توجه به این که قیمت زمین در دس��ت دولت اس��ت،قیمت زمین افزایش نمی یابد.وی گفت :در طول س��ه سال
گذشته یک هزار میلیارد تومان یارانه به بخش مسکن داده شده است و امسال نیز  324میلیارد تومان بوده است.

یکنواختیظاهریعیبصنعتیسازیمسکناست
مشاور رئیس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان گفت :یکنواختی ظاهری ساختمانهای صنعتی در برخی موارد
آزادی انتخ��اب و تنوع در مصالح و معماری را تحتالش��عاع ق��رار داده و امتیازات حاصله از بکارگیری روشهای
صنعتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
محسن تهرانیزاده در گفتوگو بافارس افزود :یکی از شاخصههای صنعتیسازی ،تولید انبوه محصوالتی است که
قبال به طرق سنتی و با روشهای دستی تهیه میشدند.
وی ادامه داد :این محصوالت باید دارای ویژگیهای اس��تاندارد از نظر کیفیت و کمیت در تولید ،فروش و بازار
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به طور همزمان و به کارگیری روشهای خودکار و مکانیزه در روند تولید باشد عالوه بر آن به لحاظ تولید انبوه،
قیمتها در مقایسه با تولیدات سنتی باید پایینتر و محصوالت دارای کیفیت ثابت و قابل پیشبینی باشند.
وی با بیان اینکه صاحب نظران همواره محاسن و معایبی را برای صنعتی شدن ساختمانسازی بر شمردهاند خاطر
نشان کرد :روش صنعتیسازی به دلیل تولید سری و انبوه،ناگزیر به چشم پوشی از برخی اعمال و سیلقهها و در
نتیجه تنوع گرايیهاست.
تهرانیزاده تصریح کرد :یکنواختی ظاهری اینگونه ساختمانها،در بعضی موارد،آزادی انتخاب و تنوع در مصالح و
شکل و نیز معماری را تحتالشعاع قرار داده و امتیازات حاصله از بکارگیری روشهای صنعتی را تحت تأثیر قرار
میدهد.
رئیس کمیته بازنگری آيیننامه  2800گفت :از آنجایی که قیمت تمام ش��ده ساختمانهای سنتی خارج از توان
پرداخت اقشار کم درآمد تا متوسط است،بنابراین کاهش قیمت از اهمیت باالیی برخوردار بوده و این امر تنها با
تغییر سیستمهای سنتی و جایگزین کردن آنها با سیستمهای صنعتی و همراه شدن با آخرین تغییرات روز دنیا،با
در نظر گرفتن شرایط بومی ،اقلیمی ،لرزه خیزی و فرهنگی کشور میسر میشود.
به گفته وی،از مهمترین ویژگیهای صنعتی سازی مسکن ،بهبود شرایط محیط کار است به گونهای که امکان
استفاده از نیروی کار تحصیل کرده و متخصص را فراهم میسازد.
کاربردی شدن پوششهای نانویی برای حفاظت از ابنیه مذهبی و تاریخی
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به خارجيها واگذار شده است؟ابوالقاسم رحماني دبير كميسيون عمران مجلس در اين باره به دنياياقتصاد گفت:
يك ش��ركت خارجي در پرند را ديديم كه همه نيروي كار و ماش��ينآالت س��اختماني را از كش��ورش وارد ايران
كرده،اين كار چه سودي براي بازار ايران به همراه دارد؟آيا اشتغال ايجادميكند؟آيا تكنولوژي وارد كشور ميكند؟
رحماني همچنين افزود :شهر جديد پرند مشكل جدي آب دارد و حتي براي  70هزار نفر جمعيت فعلي اين شهر نيز
مشكل كمبود آب مطرح است.اين عضو كميسيون عمران تصريح كرد :دولت با مسكنمهر ،مشكل قيمت زمين
را حل كرد و رفتهرفته با اين طرح،مسكن از حالت كاالي سرمايهاي در حال خارج شدن است ،اما واقعيتي كه وجود
دارد اين است كه واحدهاي مسكونيمهر در حال ساخت در پرند تا مسكونيشدن و استفاده ،فاصله زيادي دارند.
رحماني گفت :خانههاي پرند نيازمند كلي خدمات ش��هري همچون مدرسه ،فضاي سبز و مراكز تجاري رفاهي
است كه بايد براي آنها نيز فكري شود .دبير كميسيون عمران پيشنهاد كرد :در داخل شهر تهران ،اجازه افزايش دو
طبقه تراكم در بافتهاي فرسوده عالوه بر تراكم موجود داده شود تا اطراف تهران زياد از حد گسترش پيدا نكند.
وي افزود :اسكان جمعيت سرريز تهران در شهر پرند فقط با ساختوسازهاي مسكنمهر ممكن نميشود ،بلكه
هزينههاي زيادي بايد براي تامين امكانات زندگي در اين شهر انجام شود .وي به وزارت مسكن توصيه كرد ،به
جاي افتتاح هزار يا سه هزار واحد مسكوني ،حدود  30هزار واحد را آماده كند و يكجا به بهرهبرداري برساند.همچنين
محسن نريمان عضو كميسيون عمران و رئيس كميته مسكن مجلس نيز به دنياياقتصاد گفت :شركتهاي بزرگ
ساختماني در پرند مشغول هستند و وقتي از آنها درباره قيمت تمام شده واحدهاي مسكونيمهر سوال ميكنيم،
ميگويند قرارداد ما متري 300هزار تومان است و براي متقاضي مسكنمهر متري  400هزار تومان تمام ميشود.
وي افزود :بحثي بين نمايندگان در جريان بازديد از پرند مطرح ش��د ،مبني بر اينكه ظرفيت اجرايي انبوهس��ازان
داخلي زياد است و لزومي ندارد شركتهاي ترك وارد مسكنمهر شوند،البته شايد براي ايجاد رقابت آمدهاند .نريمان
همچنين با اشاره به طرح ايجاد شهر فرودگاهي در اطراف فرودگاه امام كه از مصوبات برنامه پنجم است ،گفت:
شهر جديد پرند بهترين منطقه براي شهر فرودگاهي است و بهتر است به جاي ايجاد شهر جديد ،همين منطقه
توسعه پيدا كند.

سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی برای محافظت از سطوح دیوار امامزاده های واقع در این منطقه از پوششهای
نانوفام  WPتولید شده در کشور استفاده می کند که این پوششها در سطوح تغییری ایجاد نمی کند.
به گزارش « مهر» ،سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی در نظر دارد برای ترمیم بناهای تاریخی و امامزاده های
موجود در سطح استان از پوشش نانویی شرکت نیلی فام با عنوان  WPاستفاده کند.از این رو این سازمان طی
قراردادی به ارزش  10-12میلیون تومان این محصول را خریداری کرد.
نانوفام  WPمایعی پایه آب است که به منظور آب بند سازی و محافظت طیف عظیمی از سطوح ساختمانی و
صنعتی طراحی شده است.ویسکوزیته این محصول بسیار شبیه به آب است از این رو به راحتی می تواند به منافذ
موئینه ای آن نفوذ کند.
این ویژگی باعث شده است که سطوح کار شده با نانو فام  WPچه از لحاظ ظاهری و چه مکانیکی ثابت و بدون
تغییر باقی می ماند.
عالوه بر این سازمان کنترل ترافیک نیز در نظر دارد برای رنگ آمیزی سطوح از پوشش های خود تمیز شونده نانو
فام  SCاین شرکت که عملکرد آن بر اساس خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیوم استوار است به عنوان
نمونه در چند نقطه استفاده کند.

به گزارش «مهر» ،نیکزاد در بازدید از پروژه مسکن مهر بافق اظهار داشت :میزان تسهیالت بانکی مسکن مهر از
 200میلیون ریال به  220میلیون ریال رسیده است.
وی با تاکید بر تس��ریع در اجرای پروژههای مس��کن مهر بافق ،خاطرنشان کرد :حداکثر میزان آورده متقاضیان
مسکن مهر شهرستان بافق  100میلیون ریال خواهد بود.
وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد :ساختمانهای پروژههای مسکن مهر که بیش از سه طبقه داشته باشند،
ی شوند که پروژه مسکن مهر بافق از این قاعده مستثنی نیست.
به آسانسور مجهز م 

شوخي باهنر با وزير مسكن

تاثیربیمهکارگراندرکیفیتساختمانها

به گزارش «فارس» ،دومين همايش ساالنه نوسازي بافت فرسوده شهر تهران در مركز همايشهاي برج ميالد
بدون حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران برگزار شد.
در اين مراسم محمدرضا باهنر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي حضور يافت و در مورد بافت فرسوده،
طرح هدفمند كردن يارانهها ،قانون خدمات كشوري و اصل  44سخنراني كرد.
وي در بخشي از سخنانش گفت :شوخي نيز با وزير مسكن كنيم؛ايشان فع ً
ال وزير مسكن مهر هستند و غير آن
كاري نميكنند اما از همين وزير مسكن خواستهايم  50درصد منابع اعتبارات و تسهيالت اعطا به بخش مسكن
را به بازسازي بافت فرسوده اختصاص دهد.
باهنر به عمر  22تا  23ساله خود در مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد و گفت :اختيارات شوراها را بررسي كرديم
حال كه دور سوم شوراهاست در واقع ميتوانيم بگوييم خيلي از كارهاي دولت را ميتوان به شوراها واگذار كرد.

تامین امنیت شغلی و اطمینان از آینده در احداث ساختمان های با کیفیت توسط کارگران ساختمانی بسیار موثر
است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،ابوالفضل ذوالقدر،رئیس کانون کاردان های فنی س��ازمان نظام مهندسی با
بیان اینکه تامین امنیت شغلی و اطمینان از آینده در احداث ساختمان های با کیفیت توسط کارگران ساختمانی
بسیار موثر است،افزود :با توجه به نقش موثر کارگران ساختمانی ماهر در چرخه ساخت و ساز،حمایت و پشتیبانی
از این قشر ضروری به نظر می رسد.
ذوالقدر،تحت پوشش قرار گرفتن این کارگران را مهم ترین اقدام در راستای تامین امنیت و آرامش آنان در طول
م��دت فعالیت و بویژه دوران بازنشس��تگی دانس��ت و گفت :با این اقدام کارگران با به��ره گیری از نیروی فکر و
خالقیت،تمامی همت خود را برای ارتقای سطح کیفی ساختمان ها به کار خواهند بست.

 5ايراد به مسكنمهر وارد شد

عمرساختمانهایایرانیکسومدنیاست

 10عضو كميسيون عمران مجلس چندي پيش براي پيگيري مشكالت زيرساختي مسكنمهر،از واحدهاي در
دست ساخت شهر جديد پرند بازديد كردند؛ اما نتايج اين بازديد منجر به انتقاد و ايراد نمايندگان از بعضي اتفاقات
شد.ورود خارجيها به مسكنمهر،بيآبي در پرند ،فقر امكانات شهري در اين منطقه،فاصله پرند تا تهران و همچنين
قيمت ساخت متري  300هزار تومان و تحميل هزينه تا متري  400هزار تومان به متقاضي،از جمله موضوعاتي بود
كه دراين بازديد مورد توجه اعضاي كميسيون عمران قرار گرفت و حتي پيشنهادهايي براي برخي از آنها مطرح شد.
اولين انتقادي كه در اين بازديد مورد سوال نمايندگان قرار گرفت ،ماجراي حضور شركتهاي خارجي آن هم در
قالب پيمانكار در زمينهاي 99ساله پرند بود،مبني بر اينكه چرا با توجه به بيكاري انبوهسازان داخلي ،كار مسكنمهر

رئیس انجمن بتن ایران با بیان اینکه عمر ساختمانها در کشورمان یک سوم دنیاست،گفت :در حال حاضر فاصله
زیادی تا مهندسی مطلوب در ایران وجود دارد.
محمد کیهانی در اولین کارگاه استاندارد سازی مصالح ساختمانی در گفت وگو با « مهر» با اشاره به زلزله شهر بم
اظهار داشت :متاسفانه در این زلزله بیش از  40هزار نفر از مردم کشورمان را از دست دادیم.
وی با تاکید بر ضرورت استاندارد کردن صنعت ساخت و ساز در کشور ،خاطر نشان کرد :در حال حاضر  25درصد
از سرانه درآمد ملی کشور در راستای تامین مسکن صرف می شود.
رئیس انجمن بتن ایران با اشاره به وضع غیرقابل قبول عمر مفید ساختمان در ایران ،عنوان کرد :متاسفانه عمر

افزایش سهم دولت در مسکن مهر
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خبرها
مفید ساختمان در ایران تنها بین  30تا  40سال است.
کیهانی بیان داشت :این در حالیست که این میزان عمر ساختمان در ایران حدود یک سوم متوسط عمر ساختمانها
در دنیا محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه هر ایرانی منابع فراوانی را به علت پایین بودن قیمت مصالح ساختمانی برای ساختمان سازی
صرف می کند ،یادآور شد :این در حالی است که قیمت هر مترمربع زمین در ایران باالتر از متوسط جهانی است.
قدیمی بودن فناوری ساخت مسکن در کشور
رئیس انجمن بتن ایران از قدیمی بودن فناوری ساخت مسکن در کشور انتقاد کرد و بیان داشت :علیرغم وجود
بخش های مهندس��ی که البته با مفهوم ساختار مهندس��ی واقعی فاصله دارند هنوز کشور ایران در این زمینه با
مشکالت فراوانی روبرو است.
کیهانی با بیان اینکه ساختمان سازی در ایران فاقد مشخصات فنی مورد نیاز است،خاطر نشان کرد :این در حالیست
که در دنیا از مشخصات فنی برای ارزانتر شدن قیمت تمام شده ساخت مسکن استفاده می کنند ولی در ایران پول
بیشتر و هزینه بیشتری به دلیل عدم استفاده از مشخصات فنی مورد نیاز صرف می شود.
وی با تاکید بر ضرورت آموزش نیروهای انسانی در این بخش عنوان کرد :ارتقاي دانش ،مدیریت،اقتصاد و فرهنگ
نیز از دیگر راهکارهای موجود برای استاندارد سازی ساختمان در ایران محسوب می شود.
رئیس انجمن بتن ایران یادآور شد :نقش آموزش و فرهنگ سازی در زمینه ساختمان سازی بیشتر از دیگر عوامل
مهم به نظر می رسد.
جزیره ای کار کردن دستگاه های متولی ساختمان سازی در کشور
کیهانی با تاکید بر تعریف مشخصات کیفی مصالح ساختمانی در کشور خاطرنشان کرد :نظارت بر طراحی و تولید
و عرضه مصالح ساختمانی استاندارد باید در دستور کار متولیان ذی صالح قرار گیرد.
وی با انتقاد از جزیره ای کار کردن دس��تگاههای متولی ساختمان سازی در کشور،عنوان کرد :با وجود اینکه هر
یک از این متولیان در راستای وظایف خود کار می کنند ولی هماهنگی نظام مندی در میان آنها وجود ندارد .رئیس
انجمن بتن ایران با تاکید بر اینکه برای ساختمان سازی باید استاندارد های ملی مالک قرار گیرند ،بیان داشت:
این استاندارد های ملی باید مبنای طراحی قرار گیرند.
نقص آموزش در دانشگاه ها فارغ التحصیالن را در عرصه عمل با مشکل مواجه می کند
کیهانی با تاکید بر اینکه باید استاندارد های ملی و آيین نامه های مهندسی در زمان تحصیل در اختیار دانشجویان
فنی قرار گیرد،یادآور شد :این در حالیست که به دلیل نقص آموزش این افراد در عرصه های کاربردی با مشکل
مواجه می شوند .وی با انتقاد از نبود طراحی مناسب در و پنجره ها در ساختمان سازی ایران،خاطر نشان کرد :توجه
ویژه به این موضوع باید در دستور کار سازمان استاندارد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایران هنوز با مهندس��ی س��اختمان مطلوب فاصله زیادی دارد ،بیان داشت :وقت آن رسیده که
آموزش کشور به این موضوع نگاه اصولی تر و اساسی تری داشته باشد.رئیس انجمن بتن ایران با اشاره به اینکه
کش��ور ما در زمینه کارهای معماری داری اصول مناس��بی بوده است،یادآور شد :متاس��فانه آنچه امروز در ایران
می بینیم شایسته و برازنده مردم ما با تمدن چند هزار ساله ایرانی نیست.
کیهانی با اش��اره به زلزله بم ،خاطر نش��ان کرد :باید این روز را روز سهل انگاری نامگذاری کرد چرا که این یک
حادثه نبود.
متننامهشهردارتهراندربارهتعلیقشناسنامهفنیساختمان
شناس��نامهفنی س��اختمان به عنوان ابزار جدیدی که اوایل امس��ال توس��ط دو نهاد ش��هرداریتهران و سازما 
ن
نظاممهندسی وارد بازار ساختوساز شد تا سازندهها با تکمیل آن ،متعهد شوند کیفیت ساخت را بهطور کامل رعایت
کنند ،در حال حاضر با دستور شهردار تهران اجرای آن متوقف شده است.
محمد باقر قالیباف در نامهای خطاب به معاون شهرس��ازی شهرداری ،دستور توقف موقتی اجرای شناسنامهفنی
س��اختمان را صادر کرده و معاون او نیز در پینوش��ت نامه ،دستور ابالغ نامه شهردار به شهرداریهای مناطق را
داده است .شناسنامهفنی ساختمان بخشی از مقررات ملی ساختمان است که باید بر اساس آن ،مهندسان ناظر و
شرکتهای مجری ساختمان ،این شناسنام ه را بند به بند رعایت کرده و پس از تکمیل مراحل مختلف ساخت،
صحت اجرا را بهصورت مکتوب در شناسنامه آورده و پای آن را امضا کنند،اما ظاهراً شهرداری گزارشی تهیه کرده
که متن آن حاکی از عدم اجرای درس��ت و مطلوب شناسنامهفنی توسط مجریان ساختمانی است.شهردار تهران
پس از آن دستور توقف صدور شناسنامهفنی را صادر کرد که  10عضو موثر شورایشهر در نامهای با امضای رئیس
شورا از قالیباف خواسته بودند ،برای جلوگیری از بروز نارضایتی شهروندان در انجام امور اجرایی ساختوساز توسط
شرکتهای مهندسی ،اجرای شناسنامهفنی را به حالت تعلیق دربیاورد.
چمران،رئیس شورایش��هر  24شهریورماه در نامهای خطاب به شهردار تهران اعالم کرد 10 :عضو شورایشهر
نسبت به توافقنامهای که سال  86بین وزارت مسکن ،شهرداری تهران ،سازمان نظاممهندسی و شورایشهر برای
اجرای آییننامه اجرایی ماده  33قانون نظاممهندس��ی و کنترل ساختمان و اجرای مرحلهای مبحث دوم مقررات
ملی ساختمان امضا شد ،تحقیقات و بررسیهایی انجام دادهاند که نتایج آن مشخص کرده ،واگذاری امور اجرایی
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ساختوساز به شرکتهای مهندسی و تکمیل شناسنامهفنی نهتنها به نحو صحیح و اصولی عملیاتی نشده ،بلکه
بهانهای برای سودجویی و در نهایت بروز نارضایتی عمده در شهروندان و اختالل در گردش بهینه و صحیح امور
ش��ده اس��ت.در نامه رئیس شورایشهر از قول این  10عضو خواسته شده بود :اجرای مفاد این توافقنامه تا زمان
بررسی و ارايه پاسخ کارشناسی در این خصوص به حالت تعلیق دربیاید.
شهردار تهران نیز شش روز پس از ارسال این نامه ،در سی ام شهریور دستور داد «بهطور موقت توافقنامه متوقف
گردد و در اسرع وقت گزارشی تهیه تا مجدداً مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد».
همچنین معاون شهرس��ازی ش��هرداری برای جلوگیری از احتمال کمدقتی در رعایت مقررات ساختمانی پس از
توقف شناسنامهفنی ،پیشنهاد کرد ترتیبی اتخاذ شود تا در نقشهها مهندسان تعهد دهند که مقررات ملی ساختمان
و ضوابط شهرسازی را رعایت کردهاند.
این در حالی اس��ت که هماکنون شرکتهای مجری ساختمان از توقف صدور شناسنامهفنی به شدت گالیهمند
هستند.
ساخت و سازها از سوی سازمان نظام مهندسی تایید نمیشود
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از لغو یک طرفه صدور شناسنامه فنی ساختمان
از سوی شهرداری خبر داد و گفت :کلیه ساختمانهایی که طی یک ماه گذشته در تهران پروانه ساخت دریافت
کردهاند فاقد شناسنامه فنی ساختمان بوده و مورد تایید سازمان نظام مهندسی نیست.
جابر نصیری در گفتوگو با ایلنا ،با تاکید بر اینکه س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان هیچ مسوولیتی در قبال
ساختمانهای بدون شناسنامه فنی ساختمان نخواهد داشت،اظهار کرد :از یک ماه گذشته شهرداری به صورت
یکطرفه اجرای صدور شناسنامه فنی ساختمان را لغو کرده است و به همین دلیل سازمان نظام مهندسی هیچگونه
مسوولیتی در این زمینه ندارد.
به گفته نصیری براس��اس مصوبه هیات وزیران از س��ال  83کلیه ساختمانها باید دارای شناسنامه فنی باشند و
صدور این شناسنامه تنها از طریق سازمان نظام مهندسی خواهد بود که این مصوبه برای اجرا از سال  84به کلیه
شهرداریهای مناطق شهری تهران ابالغ شد که تنها شهرداری دو ماه به این قرارداد پایبند بود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد :اما از سال  86با پیگیریهای سازمان
نظام مهندسی ساختمان ،بار دیگر توافق  4جانبهای میان شورای شهر ،شهرداری ،سازمان نظام مهندسی و وزارت
مسکن حاصل شد که براساس آن ساخت و سازها مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید صدور شناسنامه
فنی ساختمان دریافت کنند.
این عضو هیات مدیره اعالم کرد :متاسفانه از زمان توافق چهارجانبه تا یک ماه گذشته تنها  20درصد از ساخت و
سازها دارای شناسنامه فنی شدند و شهرداری طی این مدت با اعمال نظرهای متفاوت بر سر اجرای مطلوب این
طرح کارشکنی میکرد.
وی در خصوص ش��رکتهای مجری س��اختمان که مورد اعتراض شهرداری واقع شدهاند ،گفت :این شرکتها
دارای صالحیت هستند و مجوز خود را از وزارت مسکن دریافت کردهاند و هیچگونه تخطی در این زمینه نداشتهاند.
هیچ دستگاهی برای زلزل ه آمادگی ندارند
رئیس جمعیت هالل احمر گفت :هیچ یک از دستگاه ها برای زلزله های بزرگ و احتمالی آمادگی ندارند،سازمان
ها باید از توانمندی های یکدیگر با خبر شوند و در راستای استفاده از تکنولوژی در امداد رسانی قدم بردارند.
به گزارش ايلنا ،ابوالحسن فقیه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه مدیریت بحران و امداد و نجات گفت :برای
زلزله تهران باید آماده شویم چون وقوع زلزله حتمی است.
رئیس جمعیت هالل احمر با بيان اينكه بايد تعامل بیشتري بين سازمان های امدادی حكم فرما شود ،تصريح كرد:
در6ماهه نخست امسال  127زلزله در کشور رخ داد که با تخلیه و اسکان موقت تعداد تلفات آن بسیار کاهش یافت.
او ادامه داد :همچنین در این مدت  500سیل و  300آتش سوزی خارج از شهر از جمله جنگل های گلستان به
وقوع پیوست که این امر نشان از لزوم آمادگی و تعامل دستگاه های مرتبط با امر امداد رسانی دارد.
فقیه بيان كرد:سازمان ها باید از توانمندی های یکدیگر با خبر شوند و در راستای استفاده از تکنولوژی در امداد
رسانی قدم بردارند.
رئیس جمعیت هالل احمر این نمایشگاه را فرصتی برای رفع نیاز سازمان های دولتی دانست و تصریح کرد :اگر
همکاری میان سازمان های دولتی و شرکت های تولید افزایش یابد می توانیم از نیازها و توانمندی های خود با
خبر شویم .در زلزله پاکستان مردم این کشور کنسرو های ما را مصرف نمی کردندهرچه در داخل کشور به دنبال
تولید کننده کنسرو مناسب با ذائقه مردم پاکستان بودیم موفق به شناسایی نشدیم ،به همین دلیل کنسروها را از
داخل آن کشور تهیه کردیم.
اوبا بيان اينكه دس��تگاه ها باید از آمادگی خوبی برخوردار باش��ند چرا که مردم انتظار دارند امداد رسانی به درستی
صورت گیرد،گفت :اگر تبادل و همکاری میان شرکت ها و سازمان ها خوب صورت گیرد می توانیم به آمادگی
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خبرها
که امری ضروری است دست پیدا کنیم.
فقیه با اشاره به بهره گیری از اصول علمی و امکانات پیشرفته برای مقابله با بحران خاطر نشان کرد :مشكل اصلي
در تعامل هنگام بحران است،اگر دستگاه ها با یکدیگر تعامل داشته باشند می توان بحران را پشت سر گذاشت.
انتقاد از حذف روز زلزله از تقویم
به گزارش « مهر» ،دکتر عباس تسنیمی در حاشیه نشست سالروز زمین لرزه بم در جمع خبرنگاران از رونمایی
تمبر روز ملی ایمنی در برابر زلزله در وزارت کشور خبر داد و در این باره توضیح داد :از دو سال قبل انتشار تمبری
به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله مصادف با سالروز زمین لرزه بم در دستور کار پژوهشگاه زلزله قرار گرفت.
وی ادامه داد :از سوی دیگر ستاد مدیریت بحران کشور با هماهنگی پست اقدام به انتشار تمبر روز ایمنی در برابر
زلزله کردند و از پژوهشگاه در زمینه ارایه طرح تمبر دعوت به همکاری شد.
رئیس پژوهشگاه زلزله خاطرنشان کرد :رونمایی از این تمبر عالوه بر اثرگذاری در جامعه در خصوص ضرورت
ی کند.
ایمنی در برابر زلزله کشور را متوجه اهمیت مقاومسازی م 
وی همچنین در خصوص حذف روز ملی ایمنی در برابر زلزله از تقوی م خاطرنش��ان کرد :پژوهش��گاه در سالهای
گذش��ته پیشنهاد نامگذاری روزهای  8آذر به مناس��بت روز مانور زلزله و  5دی مصادف با سالروز زمینلرزه بم با
عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارایه کرد که در نهایت روز  5دی با عنوان
روز ملی ایمنی در برابر زلزله در تقویمها ثبت شد.
تسنیمی با تاکید بر اینکه در تقویم سالهای  88 ،87 ،86و حتی  89روز  5دی با عنوان روز ایمنی در برابر زلزله
نامگذاری شده است،ادامه داد :در مردادماه سال جاری شورای فرهنگ عمومی از شوراهای اقماری شورای عالی
انقالب فرهنگی حذف این روز از تقوی م کشور را تصویب کرد که برای این امر از پژوهشگاه مشورتی خواسته نشد.
وی خاطرنش��ان کرد :وضعیت گس��لهای ایران به گونهای شده است که به جای رخداد هر  10سال یک زلزله
بزرگ هر  7سال یک زلزله بزرگ در کشور رخ میدهد که این امر نیاز به توجه بیشتر در زمینه زلزله و ضرورت
ایمنی در برابر آن را دارد.
رئیس پژوهشگاه زلزله همچنین با بیان اینکه در حوزه زلزله اقدامات اساسی در کشور صورت نگرفته است ،یادآور
شد :از نظر علمی ثابت نشده است که رخ دادن زلزلههای متوسط و نزدیک به بزرگ موجب تخلیه انرژی گسلها
میش��ود و همچنین اثبات نشده اس��ت که در صورت رخ ندادن پس لرزهها انرژی گسلها ذخیره میشود از این
روست که شاهدیم در دنیا با بزرگداشت زلزلههای بزرگ رویکرد جدی نسبت به ایمن سازی در برابر زلزله وجود
دارد.
نبود ایمنی بیش از 50درصد ساختمانها تهران در برابر وقوع زلزله
رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت :بیش از  50درصد ساختمانهای تهران در برابر
وقوع زلزله ایمن نیستند.
عزیزاهلل رجبزاده در گفتوگو با « فارس» از ايجاد  374اسکان اضطراری در محالت تهران تا پایان سال آینده
خبر داد و گفت :در مواقع وقوع زلزله این بافتها آس��یب زیادی میبینند و بیش��ترین تلفات جانی و مالی از این
قسمت خواهد بود.رجبزاده به نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت :باید ساختمانها نوسازی شوند و همچنین
ایمنسازی شریانهای حیاتی مانند آب و برق در دستور کار مراجع ذیصالح قرار دارد و باید با سرعت این کار
انجام شود.
زلزلهتختجمشيدراتهديدميكند!
در قسمت چپ پلههاي ورودي تخت جمشيد ،تعدادي از سنگهاي ديوار دچار هوازدگي شديد شده و عالوه بر
پوسيدگي و هوازدگي سنگها ،تركهايي در سه نقطه از ديوار بهوجود آمده است.به همين دليل ،استحكامبخشي
و مرم��ت اين نقاط كه حالت بحران��ي دارد،بايد در اولويت قرار گيرد،زيرا احتمال ريزش آنها با كوچكترين زلزله
وجود دارد.
مشاور معاون حفظ،احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعالم كرد :شرايط بخشهايي
از ديوار ورودي پلههاي تخت جمشيد چنان بحراني است كه با كوچكترين زلزله ،احتمال ريزش آنها وجود دارد.
اين متخصص س��ازه،ژئوتكنيك و مدلس��ازي توضيح داد :بهلحاظ مهندس��ي،مهمترين بخش سازههاي تخت
جمشيد ،ديواري است كه صفه ،پشت و درون آن قرار گرفته است.اين ديوار عالوه بر وزن خود و تأسيسات روي
آن ،نيروي رانش مصالح پركننده پشت آن را نيز تحمل ميكند.
توگو با ايسنا ادامه داد :عوامل آسيبرسان به اين ديوار شامل زلزله (تخت
دكتر سيدعبدالعظيم اميرشاهكرمي در گف 
جمشيد دست كم روي دو گسل فرعي قرار دارد)،شيب دامنه و احتمال اختالف نشست ،رطوبت زمين و داخل صفه
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و تبخير از سطح ديوار بهعلت خشكي هوا و وزش باد است.
ش��اهكرمي با بيان اينكه براي حفاظت و بهرهگيري از تخت جمش��يد بايد آن را از منظرهاي مختلف نگاه و راه
برخورد با آن را انتخاب كرد،گفت :براي اين كار ،استعدادهاي نهفته در تخت جمشيد كه براساس آنها ،اين بنا برپا
مانده ،با توجه به اينكه در شرايط سخت زمينشناسي و آبوهوايي است ،بايد شناسايي و بازخواني شود تا از تخت
جمشيد بتوان حفاظت كرد.
وي ادامه داد :تخت جمشيد از منظر مهندسي ،سازهاي پيوسته ،نرم و با عملكرد بسيار مناسب در مقابل بارهاي
زلزله و دفع رطوبت اس��ت .س��ازه باربر آن فقط از دو نوع مصالح ،يعني س��نگ معدني آهكي و برحس��ب مورد،
ماسهسنگ (در مكانهايي خاص) و بستهاي فلزي ساخته شده است .همچنين ابتكار اصلي ،در طرح اتصاالت
اصطكاكي بدون مالت اس��ت .عالوه بر اين ،ديوارهاي داخلي خش��تي هستند و در شرايط زلزله درون قابهاي
سنگي محبوس شدهاند.
وي درباره نقاط بحراني تخت جمشيد توضيح داد :با توجه به اينكه ديوارهاي باربر و برشي تخت جمشيد ،خشتي و
بسيار قطور هستند و بين كالفهاي سنگي مانند قابهاي سردرها قفل و بست شدهاند،اين ديوارها براثر فرسايش
و تخريب به خاك رس و با گذر زمان و ايجاد مواد ارگانيك مانند ريش��ه گياهان به عوامل آسيبرس��ان تبديل و
اكنون اين آاليندهها (خاكهاي آلوده) به داخل صفه و پشت ديوارها هدايت شدهاند.
او اظهار كرد :سيستم حفاظتي طراحيشده در بخش شمالي ديوار تخت جمشيد،در سمت چپ پلكان از كار افتاده
و اين ناحيه در شرايط بسيار بدي است.البته فرسايش در ديوار سمت چپ بهعلت خاكهاي رس روي صفه بسيار
شديدتر و بحرانيتر از سمت راست است ،يعني سيستم حفاظتي سمت راست پلكان هنوز فعال است .همچنين
سنگهاي ديوار ،آهكي است و فرسايش شيميايي ،هيدرولوژيكي ،حرارتي و مكانيكي (تنش زياد) سبب شده است
كه در سه محل از ديوار سمت چپ شرايط بحراني بهوجود آيد.
وی تأكيد كرد :در اين راس��تا ،دو موضوع اورژانس��ي را بايد در نظر گرفت و به آنها عمل كرد؛ نخست اينكه بايد
به فكر راهاندازي و مرمت مهندسي حفاظت از صفه در سمت چپ پلكان بود ،يعني سيستم هوادهي درون صفه
(گربهروها) دوباره بايد احيا و آاليندههاي روي صفه (خاكهاي رس با بقاياي بيولوژيكي)منتقل شود.ديگر اينكه
استحكامبخش��ي و مرمت س��ه نقطه از ديوار س��مت چپ پلهها كه حالت بحراني دارد و احتمال ريزش آنها در
كوچكترين زلزله وجود دارد ،بايد در اولويت قرار گيرد.
زلزله تهران حتمی است
در حال حاضر تعداد زیادی گسلهای شناخته شده در تهران مانند گسل ری و عباسآباد و همچنین تعداد زیادی
گسلهای ناشناخته داریم و طبق تحقیقاتی که انجام شد هیچ نقطهای از شهر تهران منطقه ایمن نخواهد بود.
مدیر کارگروه سیستمهای اطالعات مکانی پردیس فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه در صورت وقوع زلزله مناطق
مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تلفات انسانی و سازهای را خواهد داشت گفت:تهران یکی از شهرهای لرزه خیز
است که دارای گسلهای وسیع است.
دکتر محمودرضا دالور در پاسخ به «مهر» با بیان اینکه در کشوری هستیم که عمق زلزلههایی که اتفاق میافتد
در اعماق کم زمین است ،اظهار داشت :از این رو خطرپذیری زلزلههایی که در کشور رخ میدهد بسیار باالست از
این رو الزم است تا در خصوص مسايلی چون کیفیت سازهها و ایجاد اتاقهای ایمن در کشور اقدام کنیم.
مدی��ر کارگروه سیس��تمهای اطالعات مکانی ب��ا بیان اینکه در ای��ن طرح تحقیقاتی پارامترهای��ی چون تعداد
طبقات،کیفیت س��ازهها،قدمت س��ازهها ،میزان جمعیت،ویژگیهای توپوگرافی زمین و وقوع زلزله در شب و روز
موردبررسی قرار گرفت،اظهار داشت :دراین تحقیقات همچنین نسبت به میزان تلفات احتمالی انسانی و فیزیکی و
همچنین شدت زلزله و مناطق پرخطر برآوردهایی صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد :در حالی که  25درصد جمعیت کشور در تهران متمرکز است،بسیاری از استانداردهای کیفی
و مقاومسازی برای سازهها رعایت نشده است از این رو در صورت وقوع زلزله شاهد تلفات زیادی خواهیم بود.
دالور ادامه داد :طبق برآوردهایی که بر روی گسلهای تهران از جمله گسل ری و شمال تهران صورت گرفت،
برآورد شده است که در مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تلفات رخ خواهد داد.
وی همچنین به وجود گس��لهای ناش��ناخته در شهر تهران اشاره کرد و اضافه کرد :برای شناسایی این گسلها
نیاز است تا عالوه بر مشاهدات میدانی اقداماتی در جهت لرزه نگاری با استفاده از تکنیکها و سیستمهای تعیین
موقعیت و همچنین وارد کردن انرژی به زمین و بررس��ی عکسالعمل زمین صورت گیرد.این امر هرچند که در
برنامه پنجم توسعه دیده نشده ولی الزم است تا مسووالن نسبت به این امور توجه ویژهای داشته باشند.
اس��تاد گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در بخش مدیریت بحران
ادامه داد:در بس��یاری از کش��ورها نسبت به اموری چون مدیریت بحران توجه ویژهای نمیشود چرا که معتقدند
پیشگیری بر درمان مقدمتر است.در کشور ما نیز باید توجه شود که سرمایه گذاری در بخش تخریب و بازسازی
س��ازهها چندین برابر هزینه را میطلبد که الزم اس��ت عالوه بر اینکه مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه بررسی
زلزله فعال شوند بخش های حاکمیتی نیز در اموری چون نظارت ،قانونگذاری و نظارت بر رعایت استانداردهای
سازهای نیز توجه داشته باشند.
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وی با بیان اینکه وقوع زلزله در تهران حتمی است یادآور شد :طبق تحقیقات زلزله دارای یک دوره بازگشت است
که طبق برآوردها هر  150سال یک بار یک زلزله بزرگ رخ می دهد و با توجه به اینکه بزرگترین زلزله در تهران
در  170سال گذشته رخ داده است باید خود را برای وقوع زلزله بزرگ در کالنشهرها آماده کنیم.

مشاور فنی سازمان عمران و توسع ه حرم مطهر امام رضا (ع) با بیان اینکه مرمت کاشیهای گنبد مسجد گوهرشاد
بخشی از پروژه مناسبسازی این مسجد است ،از فعالیت گسترده علمی برای مقاومسازی این مسجد خبر داد.
دکتر عبدالعظیم امیرشاهکرمی ساختار اولی ه مسجد گوهرشاد را از زیباترین بناها بهلحاظ ساختار دانست و اظهار
کرد :گوهرشاد سنگینترین ،پیچیدهترین و حساسترین بنای حرم است و مهندس بسیار توانمندی این مسجد را
ساخته است .مصالح از پایین بهصورت مخروطی به باال رفته ،ب ه گونه اي که در پایین تنشها کم است و آرامآرام
مصالح قویتر و نرمتر میش��ود تا به باالی بنا برس��د.او با تأکید بر اینکه گوهرشاد مانند جسمی است که روی
زمین پایدارمانده است،گفت :دو نوع المان داریم؛مکعب که پایدار است و کره که عالمت حرکت است.اینها در
مسجد گوهرشاد بهصورت تلفیقشده وجود داشته،اما مکعب بهتدریج برای تغییر کاربری از بین رفته است.کنار ایوان
مقصوره ،مدرسهای بوده است که پایههای گنبد گوهرشاد را با جرزهای قوی تشکیل میداد؛اما بهتدریج پایههای
مسجد گوهرشاد را بریدند و بدون آنکه بدانند این جرزها یکنواختی بنا را از پایین به باال تشکیل میدهد،در آن
راهرو ساختند .به این ترتیب ،اکنون از جرزهای قدیم فقط چهار جرز در چهار طرف ایوان مقصوره باقی مانده است.
عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر به فعالیت انجامشده در سقف و گنبد این مسجد اشاره کرد
و ادامه داد :سقف و گنبد را در گذشته برداشتند و به جای آن ،سازه بتنی گذاشتند .به جای تاقهای اولیه نیز تیر
گذاشتند .یک مربع بتنآرمه روی جرزهای قدیم درست کردند ،سپس عرقچین و گنبد اصلی بتنی را روی این
مربع بنا کردند.عالوه بر این ،یک ناپیوستگی بزرگ دیگر به بنا وارد شده است .در ابتدا ،بنا یکپارچه بود،اما با حذف
جرزها و قرار دادن سقف و گنبد روی آن ،در بنا دخالت و باالی ایوان مقصوره سنگین شده است.وی اظهار کرد:
چیزی که امروز با آن مواجه هستیم ،هارمونی و پیوستگی سابق را ندارد.پی همان پی سابق است،اما مکانیزم عوض
شده است .امروز ما میخواهیم با شبیهسازی ریاضی و کامپیوتری ،بنا را با پی و زمین آن دوباره بهصورت یکپارچه
ببینیم و با هندسه و مصالح جدید بههم متصل کنیم .در این زمینه ،بهصورت مجازی مدلسازی شده و تأثیر عوامل
گوناگون از جمله حرارت روی بنا بررسی شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران از اجرای طرح فضای سبز عمودی شهر به شکل پایلوت در
 50ساختمان خبر داد و گفت :اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا موثر بوده و برای توسعه فضای سبز شهری،
مشارکت مردم با شهرداری ضروری است.
علی محمد مختاری درباره اجرای طرح فضای سبز عمودی شهر تهران اظهار کرد :در بعضی مناطق شهر تهران
بافت مسکونی فشرده داریم و عالوه بر این با کمبود زمین برای توسعه فضای سبز مواجه هستیم ،که خود این امر
ضرورت اجرای طرح فضای سبز عمودی را در تهران افزایش می دهد .وی با تاکید بر اینکه برای توسعه فضای
سبز باید زمین های بالمعارض وجود داشته باشد تا بتوان سرانه های فضای سبز را در هر محله و ناحیه تامین کرد،
گفت :در برخی مناطق مانند منطقه های 11 ،10 ،7و  17به دلیل وجود بافت فشرده مسکونی ،سرانه فضای سبز
به حد استاندارد نرسیده و پایین است.
وی عنوان کرد :بر اساس دستور شهردار تهران تصمیم گرفتیم از فضاهای بدون استفاده که در حقیقت نما و پشت
بام های ساختمان ها بوده ،استفاده کنیم.
مختاری بیان کرد :طرح فضای سبز عمودی شهر تهران بر اساس پیشنهاد شهردار تهران و مصوبه شورای شهر،
ابالغ شده و به همین منظور ستادی از کارشناسان و صاحب نظران برای اجرای آن به طور علمی و کارشناسانه
تشکیل شده است.وی افزود :با تشکیل این ستاد 50 ،ساختمان به عنوان پایلوت در دستور کار سازمان پارک ها
و فضای س��بز برای ایجاد فضای س��بز عمودی در مناطق  22گانه شهر انتخاب شد و عملیات اجرایی آن نیز به
انجام رسیده است.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران گفت :طرح فضای سبز عمودی شهر از طرح های مهمی
اس��ت که باید با مشارکت مردم اجرا شود ،البته اجرای طرح فضای سبز عمودی برای هر ساختمانی امکان پذیر
نبوده و این امر به کار کارشناسانه و همچنین داشتن شرایط خاص ساختمان مربوط می شود.
مختاری قدمت ساختمان ونوع مصالح آن از نظر استحکام برای فضای سبز پشت بام ها را از شرایط اجرای طرح
فضای س��بز عمودی شهر تهران بر شمرد و گفت :این عوامل نقش مهمی در اجرای طرح فضای سبز عمودی
داشته که باید به طور دقیق محاسبه شود.وی اضافه کرد :اجرای طرح فضای سبز عمودی شهر تهران عالوه بر
اینکه از نظر منظر و زیبایی می تواند تاثیر گذار باشد ،فضای سبز محله و منطقه را نیز تامین می کند که خود این
امر می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای تهران ایفا کند.

ردپای برخی ساختوسازها در آلودگی هوای تهران

«تاریخمعماریجهان»،کتابیبرایمعرفیتاریخجهان

اعضای شورایش��هر تهران در جلسه خود با اشاره به اینکه قطع گسترده درختان در برخی ساختمانسازیها به
وضوح قابل مشاهده است ،بخشی از آلودگی هوای تهران را به خاطر این نوع ساختوسازها دانستند و نسبت به
گسترش این قبیل پروژهها در پایتخت هشدار دادند.
شورایشهر از شهرداری تهران خواسته برای توقف ساختوسازهایی که در حذف فضای سبز از سطح شهر موثر
بودهاند ،تعجیل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد،اعتراض اعضای شورای شهر تهران به ساختوسازهای غیر مجاز در پایتخت و تجاوز به
محیط زیست از سوی سازندگان متخلف با تاکید بر پروژه احداث هزار واحد مسکونی در رود دره اوین آغاز شد.
تاکید ش��ورای شهر بر لزوم توقف ساختمان سازی در رود دره اوین در حالی است که به گفته سخنگوی شورای
شهر تنها راه برون رفت از معضل آلودگی هوا در تهران گسترش فضای سبز در سطح شهر است .خسرو دانشجو
نيزبه خبرنگاران گفت :ساخت و ساز صورت گرفته در رود دره اوین تا کنون موجب قطع تعداد قابل توجهی درخت
شده و به محیط زیست منطقه خسارت جبران ناپذیری وارد کرده است ،این در حالی است که شهرداری تهران با
صرف هزینههای هنگفت در تالش برای احیای محیطزیست ارزشمند مناطقی از قبیل روددره اوین بوده است،اما
اینگونه ساختوسازها موجب هدر رفتن زحمات مسووالن میشود.
با این حال حسن بیادی ،نایب رئیس شورا با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی به لزوم تالش بیشتر بر ای توقف
ساختوساز در رود دره اوین اشاره کرد و گفت :اگر چه ساختوساز در منطقه دو تهران از نظر قانونی بدون اشکال
است ،اما صالح است که برجسازی در این منطقه هر چه زودتر متوقف شود.
همچنين علیرضا دبیر ،عضو هیات رئیس��ه شورای شهر تهران نیز در اعتراضی جداگانه یکی دیگر از پروژههای
ساختمانی در پایتخت را مورد انتقاد قرار داد .به گفته وی مدتی است که در حاشیه بزرگراه سئول مجتمعی تجاری
در حال ساخت است که در قانونی بودن آن شايبه وجود دارد.قرار بود شهرداری این پروژه را متوقف کند ،اما من
هنوز از کنار آن عبور و ادامه ساختمان سازی را مشاهده میکنم .چمران نیز در تایید اظهارات وی گفت :این پروژه
روی کاغذ متوقف شده است نه با بیل و کلنگ.

کتاب «تاریخ معماری جهان» نوش��ته فرانسیس دی .کی .چینگ و دیگران ترجمه محمدرضا افضلی به عنوان
برگزیده معرفی شد.
به گزارش «آرت نا» این کتاب در چهاردهمین جایزه کتاب فصل و در بخش «هنر» و قسمت ترجمه برگزیده شد.
این کتاب شامل هجده برش زمانی است که به ترتیب تاریخی از 3500سال پیش از میالد شروع و به 1950میالدی
ختم میش��ود؛هر برش زمانی نش��انه آغاز یک دوره زمانی نیست،بلکه تقریبا اواسط دوره ای را نشان میدهد که
فصل مورد نظر به آن مربوط میشود ،برای مثال برش زمانی800میالدی ،دوره700تا900م .را شامل میشود.
در پیش گفتار کتاب و در معرفی آن آمده است« :این کتاب از لحاظ جغرافیای ،جهانی است،زیرا بر آن است که
تاریخ تمام جهان را معرفی کند و نه فقط بخشی از آن را،اگرچه کتابی از این دست ناگزیر باید به گزینش محتوای
خود بپردازد و معین کند که چه چیز را میتوان در آن گنجاند و چه چیزی را نمیتوان.
محمدرضا افضلی در سال 1331در مشهد به دنیا آمد ،تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند
و در سال1350وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد.

مسجدگوهرشادبازلزلهفروخواهدریخت
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کاهش آلودگی هوا با اجرای طرح فضای سبز عمودی

امکانکنترلشعلهبخاریباموبایل
مخترع ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه کنترل بخاری از راه دور با هدف کاهش مصرف انرژی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،مصطفی احمدی ،مبتکر این سیستم اظهار داشت :این دستگاه از طریق
ریموت کنترل قادر است مشعل های صنعتی،موتورخانه های مدارس،بخاری های صنعتی و خانگی را روشن و
خاموش کند .وی با بیان اینکه دستگاه کنترل بخاری از راه دور براساس امواج رادیویی کار می کند،خاطرنشان کرد:
این دستگاه می تواند شعله بخاری گازی را از طریق تلفن همراه و اینترنت نیز کنترل کند.
این مخترع با بیان اینکه گیرنده و فرستنده این دستگاه با امواج  40هزار مگاهرتز کار می کند،تصریح کرد :این
دستگاه در کاهش مصرف انرژی نقش بسزایی دارد و با توجه به موضوع هدفمندی یارانه ها کاربرد دستگاه کنترل
بخاری از راه دور در صنایع بسیار زیاد است.
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دانشجویایرانی،برندهنخستمسابقهبینالمللیمعماری AIMپکن
دانش��جوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،برنده جایزه نخست مسابقه بینالمللی  AIMدر پکن
چین شد.
علی افس��رمنش ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
درباره طرح خود در این مس��ابقات اظهار داش��ت :مسابقه بینالمللی  AIMدر حقیقت ایجاد جریان فرهنگی -
طراحی آخرین بلوک کارخانه در چین است.
وی با بیان اینکه ساختمانهای چند طبقه منطقه  cable 8واقع در منطقه مرکز تجاری پکن به منظور مجموعه
کارخانههای تولیدات صنعتی در دوره صنعتی جمهوری خلق چین احداث شده است،گفت :این مجموعه به تازگی
به انکوباتوری برای هنر و طراحی تبدیل ش��ده اس��ت به گونه ای که هش��ت ساختمان از این مجموعه به loft
 ،spaceنمایشگاه و کارگاههای هنری تغییر داده شده و هر روزه میزبان هنرمندان و طراحان در زمینههای مختلف
هنری است،با وجود این،مجموعه مذکور همچنان در تضاد شدیدی با بافت شهری توسعه یافته اطراف خود قرار
دارد،چنانکه تنها چند بلوک شهری با ساختمان  CCTVفاصله دارد،بنابراین سایت مورد نظر به دلیل این موقیعت
حساس مکانی شاهد اولین مسابقه بین المللی  AIMشده است.
قیرهایی که از آب به دست میآید
نوع جدیدی از قیر در اولین نمایشگاه راه وترابری و صنایع وابسته به نمایش گذاشته شده که به جای استفاده از
نفت با آب به دست میآید.
امولسیون قیری مخلوطی دو فازی است که در آن ذرات قیر به عنوان فاز داخلی و به کمک ماده امولسیونساز در
آب به عنوان فاز خارجی به صورت شناور قرار گرفته است و ذرات قیر در امولسیون دارای الکترون مثبت هستند.
کیفیت باالتر وضد آلودگی زیست محیطی از مشخصههای این قیر است که بیش از  90درصد از تولید آن توسط
متخصصان داخلی است و به عنوان فناوری زیست محیطی و دستاوردی نوین در کشور به شمار میآید.
راز حمام شیخ بهایی فاش شد
«شیخ بهایی با استفاده از طال که رسانایی باالیی دارد و در انتقال گرما نقش موثری را ایفا می کند منبع این حمام
را ساخت و به دلیل استفاده از طال و جلوگیری از سرقت آن ،راز ساخت آن را پنهان نگه داشت».
اين مطلب را برهمند دارنده  9مدال جهانی به موفقیت خود در نمونهسازی حمام شیخ بهایی گفت و افزود :ماجرای
این حمام و گرم نگه داشتن آب با یک شمع ،به رازی نهفته در تاریخ تبدیل شده بود که با کنکاشهای پی در پی
باالخره راز این حمام  300ساله کشف شد.
 33اختراع علی اصغر برهمند مخترع خالق خراسانی در نمایشگاه فناوری و پژوهش خراسان رضوی در معرض
دید عالقمندان قرار گرفت .برهمند ضمن معرفی تختخواب شناور،تولیدآب خالص ازآب دریا،آبگرمکن خورشیدی،
پمادالتیام بخش زخم و جراحات و تولید برق از تالطم دریا به عنوان بخشی از اختراعات به ثبت رسیده خود گفت:
تخت خواب شناور برای استفاده در دریا،تولید آب خالص از آب دریا برای آب شیرین مصرفی کشتی ها ،آبگرمکن
خورشیدی با قابلیت استفاده در حمام های روستایی و پمادالتیام بخش زخم بااستفاده از فناوری نانو و طب سنتی
ساخته شده است.وی کنترل دمابه صورت اتومات،تولیدآب از هوا بدون استفاده از برق ،تولید گوجه فرنگی با طعم
توت فرنگی ،پیش بینی زلزله و سیس��تم آبیاری درختان با 60درصد صرفه جویی در مصرف آب را از دیگر طرح
های خود اعالم کرد و افزود :طرح پیش بینی زلزله می تواند وقوع زلزله را از  48ساعت تا  10روز قبل تشخیص
دهد و این دستگاه توسط موسسه بین المللی زلزله شناسی ایران تائید شده است.
برهمند تصریح کرد :سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خراسان باایجاد انگیزه میان مخترعان توانسته در
حد بضاعت خود گره کور بسیاری از مشکالت این قشر را باز کند و با حمایت های خود زمینه بروز استعدادها به
ویژه در نسل جوان را فراهم آورد.
علی اصغر برهمند تاکنون  5مدال طال از نمایشگاه های بین المللی اختراعات و فناوری های نو جهان 3،مدال نقره
از چین و یک مدال برنز از مالزی کسب کرده و در سال  2006به عنوان بزرگ ترین نابغه مجارستان دست یافت.
همچنین وی در آخرین تحقیقات خود در منطقه سیستان و بلوچستان اولین اثر برخورد شهاب سنگی در ایران به
قطر  3تا  3.5کیلومتر را کشف کرده است.
مقابلهباخوردگيبتن
مس��أله خوردگی فوالد در بتن از معضالت عمده کش��ورهای مختلف جهان است.این مسأله حتی در کشورهای
پیشرفته همچون آمریکا،کانادا،ژاپن وبعضی کشورهای اروپایی هزینه های زیادی را برای تعمیر آنها به دنبال داشته
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اس��ت.به عنوان مثال درگزارش های بررسی پل ها در امریکاحدود  140هزار پل مشکل داشته اند.این مسأله در
کشورهای در حال توسعه و در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار شدیدتر بوده و سازه های بتنی زیادی در زمانی
نه چندان طوالنی دچار خوردگی و خرابی گشته اند.بررسی هادراین مناطق نشان می دهد که اگر مصالح مناسب
انتخاب گردد،بتن بامشخصات فنی ویژه این مناطق طرح گردد،دراجرای بتن ازافرادکاردان استفاده شودو سرانجام
اگر عمل آوری کافی ومناسب اعمال شود ،بسیاری از مسایل بتن بر طرف خواهد گشت.به هرحال برای پیشگیری
در سال های اخیر روش ها و موادی توصیه و به کار گرفته شده که تا حدی جوابگوی مسأله بوده است.
استفاده از آرماتورهای ضدزنگ و نیز آرماتورهای با الیاف پالستیكی  frpیكی از این روش ها است که به علت
گرانی آن هنوز کامال توسعه نیافته است.به عالوه عملکرد دراز مدت این مواد باید پس از تحقیقات روشن گردد.
از روش های دیگر کاربرد حفاظت کاتدیک در بتن می باشد.بااس��تفاده از جریان معکوس باآندقربانی شونده می
توان محافظ خوبی برای آرماتورها ایجادنمود.این روش نیاز به مراقبت دایم دارد و نسبتا پرخرج است ولی روش
مطمئنی می باشد.
برای محافظت آمارتور در مقابل خوردگی،چند س��الی اس��ت که ازآرماتور با پوش��ش اپوکسی استفاده می شود.
تاریخچه مصرف این آرماتورها بویژه در محیط های خورنده نشان می دهد که در بعضی موارداین روش موفق و
در پاره ای نا موفق بوده است.به هرحال اگر پوشش سالم بکار گرفته شودبا این روش می توان حدود  10تا 15
سال خوردگی را عقب انداخت.
استفاده از ممانعت کننده ها و بازدارنده های خوردگی بتن نیز به دو دهه اخیر برمی گردد.مصرف بعضی از این مواد
همچون نیترات کلسیم و نیترات سدیم جنبه تجارتی یافته است.به هر حال عملکرد این مواد در تاخیر انداختن
خوردگی در تحقیقات آزمایشگاهی و نیز در محیط های واقعی مناسب بوده است.بازدارنده های دیگری از نوع آندی
و کاتدی موردآزمایش قرار گرفته اند ولی دلیل گرانی زیاد هنوز کاربرد صنعتی پیدا نکرده اند.
برای محافظت بیشتر آرماتور و کم کردن نفوذپذیری پوشش های مختلف سطحی نیز روی بتن آزمایش و به کار
گرفته شده است.این پوشش ها که اغلب پایه سیمانی و یا رزینی دارندبا دقت روی سطح بتن اعمال می گردند.
عملکرد دوام این پوشش به شرایط محیطی وابسته بوده و در بعضی محیط هاعمر کوتاهی داشته و نیاز به تجدید
پوشش بوده است.روی هم رفته پوشش های با پایه سیمانی هم ارزانتر بوده و هم به علت سازگاری با بتن پایه
پیوستگی و دوام بهتری در محیط های خورنده و گرم نشان می دهند.
با پیشرفت روزافزون انقالب تکنولوژیک به ویژه در تولید بتن های خاص برای مناطق و شرایط خاص می توان
از این بتن ها در ساخت وسازهای آینده استفاده نمود.دانش استفاده صحیح از مصالح،اجرای مناسب و عمل آوری
کافی می تواند به دوام بتن ها در مناطق خاص بیفزاید.تحقیفات گسترده و دامنه داری برای بررسی دوام بتن های
خاص در شرایط ویژه و در دراز مدت بایستی برنامه ریزی و به صورت جهانی به اجرا گذاشته شود.
آکروپلزیرآتشتوپخانهبیتوجهی
عوامل مختلفی همچون اثرات باد و بارانهای زیاد ،ترکهای گاه و بیگاه و ترکشهای باقی مانده از جنگ ایران
و عراق دست به دست هم دادهاند تا عمر قلعه آکروپل را کوتاه کنند .همچنین به دلیل مرمتهای غیر اصولی،این
بنای تاریخی دیگر توان پذیرش گردشگران به صورت گروهی و روزمره را ندارد.
به گزارش « مهر»،دهه  70میالدی فرانسویها از شوش خارج شدند تا شوش باستانی را به دستان باستانشناسان
وطن بسپارند.پیگیریها و مکاتبات دولت ایران برای بازپس گیری قلعه فرانسویها که بر روی تپه آکروپل ساخته
شده بود،منجر به تحویل اسناد و مدارک این قلعه در سال  1373از سوی دولت فرانسه به ایران شد.
قلعه آکروپل که به قلعه شوش یا قلعه فرانسویها نیز معروف است به دست هیأت باستانشناسی فرانسوی در سال
 ۱۸۹۷میالدی بر روی بلندترین نقطه شهر شوش بنا شده است و شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه
دارد که با استفاده از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی از آجرهای منقوش به خط میخی چغازنبیل
به دست معماران دزفولی بنا شده است.
این قلعه که ساخت آن  ۱۵سال به درازا کشید بر روی تپهای باستانی ساخته شده که مجسمه معروف نامیراستون،لوح
یا کتیبه معروف حمورابی و لیوان مشهور سفالی شوش به رنگ نخودی و نقش بزکوهی از مهمترین آثار به دست
آمده از آن تپه است.
تپه آکروپل بیش از صد سال است که وزن قلعه را تحمل میکند و در باالترین نقطه اراضی اطراف قرار دارد .در
این تپه آثار سکونت از زمانهای گذشته به خصوص ایالمیان و قبل از آن دیده میشود.در این تپه حدود  ۲۷الیه
یا طبقه باس��تان شناس��ی دیده شده است که نشان میدهد این تپه  ۲۷بار دستخوش دگرگونی شده و از طبقات
تاریخی اسالمی،ساسانی،اشکانی،سلوکی ،هخامنشی،وایالمی و قبل از آن تشکیل شده است.
سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعتقاد بر اینکه عوامل مختلف دست به دست هم
دادهاند تا عمر قلعه را کوتاه کنند گفت :باستان شناسان فرانسوی قلعه شوش را با آجرهای تاریخی حفاری شده
از تپههای شوش و هفت تپه ساختهاند.
مجتبی گهستونی افزود :اثرات باد و بارانهای زیاد ،ترکهای گاه و بیگاه قلعهای که پی ندارد،جای ترکشهای
باقی مانده از جنگ ایران و عراق با دایرهای به قطر دو متر،در بخشهای مختلفی از قلعه قابل مشاهده است.
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خبرها
وی با بیان اینکه کتیبههای این قلعه به عنوان راوی بخشی از تاریخ ایران با خطر فرسایش مواجه هستند گفت:
آیاگردشگران و دانشجویان رشتههای باستان شناسی،معماری و مرمت که با نامه نگاری موفق میشوند پا به درون
این قلعه بگذارند میدانند که اگر مراقب نباشند در حیاط طبقه دوم قلعه در زیر پایشان از کتیبههای تاریخی به
عنوان س��نگفرش استفاده شده است.مسوول مراقبت از این اسناد در مقابل فرسایشهای طبیعی و شاید رفت و
آمدهای افراد کیست؟
در حالی که همواره گفته میشود برای بخشهای مختلفی از قلعه،حفاظتهای اضطراری در حال انجام است اما
کتیبههای دیوارهای قلعه شوش هیچ نشانی از حفاظت اضطراری ندارند ولی مدام گفته میشود که چشم اندازی
برای پایگاه شوش،ش��امل اهداف ،برنامهها و اولویتها تهیه شده اما اقدامات چشمگیری از سوی این پایگاه که
نگاههای بس��یاری از ایران دوس��تان و عالقهمندان به میراث فرهنگی به آن معطوف شده در قالب این برنامهها
دیده نمیشود.
افتتاح بزرگ ترین سالن تئاتر کشور
بزرگترين سالن تئاتر كشور افتتاح شد .این مرکز تئاتر حرفه ای مشتمل بر  6سالن است که  5سالن  150نفره برای
آموزش و اجرای تئاتر و یک سالن هزار نفره که بزرگ ترین سالن تئاتر کشور است نیز در آن گنجانده شده است.
تاریخ شروع ساخت مرکز تئاتر حرفه ای به  18سال پیش بر می گردد و احداث آن نیز به صورت نیمه تمام رها
شده بود ،اما از سال 1386بار دیگر ادامه عملیات عمرانی این مرکز از سر گرفته شد.مجموعه تئاتر حرفهای شهر
تهران قرار بود در ابتدای سال  ۸۷در محل افتتاح شود.
طراحی س��اختمان ۱۶هزار و  ۵۰۰متر مربعی این مجموعه که مش��تمل بر  ۲۱هزار مترمربع محوطهسازی است
توس��ط معمار جوان فارغالتحصیل دانش��گاه آزاد «آرش مظفری» بواسطه مشاور «پژوهشکده توسعه کالبدی»
صورت گرفته است.
نخستین تونل دوطبقه کشور به بهره برداری می رسد
مدیر کل ساخت و توسعه منطقه هشت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت :عملیات اجرایی
س��اخت تونل دو طبقه تنگه زاغ درمسیر بندرعباس -سیرجان در مراحل پایانی است و به زودی به بهره برداری
می رسد.
علی اکبر محمدی با اشاره به اهمیت محور بندرعباس -سیرجان در ترانزیت کاالی کشور گفت :روزانه  40تا 45
هزار خودروی سبک و سنگین از این جاده تردد می کند و  60درصد ترانزیت کاال نیز از این محور صورت می گیرد.
وی افزود :تونل تنگه زاغ به طول یکهزار و 238متر که در کیلومتر  102محور بندرعباس  -سیرجان قرار دارد به
عنوان نخستین تونل دوطبقه کشور،مهمترین بخش محور ترانزیتی بندرعباس -سیرجان است که با بهره برداری
از آن بخش زیادی از مشکالت ترافیکی موجود مرتفع می شود.
محمدی ادامه داد :تونل قبلی موجود در تنگه زاغ به علت واقع شدن در گردنه دارای شیب هشت درصد بود که
با احداث تونل جدید این شیب به سه درصد کاهش پیدا کرده و جاده به صورت کفی درآمده که این امر درکاهش
تصادفات و افزایش ایمنی این تونل عامل بسیار موثری است.
وی با بیان اینکه محور بندرعباس -سیرجان در گذشته بهعلت عرض کم و دوطرفه بودن ب ه جاده مرگ مشهور
بود اضافه کرد :در زمان حاضر با احداث بزرگراه در این مسیر شاخصهای ایمنی به نحو قابل مالحظهای افزایش
پیدا کرده است.
بتن خود رنگ گوگردي توليد شد
ساسان محمدي مخترع ،در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود :امروزه بتن ها به صورت رنگ گچ بوده
و بايد پس از ان در صورت استفاده در زمينه رنگ آميزي شود ،ولي اين بتن ساخته شده از گوگرد به راحتي با رنگ
طبيعي و زيبا در نماهاي طبيعي قابل استفاده است.
وي ادامه داد :اين بتن بيشتر در توليد تجهيزات پيش ساخته و بي نياز از رنگ در منازل و ادارات قابل استفاده است.
مالت خشک از خرداد وارد بازار میشود
مدیر پروژه کارخانه تولید مالت خشک با بیان اینکه اولین کارخانه سیستماتیک تولید مالت خشک از خردادماه
سال آینده محصوالت خود را وارد بازار میکند ،گفت :کارخانه تولید مالت خشک با سرمایهگذاری  2/5میلیون
یورو برای خرید ماشینآالت خارجی و  60میلیارد ریال برای هزینههای داخلی در سمنان در حال تکمیل شدن
است.
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به گزارش فارس ،منصور کیانپور افزود :به دنبال تحول بزرگی که اخیرا در امر تولید مسکن و پروژههای ساختمانی
در دنیا شکل گرفته است ،بنیاد مسکن نیز در صدد تولید مصالح نوین و استفاده آن در پروژههای در دست اجرای
ن گازی توسط کارشناسان خود
خود برآمد که مطالعاتی را هم در این رابطه در طرحهای تولید مالت خشک و بت 
انجام داد.
وی خاطرنش��ان کرد :بررس��ی س��وابق و فناوری های مختلف و بازدید از چند کارخانه ،س��رانجام با ش��رکت
() GAHTIفنالند قرارداد خرید ماش��ینآالت اصلی و فناوری مربوطه برای خرید تولید مالت خشک واقع در
مهدی شهر سمنان اقدام کرد.
کیانپور با بیان اینکه این کارخانه در حال حاضر  45درصد پیشرفت فیزیکی دارد ادامه داد :مالت خشک که قرار
اس��ت در پاکتهای  20تا  40کیلویی بس��تهبندی شود ،بدون اینکه نیاز به مخلوط کردن سیمان و سایر مصالح
ساختمانی برای تهیه مالت باشد تنها با اضافه کردن آب مالت موردنیاز تهیه میشود.
وی افزود :تولیدات این واحد در مرحله اول پنج نوع مالت بنایی ،مالت نصب کاشی ،مالت اندودکاری دیوارهای
داخلی ،مالت اندودکاری دیوارهای خارجی و مالت بتنریزی و بندکشی و در مراحل بعدی قادر به تولید بیش از
 70نوع مالت خواهد بود .وي گفت :برخی از شرکتها به این فکر افتادهاند که مالت خشک تولید کنند اما این
کار با دست صورت میگیرد ،درحالیکه تولید مالت خشک سمنان به طور کامل توسط ماشینآالت خریداری شده
از کشور فنالند صورت خواهد گرفت.
به گفته وی ،در فاز اول قرار است این کارخانه  100هزار تن مالت خشک تولید کند،اما هدف نخست بنیاد مسکن
استفاده از این مالت خشک برای پروژههای خود خواهد بود.
کیانپور اضافه کرد :پس از آماده بهرهبرداری شدن این واحد نمایندگان شرکت فنالندی صاحب فناوری سه تا چهار
ماه در این کارخانه حاضر خواهند بود و پس از تولید و تائید آزمایشگاه کار آنها در این کارخانه پایان خواهد یافت و
تولید زیر نظر متخصصان صورت میگیرد.
زمان بهرهبرداری از خط آهن اصفهان  -شیراز مشخص نیست
با گذشت چند سال از آغاز عملیات اجرایی راهآهن اصفهان -شیراز و بهرهبرداری نیمهکاره از این پروژه ،اخیرا وزیر
راه و ترابری زمان تکمیل این پروژه را مبهم قلمداد کرده است.
این دیدگاه در حالی مطرح میشود که پیش از این مسووالن حملونقل ریلی کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح
شده مبنی بر بهرهبرداری نیمهکاره از این پروژه ،بارها اعالم کردهبودند که برخی کارهای جزيی این خط آهن مانند
تکمیل ایستگاه(صدرا) باقی مانده که بهزودی تکمیل میشود.
با وجود این وزیر راه و ترابری با بیان اینکهسال مالی پروژه ریلی شیراز -اصفهان به اتمام رسیده و اختصاص بودجه
آن با مشکل مواجه است ،به «فارس» گفت :درصورت اختصاص بودجه به این مسیر ریلی در سالجاری،بهطور قطع
میتوانستم قول دهم که این خطآهن در چه زمانی به بهرهبرداری میرسد.
حمید بهبهانی در مورد زمان اتمام عملیات تکمیل مسیر ریلی اصفهان  -شیراز ،اظهار داشت :عملیات تکمیل این
خط آهن تقریبا به اتمام رسیده و تنها مسیر7کیلومتری اضافه شده به اینخط آهن و احداث ایستگاه جدید شیراز
در منطقه قصر قمشه به زمان اتمام این مسیر ریلی افزوده است.
وی با بیان اینکه احداث ایستگاه راهآهن شیراز بسیار پرخر ج و هزینهبر است،تصریح کرد :در آینده بسیار نزدیک
 7کیلومتر باقیمانده از این مسیر و ایستگاه راهآهن شیراز به بهرهبرداری میرسد.وزیر راه و ترابری تأکید کرد :اگر
مطمئن بودم که به این مسیر ریلی چه میزان بودجه اختصاص مییابد بهطور قطع زمان قطعی افتتاح آن را اعالم
میکردم.
همچنین درحالیکه هنوز خبری از سرنوشت آزادراه تهران  -شمال نیست ،بهبهانیاز آغاز عملیات اجرایی بزرگراه
اصفهان  -ش��یراز در آینده بس��یار نزدیک خبر داده و اعالم کرده اس��ت،احداث این آزادراه بهصورت مشترک با
همکاری وزارت که راهوترابری و بخش خصوصی انجام میشود.
توسعه مترو یکی از پارامترهای کنترل آلودگی هواست
نایب رئیس ش��ورای اس�لامی شهر تهران با بیان اینکه حل مشکالت و کنترل بحران ناشی از آلودگی هوا چند
پارامتری است ،گفت :توسعه مترو یکی از پارامترهایی است که میتواند در کنترل آلودگی هوا مؤثر باشد .همچنین
به باور وی ،هرسه قوه کشور در رابطه با بهوجود آمدن آلودگی هوا و خارج شدن آن از حد استانداردهای قانونی و
خطرناک ،باید پاسخگو باشند.
حسن بیادی در پاسخ به این سؤال که اگر آلودگی هوا صدمات جبرانناپذیری را وارد میکند پس چرا اقدامی جدی
در این زمینه انجام نمیشود ،گفت :متأسفانه در چنین مسايلی ما مدعیالعموم نداریم که به مشکالت رسیدگی
کند.به عقیده من دادستان کل کشور میتواند مسووالن ذیربط را در این مورد احضار کند و از آنها پاسخ بخواهد.
بیادی با بیان اینکه همه مقصر هستند و همه کوتاهی میکنند ،اظهار کرد :متأسفانه کوتاهی بیشتر در دولت انجام
میپذیرد و بعضا هم این موضوع از تصمیمگیری مجلس متاثر میشود .در هر صورت درباره آلودگی هوا هر سه
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خبرها
قوه باید پاسخگو باشند.
وی افزود :توسعه مترو یکی از پارامترهایی است که میتواند در کنترل آلودگی هوا مؤثر باشد .بیادی گفت :در
رابطه با حل ریشهای آلودگی هوای تهران باید حداقل  15ارگان با هم به تفاهم برسند و با تصمیمگیری مشترک
اقدامی واحد را به سرانجام برسانند.
سیستمهایحملونقلهوشمندبرایجادههایکشور
بهرهگیری از سیس��تمهای حمل و نقل هوش��مند ( )ITSدر صنعت حمل و نقل جادهای کشور ،ضمن افزایش
ایمنی ،سبب تحول در بخش حمل و نقل جادهای و افزایش توانمندی مدیریت در جادهها میشود.
دکتر شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و ترابری و رئیس این سازمان در نمایشگاه بزرگ وزارت راه و ترابری و
صنایع وابسته ،به ادغام مقوله ساخت راه و  ،ITSجایگاه  ITSدر برنامههای جاری صنعت حمل و نقل و استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی در نصب تجهیزات هوشمند اشاره کرد و گفت :استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات،
فرآیندگرایی و برنامهریزی پیش��رفته ،یکپارچهس��ازی و انتخاب مناسب مجریان طرحها ،همکاری بین سازمانی
با س��ازمانهای مرتبط با جاده و رهبری توس��عه ،سرمایهگذاری مس��تقیم روی پروژههای زودبازده و زیرساخت،
توانمندسازی ادارات کل در استانها از طریق استانداردها ،آموزش و مشارکت در برنامهریزی و بهکارگیری توان
بخش خصوصی و خرید خدمات ،از جمله رویکردهای س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در توسعه ITS
است.
وی ضمن معرفی برخی پروژههای جاری  ITSدر بخش حمل و نقل خاطرنش��ان کرد :راهاندازی مرکزمدیریت
راههای کش��ور ،سیس��تمهای جمعآوری اطالعات تردد به صورت آنالین ،سیس��تم نظارت تصویری ،سیس��تم
جمعآوری الکترونیکی عوارض ،سیس��تم مدیریت ناوگان ،سیس��تم توزین در حال حرکت ،سیست م اطالعرسانی
توسط تابلوهای پیام متغیر ،سیستم ثبت تخلف ،سرعت ثابت راداری ،سیستمهای اطالعرسانی وضعیت آب و هوا،
ایمنسازی تونل و سیستم ردیابی موقعیت کامیونهای حمل و نقل بینالمللی،مهمترین پروژههای جاری ITS
کشوردربخش حمل و نقل محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد :سیستمهای جمعآوری اطالعات تردد ،اطالعات مربوط به تردد را به صورت آنالین و توسط
بستر  GPRSبه سازمان انتقال میدهد تا بتواند وضعیت ترافیک جادهها را به صورت بهنگام در اختیار سیستمهای
برنامهریزی و تصمیمگیری سازمان قرار دهد و باعث افزایش سرعت واکنش شود و تا پایان سال 203 ،دستگاه
ثابت تردد شماری به صورت آنالین اطالعات را انتقال میدهند.
دکتر افندیزاده سیس��تمهای نظارتی تصویری را یکی از قدرتمندترین ابزارهای جمعآوری اطالعات لحظهای
برش��مرد و گف��ت :در حال حاضر  60دوربین نظ��ارت تصویری فعال در محورهای مختلف کش��ور وجود دارد،
80دستگاه در حال نصب است و تاپایان سال  89،140دستگاه جدید نیز نصب و راهاندازی میشود.
ایجاد باغ شهرها از سوی دولت به بنیاد مسکن واگذار شد
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن از تصویب واگذاری ایجاد باغ شهرها به بنیاد مسکن توسط شورای عالی
مسکن و ابالغ آن از سوی رئیس جمهور خبر داد.
محمدرضا شاملو در گفتوگو با فارس گفت :شورای عالی مسکن تصویب کرد تا ایجاد باغ شهر و باغستانها از
این پس به بنیاد مسکن سپرده شود.
وی با بیان اینکه این مصوبه توسط رئیس جمهوری ابالغ شده افزود :این مصوبه یک کار جدید در کشور است که
اتفاق ًا مخالفان و مدافعان زیادی نیز دارد ،بنابراین هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از تخریب و یا تجاوز به اراضی
زراعی و باغهاست .شاملو ادامه داد :هدف جنبی احداث باغ شهرها ایجاد فضای مناسب برای اوقات فراغت است.
وی خاطرنشان کرد :افرادی بودند که اراضی را از منابع ملی تصرف کرده و با تفکیک زمینها آنها را فروخته و
تبدیل به ویال میکنند که این موارد باعث آسیب به اراضی ملی میشود.
وی ادامه داد :باید با یک برنامهریزی مناس��ب در تمام اس��تانهای کشور حداقل خطای اشتباه را داشته باشیم.
در حاشیه شهرها و روستاها معموال اراضی برخوردار وجود دارد که در این مصوبه بنیاد مسکن سعی خواهد کرد
زمینهای ملی را تملک و به افرادی که از بنیاد مسکن پروانه و مجوز بگیرند زمینها را واگذار و آن افراد در آن
زمینها سرمایهگذاری و ویال بسازند.
وی تصریح کرد :افرادی که قصد خرید زمین در اطراف شهرها و روستاها دارند بدانند که این زمینها را تنها در
صورت داشتن مجوز از بنیاد مسکن خریداری کنند تا در آینده دچار مشکل نشود.
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نماينده مردم مشهد در مجلس:

كرسي سازمان نظام مهندسي در كميسيون هاي عمران و شوراها ايجاد شود
نماينده مش��هد در مجلس شوراي اسالمي گفت :براي انجام مش��اوره در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل
ساختمان ،كرسي دایمي سازمان نظام مهندسي ساختمان در كميسيون هاي عمران و شوراي استان هاي مجلس
ايجاد شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي دكتر امير حسين قاضي زاده هاشمي
در جلس��ه هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت :ايجاد كرسي نظام مهندسي در
كميسيون هاي عمران و شوراي استان هاي مجلس در طرح لوايح و قوانين ،آيين نامه ها و تصميم گيري هاي
كالن شهري ،عمراني ،نظارتي باعث قوي شدن سازمان نظام مهندسي ساختمان خواهد شد.
عضو كميسيون بهداشت مجلس افزود :حضور نماينده سازمان نظام پزشكي در مجلس باعث گرديد كه ادبيات
وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي يكي شود ،و نقشه جامع علمي پزشكي كشور تدوين و به عنوان بسته
«نظام سالمت» در صحن مجلس تصويب و در برنامه توسعه پنجم از سال آينده اجرايي گردد و اين مهم براي
سازمان نظام مهندسي ساختمان هم قابل دستيابي است.
وي خطاب به هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت :سعي كنيد ارتباط تان با مجلس و دولت بيش
از پيش شود و اگر نقض و يا پيشنهادي در تغيير قوانين و آيين نامه هاي مربوط به قانون نظام مهندسي كنترل
ساختمان و يا مقررات ملي ساختمان داريد ،از طريق كميسيون عمران مجلس پيگيري نماييد.
دكتر قاضي زاده هاشمي همچنين گفت :باید با مهندساني كه ضوابط و قوانين مقررات ملي ساختمان را در حين
نظارت اجرا ،رعايت نمي كنند و مرتكب خالف مي شوند ،تا مرحله لغو پروانه اشتغال برخورد جدي شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت :نظارت و حضور مهندسان نبايد فقط در ساختمان سازي باشد ،بلكه از
علم و دانش مهندسان در طراحي ساخت و سازهاي شهري ،شهرسازي ،نقشه برداري و ترافيك شهري استفاده شود.
دكتر قاضي زاده هاشمي در خصوص بهره گيري از شيوه هاي معماري در بناهاي ساختمان گفت :مهندسان به
جاي الگو برداري از طرح هاي غربي بايد مدل اصيل ايراني و اسالمي را در ساختمان سازي لحاظ كنند ،تا محدوده
ها و حريم ها بر اساس شريعت رعايت شود.
وي ادامه داد :در طراحي س��كونتگاه ها بايد مرز حرمت ها رعايت ش��ود و س��اختمان ها با هنر معماري و بومي
و فضاي دروني س��اختمان به نحو زيبايي طراحي ش��ود و سعي شود طرح هاي فرهنگي ،بومي و تمدن ايراني و
اسالمي احياء گردد.
وي از س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي خواست با همكاري بخش پژوهشي دانشگاه فردوسي
مش��هد ،مدل هاي معماري ايراني و اس�لامي در ساختمان سازي ،نماهاي داخلي و خارجي و طراحي شهري به
سازندگان ارایه گردد.
وي از س��ازمان نظام مهندسي خواستار ارتقاء دانش مهندس��ان با فناوري نوين روز جهان در بخش ساختمان و
تأسيسات آن شد و افزود :دوره هاي كوتاه مدت مهارت آموزي و افزايش دانش فني باعث پيشرفت علم مهندسان
خواهد شد.
محمدرضا اخوان عبداللهيان نیز ضمن تقدير از حضور نماينده مجلس در جمع هيئت مديره این س��ازمان گفت:
نظام مهندسي ساختمان استان با داشتن  15هزار نيروي متخصص در هفت رشته ساختماني به عنوان بزرگترين
تشکل مردم نهاد استان در مسایل و مشكالت فني ساخت و ساز و در همه رشته ها صاحب نظر بوده و بحمداهلل
پيشرفت مناسبي داشته و همكاري چشمگيري با ارگان هاي ذيربط دارد.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اين سازمان از سوي وزارت مسكن و شهرسازي در بحث
كنترل و كيفيت جزو سه استان برتر در بين سازمان هاي نظام مهندسي كشور معرفي شده است.
مهندس اخوان ادامه داد :سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان پس از تهران بيشترين عضو را دارد و سه
نفر از اعضاي هيئت مديره اين سازمان امسال در انتخابات سراسري نظام مهندسي ساختمان با كسب راي نخست
در رشته هاي معماري ،شهرسازي و عمران براي عضويت شوراي مركزي نظام مهندسي كشور انتخاب شدند.
بودجه ملي براي مشهد
نايب رئيس دوم س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان استان نيز در اين جلسه خواستار تخصيص بودجه ملي براي
كالنشهر مذهبي مشهد شد.
مهندس حسن پورحسيني گفت :مشهد به لحاظ وجود مرقد منور رضوي ساالنه ميزبان بيش از  20ميليون زائر و
حدود سه ميليون مجاور است و در افق سال  1400حضور زائر به  40ميليون نفر خواهد رسيد و اين نياز است كه
دولت و مجلس توجه ويژه اي به اين شهر داشته باشند.
وي خواس��تار مديريت واحد ش��هري و هماهنگي دس��تگاه هاي اجرايي و اصالح ماده  100قانون شهرداري ها
تبصره هاي آن شد.
مهندس پورحسيني در خصوص جلوگيري از ورود مصالح غير استاندارد از خارج گفت :آهن و ميلگرد از كشور چين
و جمهوري هاي آسياي ميانه وارد كشور مي شود ،كه فاقد كيفيت و مقاومت است.
ضرورتآموزشمهندسانمتخصص
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مهندس احمد اس��دي نیز با اش��اره به تاکید قانون نظام مهندس��ي در فعاليت ساخت و ساز و عمران شهري و بر
اساس ماده  2قانون گفت :اين قانون داراي دو بخش ساختمان سازي و شهرسازي است ،كه متأسفانه فقط به
جنبه ساختمان سازي توجه شده و جنبه شهرسازي كه داراي اهميت ويژه اي است به فراموشي سپرده شده است
و مجلس مي تواند زمينه ساز رشد اين بخش و ساخت و ساز كشور باشد.
دبير سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نیز گفت :باید به نحوه گزينش و پذيرش دانشجويان رشته
هاي هفت گانه ساختمان توجه کرد تا در برخي رشته ها با تراكم فارغ التحصيل و در برخي با كمبود متخصص
مواجه نشويم.
وي افزود :براي رس��يدن به آمار الزم مهندس��ان متخصص ،براي ساخت و س��ازهاي كشور ،وجود حداقل يك
متخصص از هر رشته براي هر سازه در دوره ساخت و رعايت ضوابط و شرايط ارجاع كار ضرورت دارد.
اين عضو هيئت مديره به وجود ش��ريانهاي حياتي براي شهرهاي داراي جمعيت باال اشاره کرد تا اين شريان در
زمان حوادث غير مترقبه پاسخگوي ارایه خدمات كمك رساني ،بهداشتي و .. .گردد.
مهندس سيد مهدي ميرفندرسكي ديگر عضو هيئت مديره عنوان نمود :ترافيك در كالنشهرهاي كشور به معضل
بزرگ تبديل شده و اين در حاليست كه بكارگيري مهندسان ترافيك در حل اين مشكل كمتر است و حتي در اين
رشته دوره كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه ها گذاشته نشده است.
عضو كميس��يون تخصصي شهرسازي نظام مهندسي اس��تان از مجلس شوراي اسالمي خواس��تار افزودن نام
«شهرسازي» در عنوان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شد.
عضو ديگر اين سازمان در خصوص اشتغال مهندسان ساختمان گفت :سهم اشتغال در بخش ساخت و ساز 70
تا  90درصد و سهم ساختمان در سبد خانوار  41درصد است.
در ادامه مهندس فريدون هاشم آبادي عضو ديگر هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت:
بايد مسووالن كشور توجه ويژه اي در امر ساختمان و عمران شهري و روستايي كه باالترين اشتغال زايي را دارد،
داشته باشند.
مهندس عليرضا منصوريان عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت :طرح جامع ترافيك شهر
مشهد همزمان با طرح هاي جامع و تفضيلي توسط مشاور در دست تهيه است واميد مي رود اين طرح سال آينده
در شوراي عالي ترافيك كشور تصويب و اجرايي گردد.
وي افزود :كالنش��هر مش��هد به لحاظ وجود مرقد منور رضوي رو به گسترش است ،از اين رو براي رفع مشكل
ترافيكي مطالعه و اجراي پنج خط جديد قطار شهري و مترو آغاز شده كه بهره برداري آزمايشي خط يك قطار
شهري از هفته پيش شروع شده است.
عضو كميسيون تخصصي ترافيك نظام مهندسي استان افزود :احداث خط دوم مترو نيز از نيمه دوم امسال آغاز
شده و پروژه خط سوم مترو نيز از سال آينده آغاز مي شود.
به گفته او ،بهره برداري از پنج خط قطار شهري و مترو فقط  20درصد نياز ناوگان حمل و نقل شهر مشهد تأمين
مي شود و دولت و مجلس بايستي بودجه خاصي را براي اجراي طرح هاي ترافيكي اين شهر اختصاص دهند.
طی شش ماهه نخست امسال؛

بیش از  65هزار متر مربع از ديوارهاي شهر مشهد نقاشی شد
مدير امورهنري ش��هرداري مش��هد گفت :طی ش��ش ماهه نخست امس��ال؛برروي  65هزار و  471متر مربع از
ديوارهاي سطح شهر مشهد نقاشي ديواري ترسيم شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شهرداری مشهد ،هادي مظفري اظهار داشت :اين در حالياست كه نقاشيهاي
ديواري سطح سه در سال گذشته 108 ،هزار و  94مورد بود و در سال  1387نيز پنج هزار نقاشي ديواري در مشهد
وجود داشت.
وي ضمن بيان اينكه در س��الهاي اخير رش��د و افزايش چشمگيري را در اين حوزه شاهد بوديم،گفت :با توجه
به رويكرد مديريت امور هنري شهرداري مشهد در زيباسازي فضاهاي شهري اقدامات متعددي از جمله نقاشي
برروي ديوارهاي سطح شهر ،جايگيري نمادها ،حجمها و المانهاي مناسبتي و دايمي و ديگر تزئينات متناسب با
فضاي شهري مشهد انجام شده است.
مظفري تصريح كرد :در سال جاری نیز  12هزار و 196مترمربع نقاشي ديواري سطح دو انجام شد و طبق آمار
موجود ،در دوسال گذشته  6057مورد و در سال  88نيز  13هزار و  471متر مربع نقاشي ديواري به همت هنرمندان
بر ديوارهاي شهرمان جاي گرفت.
وی در ادامه ميزان نقاش��ي ديواري درس��طح يك نيز اظهار داشت :در سال  410 ،1387متر مربع و در سال 88
چهار هزار و  ،533متر مربع نقاش��ي كش��يده شده است و ميزان نقاشي ديواري امسال تا مهرماه سال جاري یک
هزار و  350مترمربع ميباشد.
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مراحل انتقال و احياي پادگان لشكر 77تصويب شد
معاون شهرسازي و معماري شهردار مشهد گفت :پس از ماهها بحث و بررسي كارشناسي،مراحل انتقال و احياي
پادگان لشكر 77در كميسيون ماده 5تصويب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،محمدهادي جاويد افزود :مراحل انتقال و احياي بافت شهري
پادگان لشكر 77در دو مرحله اراضي جنوب بزرگراه كالنتري(ميدانتير) به وسعت 211هكتار و مابقي اراضي در
قسمت شمال بزرگراه كالنتري تعريف شده است.
مديرانتقال و احياي بافت شهري پادگان لشكر 77ثامناالئمه(ع) در ادامه به اقدامات صورتگرفته درانتقال پادگان
گفت :تهيه و تصويب طرح مربوط به اراضي جنوب پادگان شامل كاربريهاي انتفاعي از جمله كاربري مسكوني،
خدمات ويژه شهري ،تفريحي ،فضايسبز چندمنظوره و ...ميباشد.
نيما وارسته خاطرنشان كرد :كاربريهاي غيرانتفاعي نيز شامل خدماتشهري فضايسبز ،خدمات ناحيه و محله،
تاسيسات شهري ،ورزشي و ...ميباشد.
وی به تصويب اين طرح در كميس��يون ماده 5اش��اره كرد :مراحل اجرايي ش��دن طرح يادشده منوط به امضاي
توافقنامه كلي مابين ش��هرداري و ارتش ميباشد.وارسته افزود :در توافقنامه يادشده ،برنامه زمانبندي آمادهسازي
اراضي نيز ديده شده است.
وی در خصوص هدف انتقال پادگان گفت :امكان بهرهوري مناسب از زمين و فضاهاي موجود جهت كاربريهاي
خدماتي و عمومي براي شهر و شهروندان و ارتقاي كيفيت محيطشهري و فضاي مسكوني از اهداف انتقال پادگان
به شمار ميآيد.
وارسته ادامه داد :تامين نيازهاي جديد شهر با رويكرد طراحي شهري،احياي ظرفيتهاي شهري و اقتصادي،كاهش
ميزان ترافيك و سهولت در ترددهاي درونشهري باتوجه به حجم باالي زوار از ديگر اهدافي است كه در طرح
انتقال پادگان لشكر 77ثامناالئمه دنبال ميشود.
وي با بيان اينكه اراضي پادگان داراي موقعيت ويژهاي ميباش��د،گفت :اين پادگان با وس��عت تقريبي 400هكتار
داراي امتيازاتي است كه از آن جمله ميتوان به نزديكي اين اراضي به مركز شهر و حرم مطهر رضوي اشاره كرد.
وارسته افزود :با توجه به نزديك بودن اين اراضي به پارك تفريحي كوهسنگي و همچنين به علت مجاورت با
مراكز زيارتي و تاريخي شامل آرامگاه خواجهمراد،خواجهاباصلت،رباط طرق و ايوان طرق موردتوجه ويژه قرار دارد.
وي اظهار داش��ت :اراضي پادگان به مهمترين دسترسي هاي اصلي شهر از طريق بزرگراه كالنتري و كمربندي
75متري جنوبي مشهد نزديك ميباشد و سبب بهوجود آوردن ديد و منظر مناسب به شهر و رشتهكوههاي بينالود
شده است.
پس از سالها انتظارسرانجام،

نخستین واگن قطار شهری مشهد روی ریل رفت
اس��تاندار خراس��ان رضوي در حاشيه بازديد از مراحل مونتاژ و تس��تگرم واگنهاي قطارشهري مشهد در جمع
خبرنگاران گفت :زحمات زيادي در طول س��الهاي گذش��ته براي راهاندازي قطارشهري مشهد كشيده شده كه
خوشبختانه اين تالشهاي شبانهروزي حداكثر تا 1/5ماه ديگر به ثمر خواهد نشست و سه ميليون نفر جمعيت
مش��هد و بيش از 20ميليون زائر امام عليبنموس��يالرضا(ع) ميتوانند براي تردد در س��طح كالنشهر مشهد از
لونقل ريلي درونشهري استفاده كنند.
حم 
محمود صالحي افزود :مراس��م افتتاح دومين قطارشهري كش��ور احتماال با حضور احمدينژاد ،رئيسجمهوري
اسالمي ايران برگزار خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد :با راهاندازي قطارشهري مشهد حجم ترافيك كاهش يافته و از آلودگي هوا نيز كاسته شود.
لونقل درونشهري است كه نقش بهسزايي در كاهش
صالحي خاطرنشان كرد :مترو يكي از بهترين وسايل حم 
ترافي��ك و آلودگي هوا دارد و ميتواند حملونقل مس��افر را تس��هيل كند؛ از اين رو به نظر ميرس��د راهاندازي
قطارشهري در دومين كالنشهر ايران هديه ارزشمندي براي مردم اين شهر باشد.
استاندار خراسان رضوي گفت :استان هيچگونه مشكلي در پرداخت هزينه قطارهاي پروژه قطار شهري ندارد و
همزمان با جدول زمانبندي و تحويل قطار از طرف شركت سازنده ،وجه به حساب آنان واريز خواهد شد.
استفادهازقطارشهريتاپايانبهمنماه
ش��هردار مش��هد نيز در حاشيه مراسم تس��تگرم اولين واگن قطارش��هري به خبرنگاران گفت :براساس برنامه
زمانبندي حداكثر تا پايان بهمنماه س��ال جاري قطارشهري مشهد روي ريل قرار خواهد گرفت و شهروندان و
زائران امام هشتم(ع) ميتوانند از اين وسيله حملونقل همگاني براي تردد استفاده كنند.
سيدمحمد پژمان افزود :در خصوص روند عمليات احداث خط 2قطارشهري مشهد نيز گفت :عمليات احداث خط2
قطارشهري آغاز شده و تنها مشكلي كه در حال حاضر داريم موضوع تملك اراضي و همچنين ورود دستگاههاي
حفار مكانيزه است.

91

خبرها
شهردار مشهد خاطرنشان كرد :در صورت رفع مشكل تملك اراضي و ورود دستگاههاي حفار مكانيزه ،عمليات
احداث خط 2قطارشهري سرعت خواهد گرفت.
بسته دوم واگنها 27ديماه وارد كشور ميشود
لونقل مسافر با قطارشهري مشهد
مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري قطارشهري مشهد نيز درخصوص ميزان حم 
گفت :در صورت تامين و راهاندازي 60واگن ،روزانه حداكثر تا350هزار نفر با قطارشهري مشهد جابهجا خواهند
شد .رجبنژاد همچنين با اشاره به سرعت قطارشهري نيز گفت :حداقل  36و حداكثر 75كيلومترسرعت در ساعت
براي قطارشهري مشهد تعريف شده است.
وي خاطرنشان كرد :متوسط فاصله ايستگاههاي قطارشهري  850متر است و قطار در هر ايستگاه  20تا 30ثانيه
توقف خواهد داشت.
احداث یک طبقه مازاد مشروط بر تامین پارکینگ بالمانع اعالم شد
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به يكي از مصوبات کمیسیون فنی و عمرانی و
طرحریزی شهری شورای اسالمی شهر مشهد افزود :با توجه به تصویب طرح و سند راهبردی توسعه شهر مقدس
مشهد،افزایش یک طبقه مازاد بر تراکم عالوه بر مناطق یک 9 ،و  ،11در سایر مناطق شهرداری هم در صورت
انطباق با پهنه بندی و الگوی توسعه طرح تفصیلی به شرط تایید در کمیسیون مشترکی متشکل از شهرداری ،نهاد
مطالعات و مشاور طرح ،با اخذ بهای خدمات مانعی ندارد.
وی با اشاره به وضعیت حال حاضر این طرح و نتیجه به دست آمده خاطرنشان کرد :در حال حاضر چنانچه یک
طبقه مازاد توسط سازندگان احداث شود،از طریق کمیسیون ماده  100شهرداری ،مراحل آن طی شده و معموال
منجر به پرداخت جریمه میشود که این روال هم باعث اتالف وقت برای کمیسیون ماده  100و هم موجب به
وجود آمدن نوعی بیاعتمادی مردم نسبت به شهرداری و شورای اسالمی شده است.وی ادامه داد :در بعضی از
موارد ساخت و سازهای غیراصولی و غیرفنی انجام میشود که بر بار مشکالت شهری میافزاید ،وي با تاکید بر
اینکه مسووالن باید برای رفع موانع در طرح احداث یک طبقه مازاد با تامین پارکینگ با رعایت سایر اصول فنی
ش��تاب بیش��تری داشته باشند ،بیان کرد :سازمان نهاد مطالعات شهرداری تاکید بر انجام روال قانونی طرح دارد،
همچنین مشاوران ،تراکم نفر در هکتار طرح جامع را از  85نفر به  134نفر افزایش دادهاند که این به معنای افزایش
تراکم در شهر البته نه در همه پهنههاست.
وي در خصوص اصالح ضوابط پارکینگ خاطرنشان کرد :طرحها و لوایحی برای اصالح ضوابط پارکینگ تنظیم
ش��د که در جلسات گذش��ته با صرف وقت زیاد به تمامی جزيیات آن پرداخته شده بود و در نهایت مقرر شد تا با
جمعبندی نهایی در طرح جامع مشهد مقدس لحاظ شود.
داوودآبادی تصریح کرد :ضمن اینکه طرح احداث پارکینگ محالت و توس��عه احداث پارکینگهای عمومی از
اولویتهای تعیین شده است ،اصالح ضوابط منطبق با شرایط روز مهمترین مساله قابل طرح است که مقرر شد
معاونت شهرسازی و نهاد مطالعات ظرف مدت  15روز برنامه زمانبندی را برای اعالم ضوابط ارایه نمایند که نهاد
مطالعات معتقد اس��ت در این مدت این امکان وجود دارد نظر مش��اوران اخذ شود .وی با بیان این که طرح جامع
چندین سند رسمی برای شهر تولید میکند ،افزود :از جمله سندهای رسمی که این طرح برای شهر تولید میکند
حریم و محدوده ،نقش��ه وضع موجود وکتابچه ضوابط و مقررات خواهد بود که باید متذکر ش��د در بحث ضوابط
پارکینگ ،کمیسیون و کارگروههای کمیسیون ،حوزه شهرسازی ،سازمان ترافیک و نهاد مطالعات کارهای زیادی
انجام دادهاند و هدف این است که به صورت مستقل این ضوابط ارایه شود ،ضمن اینکه این موضوع در جلسات
آتی کمیسیون مطرح و پیگیری میشود.
وی در خصوص سیاست گذاری بودجه سال  90برای پروژههای عمرانی خاطرنشان کرد 220 :میلیارد تومان برای
پروژههای عمرانی عمده شهر مشهد اختصاص یافت .وی با بیان این که مقرر شد به منظور کنترل و نظارت بر
پروژهها یک روش واحد اتخاذ شود و سیستمی طراحی شود تا کنترل بودجه ،نظارت بر انجام فعالیتها و درصد
پیشرفت فیزیکی پروژهها را مشخص سازد ،تصریح کرد :عالوه بر این ،در این سیستم بایستی همگرایی در تنظیم
گزارشها به مراجع ذیربط محقق شود.
وی همچنین در خصوص ارايه عملکرد س��ازمان عمران در مورد تولید آسفالت و بتن اظهار داشت :فعالیتهای
سازمان عمران با توجه به همسویی آن با اهداف کمیسیون مبنی بر کار مضاعف و همت مضاعف خوشبختانه تا
حدودی تحقق یافته و آمار ارايه شده نشانگر این موضوع است.
داوودآبادی ادامه داد :تولید آسفالت تا  15آذر ماه سالجاری حدود  27هزار و  5000تن بوده است که برابر با تمام
سال  88بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال از مرز  300هزار تن عبورکند ،البته عملکرد سازمان در آسفالت معابر
شهری ،ضعیف ارزیابی میشود که تالش بیشتر در این زمینه مورد تاکید اعضای کمیسیون بود.
بهره برداری از سه برج تجاری اداری و مسکونی در بافت فرسوده مشهد
س��ه برج تجاری اداری و مس��کونی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در طرح نوسازی بافت فرسوده مشهد به
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بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق ،گفت :این سه برج در 12طبقه به ارتفاع
35متر شامل 632واحد مسکونی ،تجاری و مسکونی با زیربنای 63هزار و  899مترمربع و با رعایت مبحث 19قانون
نظام مهندسی ساختمان ،ساخته شده است.
احمد نوروزی افزود :طرح نوسازی بافت فرسوده مجد مشهد در سه کیلومتری غرب حرم مطهر حضرت رضا (ع)
واقع شده که مساحت عرصه آن 8/6هکتار است که در این منطقه 36پروژه با زیربنای 400هزار مترمربع در قالب
مجتمع های مسکونی ،تجاری و اداری احداث خواهد شد.
مهندس نوروزی افزود :شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق وابسته به شرکت مادر تخصصی عمران و
بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی هم اینک طرح هایی را در بافت فرسوده استانهای گلستان ،سیستان
و بلوچستان ،خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی به ویژه بافت فرسوده حرم مطهر رضوی در دست تملک ،طراحی
و ساخت دارد.
استاندارخراس��ان رضوی هم گفت :احیای بافت های فرس��وده و ساخت مسکن مهر در دولت نهم و دهم شتاب
گرفته و ایران اس�لامی به یک کارگاه بزرگ س��ازندگی تبدیل شده اس��ت .محمود صالحی افزود :احیای بافت
فرس��وده شهری کشور نگین پردرخشش دولت نهم بود و بافت قدیمی که کمترین امکانات زندگی و مشکالت
زیستی در آن وجود داشت هم اینک دگرگون شده و واحدهای مقاوم و زیبا در آن ساخته می شود.
وزیر مس��کن و شهرسازی هم در این مراس��م گفت :دولت برای احیای بافت فرسوده شهرهای کشور  50هزار
میلیارد ریال اوراق مشارکت در اختیار مردم قرار داده و 100هزار واحد مسکونی را در بافت های فرسوده در دست
اقدام دارد.علی نیکزاد افزود :در بافت فرسوده شهر مشهد یک میلیون و 500هزار مترمربع با سه هزار میلیارد ریال
در دست ساخت است.
وی گفت :برای تولید مسکن مهر امسال 336هزار فقره پروانه ساخت مسکن صادر شده که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  50درصد رشد دارد.
وی از تاسیس صندوق سرمایه گذاری حرمین شریفین در چهار شهر کشور نام برد و افزود20 :درصد اندوخته آن
از محل صندوق توسعه ملی که 20درصد درآمد نفت را دارد تامین و صرف نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
حرم مطهر حضرت رضا (ع) ،حضرت معصومه(س) ،شاهچراغ و شاه عبدالعظیم خواهد شد.
با دستور دادستان مشهد

تمامي آسانسورهاي مکان هاي دولتي و عمومي مورد بازرسي قرار مي گيرد

مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي گفت :با اخذ مجوز دادستان انقالب و عمومي مشهد ،تمامي
آسانسورهاي مکانهاي دولتي و عمومي مورد بازرسي قرار مي گيرد.
مسعود اصغريان در نخستين همايش آموزشي تخصصي آسانسور ،پله برقي و تجهيزات وابسته در مشهد افزود:
هم اينک در خراس��ان رضوي  120هزار دس��تگاه آسانسور در حال بهره برداري است که  40هزار دستگاه نياز به
بازرسي اجباري ،ادواري و بازسازي دارد.
نايب رئيس دوم س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراس��ان رضوي هم در اين همايش گفت :براساس قانون
مقررات ملي ساختمان ،از اين پس نصب آسانسور در ساختمانهاي داراي بيشتر از سه سقف اجباري است.
به گزارش ايرنا ،حسن پورحسيني افزود :سال گذشته در شهر مشهد حدود دو هزار پروانه ساختماني صادر شد که
 50درصد آنها بيش از سه سقف بود که به اجبار بايستي در آنها آسانسور نصب شود.
وي ادامه داد :آسانسور از کاالي لوکس در ساختمانها خارج شد و به عنوان يک کاالي ضروري به شمار مي آيد.
وي ضرورت اجباري شدن بازرسي ادواري را تأکيد کرد و افزود :از شش علت مهم بروز حوادث در ساختمان ها،
آسانسور دومين دليل محسوب مي شود.
مسجدفیصلپاکستان؛بزرگترینمسجدبدونگنبد
مسجد فیصل در شهر اسالم آباد پاکستان بزرگترین مسجد این کشور و منطقه جنوب آسیا بوده و حتی در میان
بزرگترین مساجد جهان جای گرفته است.
این مسجد بین سالهای  1986تا  1993زمانی که مسجد حسن دوم در کازابالنکا مراکش و مسجد الحرام مکه و
مسجد النبی مدینه تکمیل نشده بود بزرگترین مسجد جهان به شمال می رفت و در سال  1990چهارمین مسجد
بزرگ جهان بود .مسجد فیصل در پاکستان به مسجد ملی تعبیر می شود که  5هزار متر مربع است.
ارتفاع هرکدام از مناره های این مس��جد به  80متر می رس��د که بلندترین مناره ها در میان مساجد جنوب آسیا
محس��وب می ش��وند .سنگ بنای ساخت این مسجد در سال  1966گذاشته شد.در سال  1969یک مسابقه بین
المللی میان معماران  17کش��ور برگزار و س��رانجام پس از چهار روز تعمق و بررس��ی ،یک معمار از کشور ترکیه
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خبرها
برگزیده شد .کار ساخت این مسجد به طور رسمی از سال  1976آغاز و در سال  1986تکمیل شد.
در ابتدا طرح ساخت این مسجد که با معماری های سنتی اسالمی متفاوت و فاقد ساختار گنبد سنتی است مورد
انتقاد قرار گرفت اما بزرگی و وسعت این مسجد موجب شد بسیاری از این انتقادها در نهایت خاموش شوند .چشم
انداز هوایی مس��جد فیصل خط افق اسالم آباد را تحت تسلط خود دارد.این مسجد در پایتخت و در منتهی علیه
شمالی خیابان فیصل واقع و موجب شده این مسجد در شمالی ترین نقطه شهر و در دامنه تپه های مارگله و غربی
ترین نقطه تپه های دامنه کوهستان هیمالیا واقع قرار گیرد.
وداک دلوکای ترک تبار معماری مس��جد فیصل را برعهده داشته و برای این معماری جایزه معماری آغاخان را
به خود اختصاص داد .طراحی به نس��بت نامتعارف این مس��جد به نوعی خطوط معاصر را با نگاه سنتی با خیمه
های اعراب ترکیب کرده و به آن چهار مناره افزوده است .برخالف مساجد سنتی ،مسجد فیصل فاقد گنبد است و
مناره های آن به سبک مناره های مساجد ترکیه باریک و شبیه قلم ساخته شده است.
شبستان داخلی این مسجد دارای چلچراغ بسیار بزرگی است و دیوارهای آن با موزاییکهای زینتی و خطاطی های
بسیار ظریف یک هنرمند پاکستانی تزیین شده است .معماری این مسجد فاصله بسیاری با مساجد جنوب آسیا
داشته و نمونه یکی از برجسته ترین معماریهای مدرن اسالمی در دنیا است.
کشف معبد چندهزار ساله در سوریه
بقایای معبدی چند هزار ساله به همراه آثاری از دوره اسالمی در سوریه کشف شد.
به گزارش ایسنا باستانشناسان سوری در منطقه «سویدا» سوریه موفق به کشف بقایای یک معبد با قدمتی بیش
از  2000سال شدند که به دوره پیش از هلنیها تعلق دارد.
تا به حال در محل کشف این معبد چندین پلکان و برج سنگی و همچنین آثاری از دوره اسالمی کشف شدهاند،این
در حالی است که منطقه «سویدا» یکی از غنیترین مناطق سوریه از نظر دارا بودن محوطههای تاریخ ارزشمند
بوده و پروژه کاوش در این منطقه برای کشف آثار تاریخی از سه سال قبل با حضور باستانشناسانی از کشورهای
مختلف جهان آغاز شده است.
چندي پيش نیز باس��تان شناسان سوری در جریان کاوشهای خود در روس��تای «ال قریا» () AL-Gharia
منطقه سویدا سوریه ،موفق به کشف آثاری از تمدن روم باستان و دوره بیزانس شدند که حداقل قدمت آنها دو
هزار ساله است.
بر اساس اعالم باستانشناسان ،در روستای «ال – قریا» ،بقایای  9قبرستان با صدها قبر کشف شده که حاصل آن
کشف آثار ارزشمند ،از جمله صدها سکه ،فانوسهای سفالی ،جواهرات برنزی،اشیا تزیینی چوبی ،خمره های سفالی
و همچنین چندین اسکلت نصفه انسان بوده است.
کشف این آثار در منطقه سویدا در شرایطی صورت میگیرد که این منطقه در سالهای حکومت رومیان بر سوریه
فعلی و سه دوره تاریخی «بیزانس»« ،بنی امیه» و «مملوک» یکی از مناطق اصلی شهرنشینی سوریه فعلی بوده
است.
در حدود یک ماه قبل نیز باستانشناسان سوری در جریان کاوشهای خود در منطقه تاریخی تپه «دوبه بریکا»
استان سوایدا این کشور موفق به کشف سه مغازه شدند که قدمت آنها به هزاره دوم پیش از میالد مسیح (ع) باز
میگردد.
کشور سوریه فعلی که در گذشته همراه با کشورهای «اردن»« ،لبنان»« ،فلسطین» بخشی از سرزمین «شام»
محسوب میشد ،سابقهای تاریخی در حدود  5000سال دارد.
اقدام عجیب شهردار روسی برای برفروبی
«والنتیناواتوینکو» شهردار سنپطرزبورگ در اقدامی جدید به منظور پاکسازی خیابانها و معابر این شهر پس از
بارشهای سنگین برف از دانشجویان ،مهاجران و بیخانمانان این شهرکمک گرفت.
این شیوه که موجب بهبود وضعیت خیابانها و معابر سنپطرزبورگ خواهد شد،به دانشآموزان اجازه میدهد که
برای یک تا دو جلسه به سر کالس درس نروند و از سویی دیگر مهاجران و بیخانمانانی که شبها را در خیابانها
به سر میبرند،درآمد کمی رابرای تامین مایحتاج زندگی کسب کنند.
واتوینکو تصریح کرد :افرادی که منزل ثابتی برای سکونت ندارند میتوانند در ازای دریافت مبلغ اندکی برای  2یا
 3ساعت به کارگران شهرداری در برفروبی خیابانهای سنپطرزبورگ کمک کنند.
این در حالی است که مهاجران و آوارگان سنپطرزبورگ در واکنش به طرح پیشنهادی شهردار عالقه کمی نشان
دادند و معتقدند درآمد این کار بسیار کمتر از مبلغ مورد نظر است و شغل آنهاباید به طور رسمی ثبت گردد.
همچنین از روسای دانشگاههاخواسته شده تا به دانشجویان اجازه مرخصی از کالسهای درس داده شود که به
عقیده کارشناس��ان این امر یادآور دوران حاکمیت ش��وروی در این کشور است که از دانشجویان برای کمک در
پروژههای سازندگی و کار در مزارع این کشور استفاده میشد.
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ساخت سومین آسمانخراش جهان در چین
سومین برج بلند جهان با  606متر ارتفاع در شهر ووهان در مرکز چین ساخته خواهد شد.
این آسمانخراش به وسعت سه میلیون متر مربع و در مدت پنج سال ساخته خواهد شد.اعتبار پیش بینی شده برای
ساخت این آسمانخراش چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دالر برآورد شده است.
این آس��مانخراش دفاتر تجاری ،هتل ،مراکز فروش و آپارتمان های مسکونی را در خود جای خواهد داد.در حال
حاضر برج شیخ خلیفه در دبی با  828متر ارتفاع بلندترین آسمانخراش جهان است و برج مخابراتی شانگهای با
 632متر ارتفاع دومین آسمانخراش بلند جهان شناخته می شود.
آسمانخراششانگهای،مرتفعترینهتلجهان
آسمانخراش شانگهای ،مرتفعترین هتل جهان برجی  632متری در شانگهای چین پس از اتمام مراحل ساخت در
ل جهان خواهد شد.
سال  ،2014مرتفعترین هت 
این برج  128طبقهای که به برج شانگهای شهرت دارد و در طبقات هشتاد و چهارم تا صد و دهم خود هتل برج
شانگهای را جای داده است پس از اتمام به دومین ساختمان بلند چین و سومین ساختمان بلند جهان تبدیل خواهد
شد .به گفته مقامات شرکت سازنده برج ،این هتل با عبور از هتل هیات پارک شانگهای که طبقات هفتاد و نهم
تا نود و سوم مرکز مالی جهانی شانگهای ،بلندترین برج این شهر را به خود اختصاص داده ،به عنوان مرتفعترین
هتل مجلل جهان شناخته خواهد شد.
کارشناسان معتقدند این هتل حتی مرتفعتر از هتلی خواهد بود که طبقه صد وشصتم آسمان خراش  828متری برج
الخلیفه دبی را به خود اختصاص داده است .آسمانخراشی که با افتتاح در سال جاری به مرتفعترین برج جهان تبدیل
شد .هتل برج شانگهای از  258اتاق مجلل تشکیل شده و البی آن نیز در طبقه صد و یکم برج قرار خواهد گرفت.
برج شانگهای نیز در مرکز تجاری منطبقه لوجیازو و در مجاورت مرکز مالی جهانی شانگهای قرار گرفته است.
افتتاحبزرگترینبرجتلویزیونیجهاندرچین
بزرگترین برج تلویزیونی جهان با ارتفاع ششصد و ده متر پس از شش سال طراحی و ساخت و ساز در گوآنجوی
چین افتتاح شد.
برج کانتون با طراحی منحصر به فرد به جدیدترین نماد شهر گوآنجو در جنوب چین بدل شده است که در مراسم
بازی های آسیایی توجه ورزشکاران و گردشگران را به خود جلب کرد.این برج از اول اکتبر به روی گردشگران باز
شده و روزانه ده هزار بازدید کننده دارد.
ساختبلندترینهتلجهاندر«هنگکنگ»
بلندترین هتل جهان که تا کمتر از یکسال دیگر در «هنگکنگ» گشایش مییابد 118 ،طبقه داشته و تا به حال
عملیات ساخت  102طبقه آن پایان یافته است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،این هتل «ریتزـ کارلتون» نام داشته و قرار است به عنوان یکی از هتلهای
لوکس جهان ،یک استخر و باشگاه بدنسازی در آخرین طبقه خود داشته باشد.
در روزهای نخستین ماه نوامبر نیز نخستین هتل لوکس منطق ه خود مختار «تبت» کشور «چین» که هتلی سازگار
با محیط زیست است ،در شهر «لهاسا» مرکز این منطقه گشایش یافت.
این هتل در زمینی به مساحت  32هزار مترمربع ،براساس آخرین فناوریها در زمین ه ساخت هتلهای سازگار با
محیطزیست ساخته شده و برای گرمایش آن از انرژی خورشیدی و دیگر انرژیهای پاک استفاده میشود ،در ماه
آگوست نیز نخستین هتل پن ج ستارهاسالمی در منطق ه «وادی الکبیر» شهر مسقط پایتخت عمان گشایش یافت.
هدف از راهاندازی این هتل جذب گردشگران مسلمان ،بویژه گردشگران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.
در ماه جوالی نیز رسانههای دولتی سوئد از ابتکار دولت این کشور در احداث هتلی در قلب جنگل در شمال این
کشور خبر دادند.
این هتل که تمام اتاقهایش روی درختان ساخته شده در  60کیلومتری مدار شمالگان و در جنگلهای «هارادس»
واقع ش��ده و تمام اتاقهای آن دارای سرویس بهداشتی هس��تند.در اکتبر  2008نیز برای جذب بیشتر گردشگر
زمس��تانی به سوییس ،هتلداران این کش��ور اقدام به ایجاد گونه جدیدی از هتل باعنوان «هتل صفرستاره» با
استفاده از تانکرهای سوختی کردند.
«هتل صفرستاره» از تعدادی تانکر فلزی حمل مواد سوختی تشکیل شده که داخل آنها با الهام از مفاهیم هنر
مدرن ،تزیین شده است؛ ولی در آن ،هیچ اثری از ابزارهای ارتباطی دنیای مدرن وجود ندارد.
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خبرها
هتل شگفتانگیز؛ معلق روی آب
شركت معماری روسی «رمی استدیو» طرح ساخت زیست-كره ای را ارايه كرده است كه می تواند بر روی آب
نیز معلق شده و در برابر شرایط دشوار و متغیر اقیانوسی و زمینی كامال مقاوم باشد.
به گزارش «مهر»؛ این هتل-كشتی به گونه ای طراحی شده تا بتواند در برابر طوفانها ،امواج جزر و مدی و باال
رفتن سطح آب اقیانوسها در كنار پدیده های مخربی از قبیل زلزله و دیگر فجایع طبیعی از خود مقاومت نشان دهد.
این هتل می تواند بر روی آب نیز شناور شده و بر روی سطح آب با عملكردی كامال مستقالنه محیطی پایدار و
پاك و سبز را برای مهمانان و ساكنان خود فراهم خواهد آورد ،ساكنانی كه احتماال هرگز نباید این هتل را ترك
كنند!
این طرح كه معماری آن از صدفها الهام گرفته شده است از یك سیستم ویژه تحمل بار برخوردار است كه با توزیع
متناسب وزن آن را در برابر زمین لرزه ها مقاوم می كند،در حالی كه چارچوبهای از پیش ساخته شده امكان ساختن
سریع و ساده این ساختمانهای صدفی شكل را فراهم خواهد آورد.
باغهای داخلی این ساختمانها با ایجاد فضای گلخانه ای و ذخیره كافی نور روز به منظور مصرف در اتاقهای این
هتل مناظر شگفت انگیزی را برای ساكنان به وجود می آورد.در ساخت این هتل از سلولهای خورشیدی ،سیستم
جمع آوری آب باران و پنجره های خود تمیز شونده نیز استفاده خواهد شد.
بر اساس گزارش گیزمگ ،جدا از ویژگی های سبز این هتل ،به نظر می آید طراحی شگفت انگیز آن از فیلمهای
علمی تخیلی برگرفته شده است و از آنجایی كه شركت «رمی استدیو» این طرح را با همكاری اتحادیه بین المللی
معماری و به عنوان بخشی از برنامه «معماری برای بقا در هنگام فجایع طبیعی» ارايه كرده است ،امید می رود رو
به وخامت گذاشتن گرمای جهانی به حدی نرسد كه بشر به استفاده از چنین هتلهایی نیاز پیدا كند.
افتتاحقطارسریعالسیرمادریدوالنسیا
خط قطار سریع السیر مادرید والنسیا که با صرف هزینه شش میلیارد و  600میلیون یورو ساخته شده است ،با حضور
خوان کارلوس پادشاه اسپانیا وجمعی از دیگر مقامات این کشور افتتاح شد.
در مراس��م افتتاح این خط که مادرید پایتخت اسپانیا را به جنوب شرق این کشور متصل می کند ،خوسه لوئیس
رودریگز زاپاته رو نخست وزیر ،خوسه بالنکو وزیرراه و ترابری ،اسپرانزا اگیره رئیس دولت ایالت مادرید و فرانسیسکو
کامپس رئیس دولت ایالت والنسیا ،نیز حضور داشتند.
گفته می شود خط قطار سریع السیر مادرید به والنسیا که پس از 20سال انتظار به بهره برداری رسیده سبب ایجاد
 136هزارفرصت شغلی بین سال های  2010تا  2016و افزایش حجم مبادالت بازرگانی به ارزش  22میلیارد و
 500میلیون یورو خواهد شد.روزنامه الموندو دراین باره گزارش داد که  90درصد شرکت های منطقه معتقدند که
این خط قطار منافع بسیاری را عاید ایالت والنسیا خواهد کرد.
اینماکوالدا رودریگز دبیرکل زیرساخت های وزارت راه و ترابری اظهار داشت :تخمین زده می شود که در سال
 2011ازطریق حمل مسافر ،رونق گردشگری و امر بازرگانی و مالی  237میلیون یورو درآمد عاید ایالت والنسیا شود.
این خط قطارسریع السیر از این پس عهده دار حمل  55درصد از مسافران مسیرمادریدوالنسیا خواهد بود.اسپانیا
به لحاظ طول خطوط قطار سریع السیر اولین کشور جهان است و حتی کشورهای فرانسه و ژاپن نیز از این حیث
پس ازآن قراردارند.
مسجدمادرید؛بناییبرگرفتهازمعماریالحمرا
مسجد و مرکز اسالمی فرهنگی مادرید که به دلیل واقع شدن کنار یک بزرگراه از آن با عنوان مسجد ام  30 -یاد
میشود ،با الهام از کاخ الحمرا ساخته شده است.
ساختمان این مسجد از سوی سه معمار لهستانی طراحی شد و بودجه ساخت آن را نیز عربستان تقبل کرد.در سال
 18 ،1978نفر از نمایندگان دیپلماتیک کشورهای اسالمی خواستار ساخت مسجدی در شهر مادرید شدند ،اجرای
پروژه  11سال به تأخیر افتاد.
مسجد و مرکز فرهنگی مادرید پس از پنج سال 21 ،سپتامبر افتتاح شد.در مراسم افتتاح این مسجد که در سال
 1992برگزار شد خوان کارلوس اول پادشاه اسپانیا و شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز حضور یافتند.
تا اوایل س��ال  2001اداره امور اجرایی این مس��جد برعهده نهادی در عربستان بود اما درحال حاضر هدایت این
مس��جد را ش��یخ محمود منیر برعهده دارد و کارکنان این مرکز و مسجد از قومیتهای مختلفی چون سوریه ای،
مراکشی ،اسپانیایی و مصری تشکیل داده اند.این مسجد به صورت مدرن طراحی شده است اما برخی مؤلفه های
معماری سنتی مساجد چون یک مناره و یک ایوان در آن مشاهده می شود.
نمای این ساختمان از سنگ مرمر سفید است و دربرگیرنده یک مؤسسه آموزشی،وضوخانه ،سالن ورزش ،چایخانه
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و یک رستوران عربی است .نمای داخلی مسجد با الهام از الحمرا در گرانادا به عنوان یکی از مشهورترین بناهای
اسالمی در اروپا ساخته شده است .مسجد و مرکز اسالمی مادرید نخستین مسجد این شهر محسوب می شود که
پس از آن مسجد مرکزی این شهر در سال ساخت است.
نخستینشهر«باانرژیهایتجدیدپذیر»
«ش��هر مصدر» ،ش��هر طراحیش��ده ابوظبی،که قرار است اولین شهری در جهان باش��د که صرفا از انرژیهای
تجدیدپذیر نیرو میگیرد،میزبان اولین ساکنانش،دانشجویان انستیتو علوم و تکنوژی مصدرمیشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دکتر فرد معاونزاده ،رئیس این انستیتوی متمرکز بر پژوهش درباره تکنولوژیهای
زیستمحیطی گفت :شمار کلی دانشجویان حدود  170تا  175نفر است که از این تعداد  100نفر آنها در این شهر
در پردیس دانشگاه زندگی میکنند.
اینها اولین ساکنان شهر مصدر هستند که انستیتو هنوز در حال گسترش ،اولین بخش آن است.
وبسایت این شهر طراحیشده که نامش در عربی به معنای «منشا» است ،میگوید این شهر  22میلیارد دالر خرج
برخواهد داشت و  6کیلومتر مربع را خواهد پوشاند و نهایتا  40هزارنفر ساکن آن خواهند شد.
این شهر در  17کیلومتری مرکز شهر ابوظبی قرار خواهد گرفت ،اما در حال حاضر ساختمانهای انستیتوی مصدر
تنها بخشی از شهر هستند که کامل شدهاند و ساختن چند بنای دیگر هم آغاز شده است.
پردیس دانشگاه از فاصله دور مانند یک ساختمان منفرد بزرگ قرمز -قهوهای سربرآورده از میان بیابان دیده میشود
که گروه کوچکی از جرثقیلها در یک طرف آن قرار دارند،اما در دید نزدیکتر جزيیات ساختمان توجهبرانگیز است.
«مرکز دانش» انس��تیتو ،که کتابخانه انستیتو هم در آن قرار دارد،یک سقف قوسی با صفحات خورشیدی دارد،و
نمای جلویی آن تقریبا به طور کامل از پنجره ساخته شده است.
حمزه کاظم ،معاون اجرایی و مالی انستیتو گفت :همه پنجرهها آفتابگیر دارند تا مانع رسیدن نور مستقیم خورشید
به درون شوند و به سرد شدن درون ساختمان کمک شده ودر عین حال امکان روشنشدن طبیعی درون اتاقها
با نور غیرمستقیم خورشید فراهم شود.
ساختمان از جلو مانند یک ماسک غواصی میماند؛ پلکانهای اصلی درون یک استوانه شیشهای قرار دارند که از
ساختمان بیرون زده و شبیه بخشی از ماسک غواصی است که بینی را میپوشاند.
دانشجویان در ساختمانهایآجری رنگی مسکن دارند که مانند یک حلقه بیرونی در اطراف پردیس دانشگاه قرار
گرفته است.این قوسها و لبههای گرد ساختمانها به آنها نمایی تقریبا ارگانیک میدهد.
این ساختمانها روی سقفهایشان دارای صفحات خورشیدی هستند تا انرژی را جمع آوری کنند و بالکنهای
آنها با مشبککاریهای با طراحی هندسی پوشانده شدهاند که بیانگر خصوصیات سنتی معماری اسالمی است.
کالسها و آزمایش��گاههای انستیتو در یک ساختمان فلز و شیشهای آیندهگرای بزرگ و مکعبی شکل در مرکز
پردیس قرار دارند،و نیمی از سقف این ساختمان نیز با صفحات خورشیدی پوشیده شده است.
دو پهلوی ساختمان با تکههایی از بالشتکهای هوایی دراز و مستطیلی شکلی به همراه فوالد زنگنزن بازتابدهنده
در پش��ت آنها پوشیده شده اس��ت؛طراحی که به مقصود کاهش مصرف انرژی صورت گرفته است .این طراحی
نور مستقیم خورشید را از ساختمان دور نگه میدارد،به سرد کردن ساختمان کمک میکند،و همچنین میزان نور
بازتابیده به خیابانها را کاهش میدهد.
کاظم میگوید :پیادهروهای س��ایباندار و خیابانهای باریک میزان درخش��ندگی و جذب نور خورشید را کاهش
میدهند.جهتگیری قطری خیابانها و فضاهای عموی امکان بهترین استفاده را از نسیم سرد شب فراهم میکند
و اثر بادهای داغ روز را کاهش میدهد.
این پردیس همچنین دارای یک گونه مدرن بادگیر اس��ت ،س��اختمانی که جزو معماری سنتی منطقه است .این
بادگیر فوالدی با لولههای بزرگ که در مرکز آن قرار دارد نسیمها را میگیرد و آنها به سطح خیابان میرساند و
باعث خنکشدن آنها میشود.
معاونزاده به وبالگ یکی از دانشجویان در مورد زندگی در این پردیس اشاره میکند،که میگوید :گاهی احساس
میکنم درون یک سفینه فضایی در میان بیابان هستم.
به گفته معاونزاده شهر مصدر نهایتا به یک «بستر آزمایشی برای تکنولوژیهایی» بدل خواهد شد که انستیتو بر
روی آنها پژوهش انجام میدهد.
معاونزاده که  39سال رئیس برنامه توسعه و تکنولوژی انستیتو تکنولوژی ماساچوست بوده است در ماه ژوئیه به
عنوان رئیس به انستیتو مصدر پیوست.انستیتو تکنولوژی ماساچوست دارای قرارداد همکاری با انستیتو مصدر است.
با  1000دالر خانه دار شوید
یک جوان چینی به دلیل افزایش قیمت مسکن در پکن پایتخت چین خانه کوچکی به شکل تخم مرغ ساخته
است.
این مهندس جوان که  24سال سن دارد برای ساختن این خانه تخم مرغی شکل از مصالحی چون کیسه و نی
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خبرها
شکر استفاده کرده است.
این جوان که دای هایفی نام دارد بعد از اینکه به دلیل باال بودن قیمت مسکن این کشور از خرید آن ناامید شده
بود ،تصمیم گرفت این خانه تخم مرغی را بسازد.
دیواره های این منزل که  2متر ارتفاع دارد،از کیسه،نی شکر،خاک اره ،گیاه و علف ساخته شده است و هزینه ای
که وی برای ساخت این خانه پرداخت کرد ،کمتر از  1000دالر است.
گفتنی است که دای هایفی این خانه را که مجهز به تختخواب و مخزن آب و المپ است در نزدیکی محل کار
خود ساخت.

در اين صورت ما احتماال با مهد انسانيت روبرو باشيم،پس بايد در مورد فعاليتهاي اين قديميترين تمدن روي
زمين تحقيق كنيم.
خرابهها بيش��تر از دايرههاي سنگي تشكيل شدهاند.بس��ياري از آنها در شن دفن شده و فقط از طريق ماهواره يا
هواپيما قابل مشاهده هستند.برخي از آنها نيز در اثر باد و باران از حفاظ شني جدا شده و ديوارها و ساختمانها را
به نمايش ميگذارند.محققان در ابتدا تصور ميكردند اين ويرانهها متعلق به قبيلههاي كوچنشين مانند مردم بانتو
بوده كه در قرن  13ميالدي در اين منطقه ساكن شده بودند.
هيچگونه ش��واهد تاريخي ديگري در مورد تمدني قديميتر كه توانايي ساخت چنين تمدن پر جمعيتي را داشته
باش��ند ،وجود نداشت اما اكنون محققان بر اين باورند كه اين ويرانهها در اصل باقي مانده معابد و رصدخانههاي
نجومي باستاني از تمدنهاي باستاني هزاران سال پيش هستند

رسانههای «انگلستان» اعالم کردند :باریکترین خانه جهان متعلق به یک زوج انگلیسی است که تنها یک متر
و هشت سانتیمتر عرض و شش متر و چهار سانتیمتر طول دارد .این منزل مسکونی کوچک و باریک که متعلق به
«یان» و «راشل بویل» است ،در ناحیه «هولینگ دین» در «برایتون» واقع شده است.
این زوج که همراه دو پس��ر خود «جو»  14س��اله و «چارلی»  11س��اله در این منزل باریک زندگی میکنند ،در
مصاحبهای با رسانههای دولتی این کشور ،تصریح کردند :ما  12سال پیش این منزل عجیب و دوست داشتنی
را به مبلغ هش��ت هزار پوند خریداری کردیم و پس از آن برای این که بتوانیم در آن زندگی کنیم 15 ،هزار پوند
صرف بازسازی آن کردیم.
این منزل همانند یک آلونک برای ماست و ما طی این  12سال از این محل سکونت خاطرات فراوانی داریم .در
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس آمده است که این منزل مسکونی به عنوان باریکترین محل سکونت در کتاب
رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.
همچنین این منزل دارای یک هال ،یک آشپزخانه ،یک حمام ،دستشویی و اتاق خواب است .آشپزخانه کوچک این
منزل مسکونی به یک باغچه راه دارد که خانواده سبزیجات خود را در آن میکارند.

سي .اي .سي جديد وارد بازار شد

باریکترینخانهجهان

عرضه یک المپ خورشیدی جدید
یک شرکت هنگ کنگی المپ جدیدی را عرضه کرده است که با انرژی خورشیدی می تواند حداکثر تا  6ساعت
روشنایی داده و تا حد چشمگیری در هزینه برق صرفه جویی کند.
چراغهایی که در خانه و اداره روشنایی محیط را تامین می کنند عالوه بر اینکه همه ساله حجم بسیار باالیی دی
اکسید کربن را در اتمسفر رها می کند موجب افزایش قیمت قبض برق می شود.در این راستا شرکت هنگ کنگی
 Nokeroنوعی المپ جدید را به نام «ان  »200عرضه کرده است که می تواند در کاهش هزینه ها و کمک
به محیط زیست بسیار موثر باشد.
این المپ ویژه با انرژی خورشیدی عمل می کند.در این المپ،یک پانل یکپارچه بر روی المپ نور خورشید را
جمع آوری کرده و یک باتری  NiMhرا ش��ارژ می کند.این باتری می تواند انرژی الزم برای نور چهار المپ
کوچک «ال .ای .دی» را که داخل حباب اصلی قرار گرفته اند بین  2/5تا  6ساعت تامین کند.
بر اساس گزارش دیوایس« ،ان  »200دارای یک قاب ضد آب است و بنابراین می تواند روشنایی محیط بیرون را
هم تامین کند و نسبت به نسخه قبلی این محصول «نوکرو» ،این المپ خورشیدی  60درصد نور بیشتری تولید
می کند.
پانل خورشیدی این المپ قابلیت چرخش و تغییر جهت دادن به سمت منبع انرژی خورشید را دارد.این المپ به
قیمت  20دالر در روی سایت تولیدکننده به فروش می رسد« .ان »200یک منبع روشنایی کاربردی برای مناطقی
است که از برق شهری برخوردار نیستند.
كشفكالنشهرباستانيدرآفريقا
بقاياي يك كالنش��هر باس��تاني در جنوب آفريقا و غرب بندر «ماپوتو» كشف شد كه حدود  435كيلومتر مربع
وسعت داشته است.
به گزارش ايسنا ،اين كالنشهر در حقيقت قسمتي از يك جامعه بزرگتر با وسعت تقريبا  2900كيلومتر مربع بوده
و در حدود  160هزار تا  200هزار سال پيش از ميالد مسيح ساخته شدهاست.
اين سرزمينها كه تا پيش از اين نيز در منظر همگان قرار داشت ،توجه چنداني را به خود جلب نكرده بود تا زماني
كه يك محقق به نام مايكل تلينگر به همراه دوس��ت خلبان خود كه اين ويرانهها را س��الها از نظر گذرانده بود
تصميم به بررسي اين آثار گرفتند.
تلينگر ميگويد :هزاران معدن طال طي  500سال اخير در اين منطقه يافت شده كه اشاره به تمدني محو شده دارد
كه براي هزاران سال در اين منطقه زندگي كرده و زمين را براي جستوجوي طال كنده بودند.
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مديرعامل يك ش��ركت توليد بتن گفت :اختراع بتنهاي هوادار س��لولي سي .اي .سي نه تنها در طول  10سال
صرفهجويي  26ميليارد دالري براي كش��ور به ارمغان خواهد آورد ،بلكه باعث افزايش عمربناي ساختمان از 25
سال به  100سال خواهد شد.
امين حاجي احمدي در گفتوگو با « فارس» افزود :همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها ،نتايج بررسيهاي
يك تيم كارآفرين و تحقيقاتي در امر مصالح نوين و صنعت ساختمان بيانگر آن است كه بهكارگيري مصالح سنتي
همانند آجر در توليد مسكن باعث شده ساالنه  4/4ميليارد ليتر سوخت هدرروي انرژي صورت گيرد،اين در حالي
است كه استفاده از خاك رس براي توليد آجر نيز به تخريب حدود  6830هكتار از زمينهاي حاصلخيز كشاورزي
و افزايش قابل توجه آلودگي هوا منجر ميشود.
مدير عامل ش��ركت صنايع بتن سبك ارس��باران ادامه داد :نتايج تحقيقات فني و اقتصادي اين شركت در زمينه
مصالح نوين و صنعت ساختمان بيانگر اين است كه بهكارگيري مصالح سنتي ساختماني باعث از بين رفتن منابع
و سرمايههاي ملي ميشود و در نهايت به غير اقتصادي بودن چرخه توليد صنعت منجر ميشود،اين در شرايطي
است كه با توجه به نياز به توليد ساالنه  1/5ميليون واحد مسكوني و اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها ،ايجاد
تحول در توليد و به كارگيري مصالح ساختماني ضرورتي غير قابل انكار است.
وي اظهار داشت :همزمان با اين بررسيها ،تيم تحقيقاتي شركت صنايع بتن سبك ارسباران در قالب يك پروژه
گسترده و هدفمند با صرف هزينهاي بالغ بر  32ميليارد ريال از محل هزينههاي شخصي در يك بازه زماني هشت
ساله موفق به اختراع بتن هوادار سلولي سي .اي .سي شدند كه به دنبال آن زمينه ايجاد جايگزيني اين محصول با
مصالح سنتي و غيربهينه و همچنين مصالح وارداتي با معايب و هزينههاي باال فراهم شده است.
وي با اشاره به معايب مصالح فعلي بتن موجود در بازار گفت :در توليد اين نوع بتنها از مواد اوليهاي نظير سيليس
و آهك كه باعث خورندگي فلزات مي شود استفاده شده كه به اين مساله بايد معضل جذب رطوبت باال و افزايش
قيمت تمام شده محصول ،افزايش مصرف انرژي در چرخه توليد را اضافه كرد .وي با اشاره به اينكه در حال حاضر
ارزانسازي،سريعسازي،مقاومسازي و جلوگيري از هدررفتن انرژي با توجه به ضرورت توليد مسكن در حجم انبوه
از جمله مولفههاي مهم هس��تند،گفت :در توليد محصول سي.اي.سي اين مسايل مورد توجه قرار گرفته شده به
گونه اي كه كاهش مصرف مصالح تا ميزان 30درصد،افزايش عمربناي ساختمان از  25سال به  100سال ،عايق
حرارتي و برودتي 30برابر بيش��تر از س��فال و آجر و بين  3تا  7برابر بيشتر از مصالح نوين خارجي موجود،كاهش
آسيبهاي ناشي از زلزله و آتشسوزي را ميتوان به عنوان شاخصترين ويژگيهاي اين محصول نام برد.
وی گفت :با توجه به عزم دولت دهم براي حل مش��كل مس��كن به صورت گسترده از يك سو و سرعت گرفتن
ساختوسازهاي مسكن مهر از سوي ديگر حمايت گسترده مسووالن براي زمينه سازي به منظور ورود اين فناوري
به عرصه توليد مسكن امري ضروري است .به گفته وي،با توجه به آزاد سازي حاملهاي انرژي و تدوين الگوي
جديد ساختوساز از سوي مسووالن كشور توجه به صنايع نوين ساختماني و مصالح بهينه امري اجتنابناپذير است
كه در اين زمينه بتنهاي هوادار سلولي ميتوانند فرصتهاي خوبي در اين زمينه ايجاد كنند.
همكارمحترمجنابآقايمهندسمهاجر
مصيبت وارد را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن مرحوم علو درجات و
براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
همكارمحترمسركارخانمحكيميان
مصيبت وارد را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن عزيز علو درجات و
براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
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