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مطالب مندرج الزاما بیانگر مواضع و دیدگاه های سازمان نظام مهندسی ساختمان 

و ماه نامه نیستند. 
درج آگهی محصوالت تجاری به منزله تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برای این محصوالت نمی باشد. 

بـه نـام خـدا

| نشــریه برتــــر در اولین ســـمینار سراسری انتخاب 
نشــریات برتر ســازمان های نظام مهندسی ســاختمان |
| گــــود یا گــــور، مقالــه برتر هجدهمین جشــنواره 
سراســـری مطبوعــات و خبرگـــــزاری های کشـور |

طرح روی جلد به مناسبت شهادت سقای کربال حضرت ابالفضل العباس
بر اساس طرحی از مهندس محمدتقی خسروی
و اجرای هنرمند  قالب دوز جناب آقای میکائیل
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» قاعده اقدام« و حرفه ما
سرمقاله | سردبیـر 

حقوقدانــان در مباحث تخصصي خود از قاعــده اي به نام » قاعده اقدام« 
ســخن مي گويند، همان قاعده اي كه در ادب فارســي از آن با عنوان خود 
كرده را تدبير نيســت ياد مي كنيم. تمثيلي بدين مفهوم كه اگر انسان بداند 
انجام عملي براي وي تبعات منفي در پي دارد و نبايد بدان دست بياويزد، اما 
عليرغم اين علم و آگاهي به آن عمل اقدام كند، آنگاه هر چه بر سرش آيد 

حق اوست و مقصر كسي نيست جز خودش. 
واقعيت اينســت كه زندگي همه ما آميخته اي است از تهديدها و فرصتها. 
هرلحظه اين عمر بازگشت ناپذير، به مثابه يك خط توليد پيوسته و همچون 
ظرفي اســت كه از آينده به حال آمده، ما آنرا با كردارمان پر مي كنيم و به 
گذشته مي فرستيم. گاه اين ظرف مملو از طال مي شود، گاه از مس و شايد 
گاهــي هم از زباله! نكته قابل تامل اينجاســت كه تنها مصرف كننده اين 

محصول توليدي در انتهاي خط، فقط خود ما هستيم و بس! 
حرفه مهندسي يكي از بهترين منابع فرصت ساز است، امكان بالقوه اي كه 
براي تك تك ما اين فرصت را فراهم مي ســازد تا زيباترين يادگارها را از 
خود بر جاي گذاريم. هم جامعه نيازمند به پيشرفت را از علم و تجربه خود 
بهره مند ساخته و هم خود از لذت مؤثر بودن بهره بريم. بزرگان خدومي كه 
نام نيكويي از خود به يادگار گذاشته و تا سالها همگان با احترام از آن ها ياد 

مي كنند، هوشمنداني بوده اند كه از فرصتهاي زندگي خود به بهترين نحو 
بهره برده و خير دنيا و آخرت را براي خود خريده اند. 

حرفه ما، به همان اندازه كه فرصت ساز است، تهديد ساز و فرصت سوز نيز 
هست، چنانكه اگر نگاهي دقيق تر به پيرامون خود بياندازيم، برخي همكاران 
و همنامانمان را خواهيم ديد كه پيروان كار مجازي اند و شيفتگان توليد اثري 
هنري بنام »امضاء«! به هر روي، آزاديم تا آنگونه كه مي خواهيم عمل كنيم، 
اما قاعده اقدام درتك تك لحظات عمرمان جاريست و تبعات هر تصميمي 

كه در زندگي اتخاذ مي كنيم در انتهاي خط توليد در انتظارمان است!
در شرايط حساس و نه چندان مطلوب كشورمان كه با انواع فشارهاي بيروني 
و دروني مواجهيم، نياز به توليد كار حقيقي، نياز به مهندسي كردن، مهندسي 
ساختن و استفاده بهينه از منابع محدود در اختيار، بيش از هر زمان ديگري 
به چشم مي آيد. آنچه عقل مي گويد و منطق حكم مي كند، بهره درست بردن 
از فرصتها و منتفع ساختن خود و جامعه از بركات حرفه تمدن ساز مهندسي 
است و در اين مسير يادمان باشد اين حضرت حافظ است كه به زبان خود 

حجت را بر همه ما تمام كرده كه: 
من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم 
توخواه از سخنم پند گير خـــــواه مالل



4

يك مسأله ى ديگر، تربيت علمى جوانهاست. بايد كشورهاى اسالمى از لحاظ علم و فناورى پيشرفت كنند. گفتم غرب و آمريكا به بركت علم 
توانستند بر كشورهاى دنيا مسلط شوند؛ يكى از ابزارهاشان علم بود؛ ثروت را هم با علم به دست آوردند. البته مقدارى از ثروت را هم با فريبگرى 
و خباثت و سياست به دست آوردند، اما علم هم مؤثر بود. بايد علم پيدا كرد. روايتى است كه فرمود: »العلم سلطان من وجده صال و من لم يجده 
صيل عليه«.  بايد علم پيدا كنيد. علم كه پيدا كرديد، پنجه ى قوى پيدا خواهيد كرد. اگر علم نداشته باشيد، كسانى كه داراى پنجه ى قوى هستند، 
دست شما را مي پيچانند. جوانهاتان را به علم تشويق كنيد؛ اين كار ممكن است؛ ما در ايران اين كار را كرديم. ما قبل از انقالب در رديفهاى آخِر 
آخِر علمى دنيا قرار داشتيم، كه هيچ نگاهى به طرف ما جلب نمي شد. امروز به بركت انقالب، به بركت اسالم، به بركت شريعت، كسانى كه در دنيا 
ارزيابى مي كنند، گفتند و در دنيا منتشر شد كه ايران امروز از لحاظ علمى در رتبه ى شانزدهم دنياست. اين مال چند ماه قبل از اين است. خود آن 
مراكزى كه اين بيان را كردند، پيش بينى كردند و گفتند تا چند سال ديگر - معين كردند تا چه سالى؛ مثالً تا ده سال، دوازده سال ديگر - ايران به 
رتبه ى تك رقمى خواهد رسيد؛ آن ها گفتند چهارم در دنيا. اين به اين خاطر است كه شتاب علمى در ايران، شتاب زيادى است. البته ما از دنيا هنوز 
خيلى عقبيم. شتاب ما چندين برابر متوسط شتاب دنياست، اما باز عقبيم. اگر با اين شتاب پيش برويم، به جلو خواهيم رسيد. اين حركت در دنياى 
اسالم بايد ادامه پيدا كند. كشورهاى اسالمى داراى استعدادند. جوانهاى خوبى داريم، جوانهاى خوبى داريد؛ استعدادهاى خوبى هستند. يك روز 
در بخشى از تاريخ، علم دنيا دست ما مسلمانها بوده؛ چرا امروز اينجور نشود؟ چرا توقع و انتظار نداشته باشيم كه تا سى سال ديگر دنياى اسالم بشود 
مرجع علمى دنيا، كه همه براى مسايل علمى به كشورهاى اسالمى مراجعه كنند؟ اين آينده ى ممكنى است؛ همت كنيم، تالش كنيم. اين ها همه اش 

به بركت اسالم و به بركت انقالب پيش مى آيد. نظام دينى اثبات كرد كه مي تواند سرعت و شتاب بيشترى داشته باشد. 

سروش اندیــشه
بیانات مقام معظم رهبري در دیدار شرکت کنندگان اجالس جهانی استادان دانشگاه های جهان اسالم و بیداری اسالمی 
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ارزش واقعی انسان به چیست؟
تلنگر | عالمه محمدتقی جعفری )رحمة  اهلل  علیه(

عالمه محمدتقى جعفرى )رحمه اهلل  عليه( مى گفتند:
عده اى از جامعه شناسان برتر دنيا در دانمارک جمع شده بودند تا درباره ى

موضوع مهمى  به بحث و تبادل نظر بپردازند. موضع اين بود: » ارزش 
واقعى انسان به چيست؟«

براى سنجش ارزش خيلى از موجودات، معيار خاصى داريم؛ مثالً، معيار 
ارزش طال وزن و عيار آن است، معيار ارزش بنزين، مقدار و كيفيت آن 
است، معيار ارزش پول، پشتوانه ى آن است. اما معيار ارزش انسان ها چيست. 
هر كدام از جامعه شناسان، صحبت هايى داشتند و معيارهاى خاصى را 

ارايه كردند. 
بعد، وقتى نوبت به بنده رسيد، گفتم: اگر مى خواهيد بدانيد يك انسان 
چه قدر ارزش دارد، ببينيد به چه چيزى عالقه دارد و به چه چيزى عشق 

مى ورزد. 
كسى كه عشق اش يك آپارتمان دوطبقه اســت، در واقع، ارزش اش 
به مقدار همان آپارتمان اســت. كســى كه عشق اش ماشين اش است، 

ارزش اش به همان ميزان است. 
اما كسى كه  عشق اش خداى متعال است ارزش اش به اندازه  ى خداست. 

عالمه فرمودند: من اين مطلب را گفتم و پايين آمدم. وقتى جامعه شناسان
صحبت هاى مرا شنيدند، براى چند دقيقه روى پاى خود ايستادند و كف 

زدند. 
وقتى تشويق آن ها تمام شــد، من دوباره بلند شدم و گفتم: عزيزان! 
اين كالم از من نبود، بلكه از شــخصى به نام على )عليه السالم( است. 
آن حضرت در نهج البالغه مى فرمايند: »قِيَمه ُكِلّ أْمِرئ َما ُيْحِسُنُه« / 

»ارزش هر انسانى به اندازه ى چيزى است كه دوست مى دارد«. 
وقتــى اين كالم را گفتم، دوباره به نشــانه ى احترام به وجود مقدس 
اميرالمؤمنين على )عليه الســالم( از جا بلند شــدند و چند بار نام آن 

حضرت را بر زبان جارى كردند. 
حضرت عالمه در ادامه مى گفتند: عشــق حالل به اين است كه انسان 
)مثالً( عاشــق 50 ميليون تومان پول باشد. حال اگر به انسان بگويند: 
»آى، پنجاه ميليونى!«. چه قدر بدش مى آيد؟ در واقع مى فهمد كه اين 
حرف، توهين در حق اوست. حاال كه تكليف عشق حالل، اما دنيوى، 
معلوم شد، ببينيد اگر كسى عشق به گناه و معصيت داشته باشد، چه قدر 

پست و بى ارزش است!
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سـاقی حـق
استاد علی موسوی گرمارودی

اى تشنه عشق روى دلبند 
برخيز و به عاشقان بپيوند 

در جارى مهر شستشو كن 
وآنگاه زخون خود وضو كن 

رو جانب قبله وفا كن 
با دل سفرى به “كربال” كن 

بنگر به نگاه ديده پاک 
خورشيد به خون تپيده در خاک 

افتاده “وفا”به خاک گلگون 
“قرآن” به زمين فتاده در خون 

عباس على ابوفضايل 
در خانه عشق كرده منزل 

 *****
اى سرو بلند باغ ايمان 

وى قمرى شاخسار احسان 
دستى كه زخويش وانهادى 

جانى كه به راه دوست دادى 
آن شاخ درخت باوفائيست 
وين ميوه باغ كبريائيست 

اى خوبترين به گاه سختى 

وى شهره به شرم و شوربختى 
رفتى كه به تشنگان دهى آب 

خود گشتى از آب عشق سيراب
 *****

آبى زفرات تا لب آورد 
آه از دل آتشين برآورد 

آن آب زكف غمين فرو ريخت 
وز آب دو ديده با وى آميخت

برخاست ز بار غم خميده 
جان بر لبش از عطش رسيده 

بر اسب نشست و بود بى تاب 
دل در گرو رساندن آب 
ناگاه يكى دو روبه خرد 

ديدند كه شير آب مى برد 
آن آتش حق خميده بر آب 

وز دغدغه و تالش بى تاب
 *****

“دستان خدا” زتن جدا شد 
و آن قامت “حيدرى” دوتا شد

بگرفت به ناگزير چون جان 
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آن مشك زدوش خود به دندان 
وآنگاه به روى مشك خم شد 

وزقامت او دو نيزه كم شد 
از “خون” تن او به “گل” نشسته 

صد “خار” بر آن ز”تير” بسته 
دلشاد كه گر زدست شد دست 

آبيش براى كودكان هست 
چون عمر گل اين نشاط كوتاه 
تير آمد و مشك بردريد... آه!! 
اين لحظه چه گويم او چه ها كرد

تنها نگهى به خيمه ها كرد 
“اى مرگ كنون مرا ببر گير 

از دست شدم كنون زسر گير” 
ميگفت و بر آب خون نگاهش 

وز سينه تفته بر لب آهش 
خونابه و آب بر مى آميخت 

وزمشك و بدن به خاک مى ريخت 
 *****

چون سوى زمين خميد آن ماه 
عرش و ملكوت بود همراه 

تنها نه فتاد بوفضايل 
شد كفه كاينات مايل 

هم برج زمانه بى قمر شد 
هم خصلت عشق بى پدر شد 

حق ساقى خويش را فرا خواند 
بر كام زمانه تشنگى ماند 

 *****
در حسرت آن كفى كه برداشت
از آب و فرو فكند و بگذاشت 

كف بر لب رود و در تكاپوست 

هر آب رونده در پى اوست 
هر موج به ياد آن كف و چنگ 
كوبد سر خويش را به هر سنگ 

چون مه شب چارده برآيد 
دريا به گمان فراتر آيد 
اى بحر بهل خيال باطل 

اين ماه كجا و بوفضايل 
گيرم دو سه گام برتر آيى 

كو حد حريم كبريايى

دل نوشته | محمدتقی خسروی
مشک های لبریز عطش

آه اسـت و آب اسـت و ناله هـای برآمـده از خيـام. سـوز اسـت و آتـش اسـت و هلهله هـای پياپی آن سـوی فرات. شـور اسـت و خون 
اسـت و مشـك های افتـاده بـر ميـدان و تازيانه هـای پياپـی ظلم بـر گونه های آفتاب ايسـتاده بـر محراب، كـه چه خاضعانـه  می تابد.

اينجا نگاه دلواپس زمين، از لجام بيقرار امواج و مشكهای لبريزعطش، پر از اشك  می شود و بر تارک تاريخ  می بارد. 
اينجا در كرنش بی امان بيرق ها و سـجده سـرها بر سـجاده خاک، سـپاه شقايق هاسـت كه جوانه  می زند و نخل واژگان سـوخته ای 

كـه دوباره جـان  می گيرد و قد  می كشـد.
و تـو ای سـردار، تـو كـه در انحنـای حزنـی غريـب، هالل قنوت دسـتانت بـه يكباره شكسـت و در ركـوع بريده گامهايت نشـان پای 

جوانمـردی جـای گرفـت؛  چـه زيبا در تمنـای جرعه هـای دلفريب، نقـش زالل وفـا را بر ظرف زمانه نگاشـتی. 
ای سـقای شـط سـوته دالن، ای تمامی قامت سـخاوت و ای شـعاع خورشـيد معرفت، حال چگونه  می توان تمامی قامت بی انتهای 

نامـت را بر قاب بی تمثال عاشـقی نوشـت؟ 



8

عمـران،  تخصصـي  رشـته هاي  متخصـص   142 نـام  پيـش  چنـدي 
شهرسـازي و معماري، ترافيك، نقشـه برداري، برق، مكانيك، در فهرست 
نمايشـگاه بين المللـي مشـهد جـاي گرفـت تا تكليـف 13 كرسـي هيأت 
مديره سـازمان نظام مهندسي خراسـان رضوي در انتخابات ششمين دوره 

مشـخص شود. 
انتخاباتـي كـه بـا فعاليـت 120 سيسـتم بـه طـور هم زمـان و به صـورت 
الكترونيكـي همـراه بـود و عـالوه بـر آن نيز نشـان از افزايش چشـمگير 
و رونـق مشـاركت اعضـاي اين سـازمان در مقايسـه با سـالهاي گذشـته 

داشـت.  خود 

انتخابات اينترنتي مشاركت اعضا را بيشتر مي كند
يكي از مهندسـان عمران كه از سـال 80 عضو سـازمان بوده، دليل شركت 
در انتخابـات را عالقـه مندي اش به دخالت مسـتقيم در تعيين سرنوشـت 
صنفـي خـود دانسـته و مي گويـد: البتـه سـازمان هم بايـد ارتباطـش را با 
اعضـا بيشـتر كنـد. او كه به دليـل سـفري در دور قبلي انتخابات شـركت 
نداشـته، پيشـنهاد مي كند كه انتخابات اينترنتي برگزار شـود تا مشـاركت 

اعضا هم بيشـتر شـود. 
مجيـد سـعيدي پـور، يكـي ديگـر از مهندسـان عمـران دربـاره كيفيـت 
برگـزاري ايـن دوره از انتخابات نظام مهندسـي مي گويد: مشـاركت در اين 
دوره بسـيار چشـمگير بـود اما حضـور كانديداهـا در جمـع راي دهندگان، 
خيلـي جالـب بنظـر نمي رسـيد چـرا كـه گاه موجـب مي شـد حرفهـا و 

ضرورت برگزاری دور بعدی انتخابات به شکل اینترنتی

گزارش | گزارشی از چند و چون برگزاری ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان

وعده هايـي داده شـود كـه اصـال در شـان مهندسـان نيسـت. 
تاكيـد او بـر محدود شـدن حضور كانديداهـا در زمان انتخابـات و در جمع 
راي دهنـدگان اسـت. انتظار ايـن مهندس از منتخبان هيـأت مديره جديد 
ايـن اسـت كـه هزينه هـاي نظـام را بـراي امـور صنفـي و رفاهـي اعضـا 
هزينه كنند و نظارت بهتري نيز در اين خصوص داشـته باشـند. همچنين 
در مـورد مسـاله حـق امضا هم بايد تدابيري اتخاذ شـود كـه محدوديت ها 

شود.  كمتر 

نظام مهندسي كجا و نظام پزشكي كجا! 
مهـدي اخـوان كه مهنـدس معماري اسـت از شـلوغي در سـاعات پاياني 
انتخابـات گاليـه دارد. او مي گويـد: اگـر انتخابـات، اينترنتـي شـود بهتـر 
اسـت چـرا كه هـر يـك از اعضا با داشـتن كلمـه و رمز عبـور اختصاصي 
خـود مي تواننـد در زمـان مقـرر هرجا كـه باشـند، راي خـود را بدهند. هم 
هزينه هـا كـم مي شـود، هـم مشـاركت بيشـتر مي شـود و هم شـاهد اين 

شـلوغي و محدوديت فضا نيسـتيم. 
او مي گويـد: مـن 10 دقيقـه در صـف پاركينـگ ماندم و حاال هم ماشـينم 
را خـالف پـارک كـرده ام در حاليكه اگر انتخابات اينترنتي برگزار مي شـد، 

ايـن مشـكالت به وجـود نمي آيد. 
ادوار مختلـف  از كانديداهـا در  وی دربـاره محدوديـت شـركت برخـي 
انتخاباتـي مي گويـد: كسـي را مي شناسـم كه از سـال 78 تا هميـن دوره 
پيـش، عضـو هيـأت مديـره بوده اسـت در حاليكـه بدنه هيأت مديـره نياز 

زهره کهندل| محمدتقی خسروی
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بـه بازسـازي دارد تـا ايده هـاي جديـدي بـه آن ورود پيـدا كنـد. اين عضو 
سـازمان، يكـي از مهمتريـن مـوارد قابـل پيگيـری را ارتقـا بخـش روابط 
عمومـي در اطالع رسـاني دانسـته و ادامه مي دهد: اعضاي سـازمان كمتر 
در جريـان تصميمـات و اتفاقاتـي قـرار مي گيرند كـه در سـازمان صورت 
می گيـرد و كمتـر هم از سياسـت هاي حمايتـي و رفاهی آگاهي داشـته و 

برخوردارند. 
يكـي ديگر از اعضاي سـازمان با اشـاره به همين نكتـه مي گويد: حمايتي 
كـه سـازمان نظـام پزشـكي از پزشـكها دارد اصـال قابـل قيـاس بـا نظام 
مهندسـي نيسـت. البته 50-60 سـال از قدمت نظام پزشـكي ميگذرد اما 
نظـام مهندسـي هـم بـا بيـش از 200 هـزار نفـر عضو در سراسـر كشـور 

ظرفيتهاي زيـادي دارد. 
مهنـدس ديگـري مي گويـد: اهميـت نظـام مهندسـي از نظـام پزشـكي 
كمتـر نيسـت امـا آيا وزني كه نظـام مهندسـي دارد با نظام پزشـكي قابل 
قيـاس اسـت؟! او ادامـه مي دهـد: بسـياري خودشـان را در كار مهندسـي 
دخيـل مي كننـد در حاليكه سـازمان نظام پزشـكي به يـك غيرمتخصص 
اجـازه ايـن كار را نميدهنـد كه جـاي يك پزشـك كار كند. ولي مـا اجازه 
مي دهيـم كـه عمران جـاي معمار طراحـي مي كند و معمار جـاي عمران، 

مي كند.  محاسـبه 
يكـي ديگـر از مهندسـان هـم بـا تصديـق سـخنان همـكارش عنـوان 
می كنـد، بسـياري از اعضـاي سـازمان كتـاب قانـون نظـام مهندسـي را 
نخوانـده انـد در حاليكـه با مراجعه به هـر بند آن مي توانند هيـأت مديره را 

در مقـام پاسـخگويي قـرار دهند. 

ضرورت حمايـت از حقوق صنفي اعضا
يكي از مشـكالت جـدي اين انتخابات به گفته بسـياري از راي دهندگان، 
شـلوغي و ازدحـام جمعيت بود بـه گونه اي كه برخي هـم اذعان ميكردند 
اينقـدر معطـل شـده ايم كه كـم كـم داريم منصـرف ميشـويم. آن ها نيز 
موافـق برگـزاري انتخابـات بـه شـكل اينترنتي هسـتند. اما يكـي ديگر از 
مهندسـان معتقد اسـت: اين شـكل از برگزاري موجب مي شـود كه ارتباط 
مهندسـان با هم بيشـتر شـده و به بهانه انتخابات، دور هم جمع مي شـوند 
و از مسـايل و مشـكالت مبتالبـه جامعـه مهندسـي بـا هم گـپ و گفتي 
دارنـد. مهنـدس معصومـي كه 9 سـال عضو سـازمان بـوده مي گويـد: در 
ايـن دوره هـم اسـتقبال خوب بـوده و هم نـوع برگزاري كه مكانيزه شـده 
اسـت. انتظـار او از منتخبان اين اسـت كه به وعده هـاي خود عمل كنند و 
جايگاه مهندسـان را در كشـور باال ببرند. معصومي بر توسـعه سياست هاي 

تشـويقي و حمايتـي بيش از سياسـت هاي تنبيهـي تاكيد مي كند. 
مهنـدس گلسـتان هـم كه در رشـته معمـاري تحصيـل كـرده، مي گويد: 
بـراي مـن مهم اسـت كـه هيأت مديره سـازمان چه كسـي باشـد چرا كه 
آنـان نماينـدگان تمامي اعضـا در حمايـت از حقوق صنفي مان هسـتند. 

برخي از شـركت كنندگان از حضـور كانديداها در فضاي انتخاباتي مخالف 
بودنـد. يكـی از مهندسـان پيشكسـوتان سـازمان مي گويـد: قطعـا موافق 
شـركت همـه اعضاي نظـام مهندسـي در ايـن انتخابات هسـتم اما آنچه 
بيش از همه اهميت دارد ميزان مشـاركت صحيح اسـت. او در مورد اينكه 

سـازمان كجـا بـوده، بـه كجـا رسـيده و به كجـا بايد برسـد، خاطرنشـان 
مي كند: در كشـورهاي مترقي دنيا تشـكيالت مهندسـي مسـتقل از دولت 
عمـل مي كننـد و اگر زيبايي و پيشـرفتي در معماري و سـازه هاي شـهري 
اسـت بـه تشـكيالت مهندسـي آنجا بـر ميگـردد. در واقع هرچه سـازمان 
قويتـر باشـد، بـازوي قويتـري در كنـار دولـت بـوده و بـه جامعـه خدمت 

مي كند.  بيشـتري 
او تاكيـد مي كنـد: هيـأت مديـره جديـد نبايسـتي وقتـي انتخـاب شـدند 
وعده هايشـان را فرامـوش كننـد. اينهـا انتخـاب اعضـا هسـتند و بايـد 
پاسـخگو باشـند. در واقـع خـود ما مقصر هسـتيم. مـا به عنـوان مهندس 
بـه حقـوق خودمان واقف نيسـتيم در حاليكـه اگر حقوقمان را بشناسـيم و 
شـرح تكاليـف هيأت مديره را بدانيـم به راحتي مي توانيم آن هـا را در مقام 
پاسـخگويي قـرار مي دهيـم. تا انتقاد نباشـد، پيشـرفت حاصل نمي شـود. 

چرا خدمت؟! 
در روز برگـزاري انتخابـات بـا چند تـن از كانديداها هم صحبـت كرديم و 
نظراتشـان را دربـاره چنـد و چـون برگـزاري ايـن دوره جويا شـديم. يكی 
از كانديداهـا دربـاره ضرورت مشـاركت مهندسـان در انتخابـات مي گويد: 
نيـاز اسـت كـه مهندسـان بـراي اهميت قايل شـدن بـه جايـگاه علمي و 
حرفـه اي خودشـان، با شـناخت راي بدهنـد و مطمئن باشـند كه عملكرد 
هيـأت مديـره در سرنوشـت همه اعضاي سـازمان تأثيرگـذار خواهد بود و 

اين نشـان دهنـده اهميت ماجراسـت. 
وی دربـاره انگيـزه حضـورش درايـن دوره از انتخابـات به عنـوان كانديدا 
خاطرنشـان مي كنـد: بـه هرحـال بحـث تعهـد در حـوزه مهندسـي مهم 
اسـت. قوانيـن نظام مهندسـی سـاختمان مصوب سـال 74 بايـد عملياتي 
شـود و روي زميـن نمانـد. سـازمان بنابر قانـون، تكاليفي دارد كـه بايد به 

اجـراي آن ها متعهد باشـد. 
امـا انتظـار ايـن كانديـدا به عنـوان يكـي از اعضـاي سـازمان از منتخبان 
چيسـت؟ او تاكيـد مي كنـد: يكـي از انتظـارات بازنگري قانون اسـت. خود 
قانـون هـم پيش بينـي كرده كه 10 سـال بعـد بازنگري شـود در حالي كه 

قانـون مصـوب 17 سـال پيش اسـت و امروز نيـاز به بازنگـري دارد. 
او بـا اشـاره بـه وجـود ضعف هايـي در ايـن قانـون مي گويـد: چـون مواد 
و بندهـاي آن بـه روز نشـده حتمـا بايـد اصالح شـود. همچنيـن تغييرات 
بنيـادي در سـاختار نظام نيز بايـد اتفاق بيفتد و حضـور فيزيكي نيز به تبع 

توسـعه زيرسـاخت هاي الكترونيكي كمتر شـود. 
ايشـان بـا تاكيـد بـر محـدود شـدن حضـور اعضـا در دوره هـای متوالـي 
انتخاباتـي مي گويـد: متاسـفانه قانـون دراين بـاره ممنوعيت ايجـاد نكرده 
اسـت در حاليكـه يـك نفر طـي يكـي دو دوره بايـد كار خـودش را انجام 
دهـد نـه اينكـه سـه چهـار دوره در هيأت مديره شـركت كنـد. اين ضعف 
قانـون اسـت كـه محدوديت قايـل نشـده در حاليكه در همه جـاي دنيا دو 
دوره اسـت. اگـر فـردي چنديـن دوره عضـو هيأت مديره باشـد بـا همان 
افـكار قبلـي و قديمي، همه چيز را به حالت سـكون نگه مـي دارد و قدرت 

تغييـر ندارد. 
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حضور جوانها را به فال نيك بگيريم
مهنـدس رئيسـي هم كـه در دوره هـاي قبل عضـو هيأت مديره سـازمان 
بـوده و در ايـن دوره نيـز كانديـدا شـده، معتقد اسـت: اين دوره نسـبت به 
دو دوره قبـل بسـيار قويتـر و بـا جمعيـت بيشـتري برگـزار شـده اسـت و 
پيش بينـي مي كنيـم كه امسـال بـه رقم چهار هزار نفر مشـاركت برسـيم 
در حاليكه در دوره قبل در مشـهد، اين رقم مشـاركت پايين تر از اين بود. 
او معتقـد اسـت: حضـور افراد جـوان در فهرسـت كانديداها را بايـد به فال 
نيـك گرفـت تـا هيـأت مديره، افـراد باتجربـه را در كنـار نيروهـاي جوان 

داشـته باشـد و تلفيـق فكري بـا تجربه هـا و جوانها خوب اسـت. 
ارزيابـي رئيسـي از شـكل برگـزاري ايـن دوره از انتخابـات ايـن اسـت: با 
توجـه بـه امكانات موجود، شـكل برگزاري خوب اسـت. اسـتان خراسـان 
رضـوي بيـش از 19 هـزار مهنـدس دارد كـه بيشـترين تجمـع آن هـا در 
مشـهد اسـت قطعـا اگـر در دوره بعـد ميزان مشـاركت بيشـتر شـود، اين 
فضـا بـراي برگزاري انتخابات محدود اسـت و با وجود اينكه 120 دسـتگاه 
رايانـه بـراي اخذ راي تعبيه شـده و سـرعت راي گيري را باال بـرده اما اگر 
ميـزان مشـاركت در ادوار بعـدي باال برود، براي فضـاي برگزاري انتخابات 

بايـد فكر جدي شـود. 
او تاكيد مي كند: آن ها كه انتخاب مي شـوند بايد از خود گذشـتگي داشـته 
و منافع شـخصي خود را كنار بگذارند. به جامعه مهندسـي خدمت كنند تا 
قوانين ملي سـاختمان عملياتي شـود اگر اين طور شـود جايگاه مهندسـان 
در جامعـه ارتقـا مي يابـد چرا كه اگر خود مهندسـان براي خودشـان ارزش 

بگذارند، شـان و جايگاهشـان ارتقا مي يابد. 



11

میزان مشارکت بیشتر شده  است

در گفت وگو با مسووالن  برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان

حضور فعال در انتخابات: 
ميزان مشاركت  بيشتر شده است

بـه اعتقـاد برگزاركنندگان ششـمين دوره انتخابات نظام مهندسـی، ميزان 
مشـاركت و حضـور نامزدهای انتخاباتـی در اين مرحله بيـش از دوره های 
سـابق بـوده اسـت چنانكـه مهنـدس مقـدوری رئيـس هيـات نظـارت بر 
انتخابـات معتقـد اسـت كـه مشـاركت در ايـن دوره از انتخابـات بسـيار 

چشـمگير بوده.
بـه لحـاظ كمي آنچـه كه از زمـان آغاز انتخابات مشـهود اسـت، وضعيت 
پرشـوري اسـت و كامال ظواهر امر نشـانگر وضعيت خوبي اسـت با رشـد 
آمار قابل توجهي در مقايسـه با دوره قبل. از جهت كيفي هم شـور تبليغاتي 
و نحـوه ورود كانديداهـا و تعـداد قابـل توجهـي از كسـاني كـه از بـدو امر 
راي گيري در اين محل حضور داشـتند نشـانگر اين اسـت كه مهندسـان 
بـا نـگاه ويژه اي به ايـن انتخابات اهميت داده و احسـاس وظيفه مي كنند. 
وی معتقد اسـت تعداد نامزدهاي انتخاباتي نسـبت به دوره گذشـته تفاوت 
چشـمگيري نداشـته اما تعداد شـركت كنندگان خيلي بيشـتر شـده است. 
البتـه تعـداد اعضـاي سـازمان در دوره قبل 12 هـزار نفر بـوده االن حدود 

19 هزار نفر اسـت و انتظار هم مشـاركت بيشـتر اسـت. 
وی پيـش بينـی مـی كنـد كـه اگـر 30 درصـد اعضـا در ايـن انتخابـات 
شـركت داشـته باشـند نشـانگر وضعيت مطلوب اسـت و اميدواريـم كه تا 

پايـان وقـت انتخابات بيشـتر هم شـود. 
وی در عين حال می گويد: قطعا انتظار بيشـتر از اينهاسـت اما در مقايسـه 
بـا ادوار قبل، ميزان مشـاركت خيلي بهتر شـده اسـت. به هرحـال با اعداد 
و ارقـام قبلـي، اين مقايسـه وضعيت بهتري را نشـان مي دهـد. البته انتظار 
مشـاركت از چنين صنفي باالي 70 درصد مشـاركت اسـت. وی در پاسـخ 
به اينكه دليل ميزان مشـاركت پايين چيسـت می گويد:شـايد عمده دليل 
آن گرفتـاري و درگيريهـاي متعـددي باشـد كه مهندسـان دارنـد و خداي 
نكـرده ناشـي از نبـود احسـاس وظيفـه و نگاه هـاي منفي نيسـت. به نظر 

من دليلش گرفتاري و مشـغله فراوان مهندسـان اسـت. 
مهنـدس مقـدوری بـراي بـاال بـردن ايـن ميزان مشـاركت پيشـنهاد می 
دهـداز طريـق انعكاس اطالعـات، اخبـار و فعاليتهايي كه نظام مهندسـي 
دارد و اثراتـي كـه نظـام توانسـته در عرصه فني و اجرايي كشـور بگذارد يا 
بقيه تأثيراتي كه شـاهد هسـتيم بايسـتي به درسـتي اطالع رسـاني شـود. 
قطعا از طريق آگاهي بخشـي بيشـتر و انعكاس فعاليتها شـاهد مشـاركت 
بيشـتري هـم خواهيـم بـود. وی بـه مهندسـاني كـه در ايـن انتخابـات و 
فعاليتهايـي از ايـن دسـت شـركت نمي كننـد می گويـد: به نوبه خـودم از 
آن هـا تقاضـا دارم كه در چنين برنامه هايي مشـاركت و حضـور فعال تري 

داشـته باشـند تا از بركت مشـاركت آنـان همه منتفع شـوند. 

دبير اجرايی اين انتخابات نيز معتقد است: 
گسـتردگي تبليغات موجب باال بردن مشاركت در انتخابات شده بود

مهندس حسـين كامران در خصوص شـكل برگزاري اين دوره از انتخابات 
نسـبت به دوره هاي گذشـته معتقد است: 

شـكل برگـزاري انتخابـات در شـيوه كلي آن مطابـق روال سـالهاي قبل 
اسـت البته شـيوه نامه اي در اين دوره از سـوي وزارت راه و شهرسـازي به 
تمامي اسـتان ها ابالغ شـده تا در شـيوه برگزاري انتخابات يكسان سـازي 
شـود. مـا نيـز اين شـيوه نامه را دسـتورالعمل اجـرا قـرار داده ايـم و چهار 
مـاه مانـده به روز انتخابات، هيأتهاي اجرايي و نظارتي در اسـتان تشـكيل 
شـد. انتخـاب اوليه هم بر اسـاس صالحيتهـاي عمومي مصـوب در آيين 
نامه اسـت. اوايل ارديبهشـت ماه نيز هيأتهاي نظارت و اجرايي مشـخص 
شـدند و حسب شـيوه نامه و برنامه زمان بندي، شـرايط برگزاري انتخابات 
مرحلـه بـه مرحلـه آماده شـد. مـا سـعي كرديـم در ايـن دوره از انتخابات، 
تبليغـات و تشـويق بـه كانديداتـوري را بيشـتر كنيم براي هميـن تبليغات 
نامزدهـاي انتخاباتـي در روزنامه هـا نسـبت به ادوار گذشـته بيشـتر شـده 
بـود. در مرحلـه اول ثبت نـام نامزدهاي انتخاباتي 156 نفر در هفت رشـته 
مرتبـط بـا نظـام مهندسـي از جمله عمـران، شهرسـازي، معمـاري، برق، 
مكانيـك، ترافيـك و نقشـه برداري ثبـت نام كردند كه پس از بررسـيهاي 
اوليـه و كسـر تعدادي انصرافـي، تعـداد 138 نفر احراز صالحيت شـدند. 

وی در خصـوص ميـزان مشـاركت در ايـن دوره معتقـد اسـت:به نظـر 
مي رسـد ميـزان مشـاركت حداقـل دو برابـر دوره قبل و حتي بيشـتر از آن 

باشـد. البتـه ميـزان اعضـا هـم نسـبت بـه دوره قبل بيشـتر شـده اند. 
مهنـدس كامـران در خاتمه به اهميت انتخابات نظام مهندسـی نيز اشـاره 
كـرده و مـی گويـد: نظـام مهندسـي بزرگترين تشـكل غيردولتی كشـور 
اسـت ضمـن اينكـه حـدود 30 درصد اقتصـاد كشـور در حوزه سـاختمان 
و صنايع وابسـته به آن گردش دارد. بنابراين سـازمان نظام مهندسـي روز 
بـه روز دارد جايـگاه خـودش را پيـدا مي كند بـه ويژه اينكه با قانون بسـيار 
قوي مصوب سـال 74 و اصالحيه هاي بعدي آن، اعضاي نظام مهندسـي 
تقريبـا بر كليه امور مهندسـي كشـور نظارت دارند اعـم از طرحهاي دولتي 
و خصوصـي و نيـز پروژه هاي بـزرگ ملي بنابراين اهميت نظام مهندسـي 
و اقتـدار قانونـي آن در حـال شـكل يافتـن اسـت و براي بسـياري توجيه 
شـده كـه نظـام مهندس يكي از تشـكلهاي غيردولتي مهم كشـور اسـت 

و اهميت زيـادي دارد. 
وی در هميـن خصـوص تبليغـات گسـترده بـرای جذب مشـاركت فراگير 
مهندسـان را مهـم تلقـی كـرده و اضافـه می كنـد ايـن تبليغات تـا جايي 
كـه نامزدهـاي انتخاباتـي هم را تخريب نكنند مشـكلي نيسـت و نشـان 
دهنـده اهميـت موضوع اسـت. همچنين تبليغات گسـترده و سـالم باعث 
مي شـود كه نامزدهاي با صالحيت انتخاب شـوند. همچنيـن در باال بردن 
ميـزان مشـاركت هـم تأثيرگذار اسـت. امـروز اتفاقي كه به چشـم ميبينم 
ايـن اسـت كه مهندسـان، سـازمان را به عنوان سـازماني كـه ارتقا بخش 
جايـگاه كاري آنـان اسـت ميبينند بالطبع ايـن ديدگاه، ميزان مشـاركت را 
بـاال برده اسـت. جالب اسـت بدانيـد در ايـن دوره از انتخابـات، اعضايي را 
داشـتيم كه حدود 90 سـال سـن داشـتند و با عصا آمدند راي بدهند. اين 
نشـان دهنده اهميت نظام مهندسـي در بين مهندسـان و اعضاي آن است 

تـا نماينـدگان توانمند و بـا صالحيـت را انتخاب كنند. 
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نظام مهندسى مسووليت بيشترى را بپذيرد
برگـزاری ششـمين دوره انتخابـات هيأت مديـره نظام مهندسـی فرصتی 
بـود تـا مديـران و مسـووالن اسـتان با حضـور در نمايشـگاه بيـن المللی 
مشـهد، محـل برگـزاری ايـن دوره از انتخابـات از چگونگـی اجـرای اين 
رخـداد مطلـع شـوند. محمـود صالحی اسـتاندار سـابق خراسـان رضوی، 
مهندس پورحسـين معاون سـابق اسـتانداری، مهندس قاسـمی، مديركل 
پيشـين راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی از جملـه ايـن مديـران بودند. 
حضـور ايـن مديران بهانه ای شـد تـا نظراتشـان را در خصوص چگونگی 

برگـزاری ايـن دوره از انتخابـات جويا شـويم.
اسـتاندار سـابق خراسـان رضوی در خصوص تأثير و نقش سـازمان نظام 
مهندسـی در توسـعه شـهری و مقاوم سـازی سـاختمان ها مـی گويـد:در 
آغـاز الزم بـه يـادآوري مي دانم كه اشـاره كنم امـروز بسـياري از كارهاي 
دولتي توسـط بخشـهاي خصوصي در حال انجام اسـت يكي از بخشـهاي 
خصوصـي مهـم، سـازمان نظـام مهندسـي اسـت. انتخابـات ايـن نظـام 
مهندسـي هـم بـه صـورت آزاد اسـت و هـر كسـي كـه فـارغ التحصيـل 
رشـته هاي مرتبـط بـا مهندسـي و عضـو ايـن سـازمان باشـد مي تواند در 
ايـن انتخابـات شـركت كند. اگر اين تـوان را در خودش ببينـد كه مي تواند 
خدمتگزار باشـد، كانديدا مي شـود و مهندسـان هم با بررسـي و شناخت به 
او راي ميدهنـد تـا بر ساخت وسـازهاي دولتي و خصوصي نظـارت كند به 
هر حال هر سـاختماني بايد ناظر سـاخت داشـته باشـد. از اين جهت تأثير 
مسـتقيم علم بر عمل را شـاهد هسـتيم و اين زيباترين تعريفي اسـت كه 
مي تـوان از تأثيـر نظام مهندسـي داشـت يعني آنكـه كار را انجـام مي دهد 
از سـوي كسـي كه علـم به آن را دارد، نظارت مي شـود. نكتـه ديگر اينكه 
اصـوال دموكراسـي و انتخابـات، شـيرين اسـت و بعـد از پيـروزي انقالب 
اسـالمي، همـه امـور مـا بـا انتخابـات همـراه شـده از انتخابـات مجلس 
خبـرگان رهبري، مجلس شـوراي اسـالمي، رياسـت جمهـوري و انتخاب 
شـوراي شـهر بگيريـد تا انتخابـات در صنـوف و ديگر بخشـهاي دولتي و 
خصوصي. بنابراين انتخابات موضوع شـيرين و دلچسـبي اسـت كه انسان 
احسـاس مي كنـد آزادي در انتخابـات اراده برتـر وجـود دارد، اراده برتر هم 

يعنـي اراده اعضـاي نظـام مهندسـي كه بـا انتخابات محقق مي شـود. 
صالحـی اضافه می كند: بايسـتي تصـدي گريها را از سيسـتمهاي دولتي 
بـه ايـن نظامها واگذار كنيم. چندي پيش 80 وظيفه از شـهرداريها به دفاتر 
پيشـخوان دولت در مشـهد مقدس واگذار شـد. اخيرا هم صدورشناسـنامه 
از ثبـت احـوال بـه دفاتـر پيشـخوان واگـذار شـده اسـت. باالخـره بدنـه 
دولـت بايـد كوچـك شـود. معنـي دولـت الكترونيـك هـم اين اسـت كه 
كوچـك شـود و دو وظيفـه را برعهده گيرد؛ سياسـتگزاري و نظـارت، اجرا 
و مسـووليت بايسـتي بـا خـود مردم باشـد. ما بايـد در اسـتان تالش كنيم 

كـه سـازمان نظام مهندسـي، بيشـتر ايـن وظايـف را بپذيرد. كسـاني هم 
كـه كانديدا هسـتند قريب بـه اتفاق افـرادي متخصص، متديـن و كارآمد 
هسـتند. سـازمان نظام مهندسـي اسـتان تا كنون خوب كار كرده اسـت و 

اميدواريـم كه بار مسـووليت بيشـتري را بپذيرد. 
وی در خصـوص يافتـن راهـی بـرای افزايش عمر سـاختمان ها می گويد: 
مـن بارهـا بـه ايـن نكته اشـاره كـرده ام كـه سـازندگان مصالح نيـز بايد 
متخصـص باشـند. توليـد مصالـح را نبايد بـه عوام سـپرد بلكه بايـد افراد 
باتجربـه روي كار بياينـد و مسـوول كنتـرل كيفـي هـم بر آن هـا نظارت 
داشـته باشـد. نقشـه و نمـاي كار هم بايد متناسـب با فرهنگ كشـورمان 
باشـد. مـا كشـوري ايراني اسـالمي هسـتيم و فرهنگ ما بايـد در نماهاي 
سـاختماني نمـود داشـته باشـد. ايـن انتظـار ماسـت، مشـهد كه شـهري 
مذهبـي اسـت نماهـاي مذهبـي هم داشـته باشـد. نكتـه بعد اينكـه بايد 
توجـه جدي به نظارت مهندسـان در ساخت وسـازها شـود زمانيكه نظارت 
دقيق باشـد و مصالح هم اسـتاندارد، طراحي هم درسـت باشـد، سـاختمان 
مقـاوم و شـكيل سـاخته مي شـود. بـا توجه بـه اينكـه بخشـهايي از ايران 
روي گسـل اسـت، اگر به مقاوم سـازي سـاختمان اهتمام بيشـتري شـود 
مـردم مي تواننـد زندگـي راحـت و با آسايشـي در خانه هايي داشـته باشـند 
كـه هـم شـكيل و زيباسـت، هم مقـاوم، هـم ايرانـي و اسـالمي و هم با 
فرهنـگ ماهارمونـي دارد و زندگـي در آن، نشـاط آور اسـت. امـروز مـردم 
وقتـي بـه جايـي سـفر مي كننـد مي روند كـه بناهـاي آن كشـورها را هم 
ببينند در واقع كشـورهايي كه گردشـگر بيشـتري دارند بناهاي ارزشمندي 

هـم دارند. 
صالحـی ادامـه مـی دهـد: دو سـه سـالي اسـت كـه اتفاقـات خوبـي در 
حـوزه ساخت وسـازها افتـاده اسـت. برنامه ريـزي در ايـن زمينـه بسـيار 
مهم اسـت. سـازمان نظام مهندسـي بايـد با معاونـت عمراني اسـتانداري 
همـكاري بيشـتري داشـته باشـد و با هم در ايـن زمينـه برنامه ريزي كنند 

و شـهرداريها هـم تبعيـت مي كنند. 
وی در خصوص وضعيت حاشـيه نشـينی در سـال های اخير معتقد اسـت: 
در سـالهاي اخير حاشـيه نشـيني افزايش پيـدا نكرده و در آمـار جديد يك 
درصـد بـه جمعيت روسـتاها عـالوه بر رشـد منطقـه اي آن، اضافه شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه رسـيدگي بيشـتري كـه در روسـتاها انجـام مي گيرد 
ايـن اتفـاق افتـاده و اميدواريـم كه اين رسـيدگي اسـتمرار يابـد. تالش ما 
ايـن اسـت عـالوه بر اينكه كسـي از روسـتاها به شـهرها نيايـد، مهاجرت 
معكوس هم داشـته باشـيم و اين شـدني است اگر همه رسـيدگي و توجه 

به اين مناطق بيشـتر شـود.

قوانين نظام مهندسـى ساختمان پاسـخگوي وضعيت متعارف كنوني 
است

معـاون عمرانـي سـابق اسـتاندار نيـز معتقد اسـت كـه امروز مشـكلي در 
قانـون نظـام مهندسـي نداريم.

مهندس حسـين پـور انتظارش را از سـازمان نظام مهندسـی اينگونه بيان 
مـی كنـد كـه: قطعـا انتظـاري كـه مـا از همكارانمـان در سـازمان نظـام 
مهندسـي داريم انتظاري خارج از وظايف سـازماني آنان نيسـت. سـازمان 

نظام مهندسی مسوولیت بیشتری را بپذیرد
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امـروز وظيفـه خطير نظارت بر ساخت وسـازهاي بخش مسـكن اسـتان را 
بـر عهـده دارد. قطعا هيچ ساخت وسـازي نبايد بدون نظـارت دقيق ناظران 
سـازمان نظـام مهندسـي انجام بگيـرد و اين فرآينـد بعد از طراحـي و كار 
اجرايـي كه توسـط پيمانكاران و مجريان انجام مي شـود، نقـش نظارتي را 
براي سـازمان نظام مهندسـي دشـوارتر مي كند. امروز منابع بزرگ ملي را 
در حوزه مسـكن داريم كه در بخش بهسـازي بافتهاي فرسـوده و سـاخت 
بناهاي جديد نمود يافته اسـت. چند سـالي اسـت كه سـاخت مسكن مهر 
نيـز در كشـور سـرعت گرفته اسـت. در اسـتان خراسـان رضـوي بيش از 
130 هـزار مسـكن مهـر در نقـاط مختلف اسـتان از جمله مشـهد در حال 
سـاخت اسـت و نياز اسـت كه همكاران ما در سـازمان نظام مهندسـي با 
برنامه ريـزي دقيـق و منظـم و بـا اسـتفاده از ظرفيتهاي مهندسـي و پاي 
بنـدي بـه وظيفـه حرفـه اي و انسـاني خـود، نظـارت دقيقـي بر سـاخت 
ايـن واحدهاي مسـكوني داشـته باشـند. كشـور ما و نيز اسـتان خراسـان 
بيـش از 80 درصـد روي گسـل اسـت بـه هميـن دليـل هـر آن در تهديد 
زلزلـه هسـتيم و اگـر نتوانيـم سـاختمان مقاوم بسـازيم به همه كسـانيكه 
در ايـن حـوزه بهـره بـردار هسـتند، جفا كـرده ايـم حتي اگر سـاكنين هم 
تمايلـي بـه اجراي ضوابـط قانوني نداشـته باشـند حرفه انسـاني و قانوني 
مهندسـان ايجـاب مي كنـد كه نظارتشـان را دقيـق انجام دهند. امـروز در 
كشـور مشـكل قانون مهندسـي نداريم. ضوابـط و قوانين نظام مهندسـی 
سـاختمان پاسـخگوي وضعيت متعارف كنوني اسـت. در تاريخ كشـورمان 
زلزله هاي باالي هشـت ريشـتر كمتر داشـتيم و عموما زلزله هاي تخريب 
گـر در فاصلـه بين 5 و نيم تا 7 ريشـتر بـوده و نمونه 5 و نيم ريشـتر را در 

تربـت و نيشـابور داشـتيم كه شـاهد صدمات مالي هـم بوديم. 
حسـين پور می افزايد: بناهاي روسـتاي، بناهاي فرسـوده تري نسـبت به 
شـهرها هسـتند. بـا وجـود 450 هزار واحد مسـكوني روسـتايي در اسـتان 
حـدود 50 درصـد آن هـا مقـاوم سـازي شـده اسـت. همچنيـن در نقاطي 
كـه در چنـد سـال اخير همچون تربت و نيشـابور و رشـتخوار شـاهد زلزله 
بوديـم، تمـام سـاختمان هاي اين مناطق بهسـازي و نوسـازي شـده اند تا 
در برابـر زلزلـه مقاومـت داشـته و ايمنـي سـاكنان را حفـظ كننـد. به نظر 
مي رسـد بافتهاي فرسـوده شـهرها هم بايد با سـرعت بيشـتري، بهسازي 
و مقاوم سـازي شـود. وزارت راه و شهرسـازي در سـالهاي اخير سـهميه ها 
و اعتبـارات خوبـي را از جهـت حمايـت مالي براي سـاكنين ايجـاد كرده و 
اقدامـات خوبـي هم انجام شـده امـا به واقع نقـش و حضور مـردم در اين 
بـاره بسـيار مهم اسـت. باز هـم تاكيد مي كنم مـا از نظر ضوابـط و قوانين 

قوانين نظام مهندسـی سـاختمان مشـكل خاصـي نداريم. 
وی مـی گويـد: ايـن قانـون بـا توجـه بـه وضـع موجود نيـاز بـه بازنگری 
ندارد,امـا كشـوري همچـون ژاپـن با هر زلزلـه اي با توجه به مشـخصات 
آن زلزلـه مقرراتـش را تغييـر مي دهـد ولـي مـا با اين سـه تغييـري كه در 
اصـالح آييـن نامـه 2800 انجام داديم امروز مشـكل خاصـي از اين جهت 
نداريـم. مشـكل اصلـي ما در كم توجهي اجـراي آن اسـت در حاليكه اجرا 
بايد دقيقا مطابق قوانين نظام مهندسـی سـاختمان باشـد. يعني در مرحله 
اجـرا با اسـتفاده از مصالح مطلوب بتوانيم انتظارات قوانين نظام مهندسـی 

سـاختمان را تامين كنيم. 
حسـين پـور خاطـر نشـان مـی كنـد: ضوابـط و قوانينـي كـه در سـاخت 
كليـه  اسـت  و مشـخص  روشـن  كامـال  دارد  وجـود  بناهـاي شـهري 
سـاختمان ها بايـد داراي مجريـان ذي صـالح و طراحان مـورد قبول نظام 
مهندسـي باشـند، سـپس تاييديه هاي الزم را در بخشـهاي عمران و سازه، 
معمـاري، تاسيسـات برقـي و غيره ميگيرند و در نهايت توسـط مهندسـان 
نظـام مهندسـي مـورد نظـارت دقيـق قـرار مي گيـرد، اگـر ايـن فرآيند به 
شـكل دقيـق و واقعـي انجام شـود ما بـه نتيجه مطلـوب ميرسـيم. بعضا 
هم شـاهد يك سـري نظارتهاي صوري در نظارتهاي مهندسـي هسـتيم 
كـه بايـد كاهـش پيدا كـرده و از بين بـرود، در اين صورت مي تـوان انتظار 

داشـت كـه عمر سـاختمان هاي ما عمـر واقعي داشـته باشـد و حداقل 50 
-60 سـال عمـر كننـد با توجه بـه اينكه نوع مصالح ما مرغوب اسـت و در 
بخـش حرفـه اي هم سـازندگان ما حرفه اي هسـتند، اين مـدت عمر دور 
از واقعيـت نيسـت. در مجمـوع اگـر اجزاي ساخت وسـاز به درسـتي عمل 

كننـد مي تواننـد يـك كل واحد مطمئـن و مقاوم را بسـازند. 
وی بـراي اينكـه نظارتهاي صوري كم شـود می گويد:به نظر من اسـاس 
كار مهندسـي، روحيـه تعهـد و وجـدان كاري اسـت كـه اكثـر مهندسـان 
از ايـن روحيـه برخوردارنـد. مرحلـه بعـد اينكه سـازوكار نظارتي هـم بايد 
سـازوكار مشـخصي باشـد. ما تالش كرديم كه در كميته چهار نفره نظام 
مهندسـي اسـتان كه هر ماه يكبار با حضور اعضا برگزار و آخرين وضعيت 
نظارتـي رصـد مي شـود به شـكلهاي مختلف، زمينـه حضور مهندسـان را 
بيشـتر كنترل كنيم و به شـكلي كه مطمئن شـويم در سيسـتم نظارتي از 
كنتـرل و نظـارت دقيـق تري برخوردار هسـتيم يقينا حضور مهندسـان در 
پروژه هـا بايـد بازخـورد خودش را نشـان دهد و توسـط فرمهـاي مختلف، 
مستندسـازي شـود كه اين سـاختمان با نظارت مهندسـان در زمان بندي 
مشـخصي و بـه طور دقيـق مورد بازرسـي و نظارت قـرار گرفته و منطبق 
بـا قوانيـن و ضوابـط هسـت. از سـوي ديگر شـهرداريها هم بايـد موظف 
باشـند كـه بـدون تاييديـه مهنـدس ناظـر از هـر گونه صـدور پايـان كار 
بـراي سـاختمان ممانعـت كننـد. البتـه در چند سـال اخير اين حساسـيت 
در شـهرداريهاي مناطـق ديـده مي شـود. ما هم سـعي كرديم بـا نظارت و 
كنتـرل بيشـتر اين حساسـيت را بيشـتر كنيم. اگـر اين اجـزاي نظارتي به 
درسـتي كار كننـد، كل فرآينـد نظارت هـم در عمل درسـت و دقيق انجام 

خواهد شـد. 
وی بـرای افزايـش ميزان مشـاركت اعضـاء در انتخابات مـی گويد: انتظار 
مـا اين اسـت در ايـن نوع فعاليتهـا كه در واقـع انتخـاب نمايندگاني براي 
برنامه ريـزي فعاليتهـاي حرفه اي مهندسـان اسـت تمام اعضاي سـازمان 
وظيفـه دارنـد حضـور فعالي داشـته باشـند. بايسـتي به شـكلهاي مختلف 
زمينـه مشـاركت مهندسـان در فعاليتهـاي سـازمان را افزايـش داد. اگرچه 
ميزان مشـاركت مهندسـان دراسـتان ما به نسـبت در انتخابات دوره قبل، 
از متوسـط كشـوري باالتـر بـوده اسـت. در دوره قبل، متوسـط مشـاركت 
كشـوري 21 درصـد بـوده در حاليكـه اين رقم براي اسـتان مـا 25 درصد 
بـوده اسـت ولـي باز هـم اين رقـم، قانع كننده نيسـت. حداقـل 50 درصد 
مهندسـان ما بايسـتي در صحنه انتخابات هيأت مديره سـازمان مشاركت 
فعال داشـته باشـند چون تمـام كار بعـد از اين انتخابات بـر دوش اعضاي 
جديـد هيـأت مديـره اسـت و هـر اقـدام و فعاليتـي كـه انجام شـود، نمود 
فعاليت همه مهندسـان اسـتان اسـت. تصميماتي هم كه گرفته مي شـود 
توسـط نماينـدگان آنـان اسـت بنابراين هر چـه ميزان حضور و مشـاركت 
آنـان در ايـن انتخابات بيشـتر باشـد مي توانـد بازخورد عملكردي سـازمان 

را بهبود بخشـد. 
وی ادامـه مـی دهـد: بـه نظر من بايسـتي ميـزان ارتباط سـازمان با اعضا 
بيشـتر شـود بـه بهانه هـاي مختلـف جلسـات و كارگاه هـاي آموزشـي، 
نشسـتهاي هم انديشـي و غيره برگزار شـود. اگر اين ارتباط بيشـتر شـود 
بـه نظر مي رسـد تعلق و ارتباط مهندسـان با سـازمان هـم افزايش مي يابد 

و بالطبـع در چنيـن انتخاباتـي هم حضـور پررنگ تـري دارند. 
وی در خصـوص چرايـی شـركت نكـردن اعضـا در چنيـن برنامه هايـی 
مـی گويد:ايـن مهـم ممكـن اسـت بـه دليـل گرفتاري يـا تعهد نداشـتن 
بـه اهـداف سـازمان باشـد. در عيـن آنكـه بـا توجـه بـه اينكه همـه اينها 
عضو سـازمان هستند بايستي مشـاركت فعال داشته باشـند. سازمان نظام 
مهندسـي اسـتان حدود 20 هزار عضو دارد كه وظيفه حرفه اي، سـازماني 
و كاري شـان ايجـاب مي كنـد ارتبـاط تنگاتنـگ و بيشـتري بـا سـازمان 

داشـته باشند. 
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نظام مهندسي بازوي توانمند در كنار وزارت راه و شهرسازي
مديـر كل سـابق راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی نيز می گويـد: حدود 
19 هـزار نفـر عضـو سـازمان نظـام مهندسـي اسـتان خراسـان رضـوي 
هسـتند، سـازماني كـه بزرگترين تشـكل غيردولتـي در ايران هسـتند. در 
ششـمين دوره انتخابـات هيـأت مديـره نظام مهندسـي اسـتان، 142 نفر 
نامزد براي 13 كرسـي در 7 رشـته تخصصي ترافيك، نقشـه برداري، برق، 
مكانيـك، عمـران، شهرسـازي و معماري با هـم رقابت كردند. در حاشـيه 
ايـن انتخابـات گفـت و گويـي كوتاه با مهنـدس محمدرضا قاسـمي، قائم 
مقام وزير و مديركل سـابق راه و شهرسـازي خراسـان رضوي داشـتيم كه 

از نظـر ميگذرانيد: 
وی ميزان مشـاركت را در اين دوره پرشـور می داند و می افزايد: با توجه به 
حضور پرشور اعضا، قطعا نسبت به دوره هاي قبل شاهد مشاركت بيشتري 
هسـتيم البته به دليل افزايش تعداد عضويتي كه سـازمان در سـالهاي اخير 
داشـته، پيش بينـي مي كنيـم ميزان مشـاركت بهتر از ادوار گذشـته باشـد. 
مهندس قاسـمی ادامه می دهد: متاسـفانه بحث مشـاركت پاييـن در اكثر 
تشـكلهاي غيردولتـي وجود دارد و سـازمان نظام مهندسـي هـم به عنوان 
يـك تشـكل از اين قاعده مسـتثني نيسـت در حاليكه يكي از تشـكلهاي 
بزرگ كشـور اسـت و اگـر به صورت درصـدي به ماجرا نـگاه كنيم ميزان 
درصـد مشـاركت پاييـن اسـت اما بـا توجه بـه زياد بـودن تعـداد اعضا، به 
لحاظ عددي بسـيار باالتر اسـت گرچـه براي ما به عنـوان برگزاركنندگان 
انتخابـات راضـي كننده نيسـت و همه بايد براي افزايش مشـاركت تالش 
كنيـم. مهندسـان هـم بايسـتي به سرنوشـت خودشـان اعتماد پيـدا كنند 
البتـه مـا هـر دوره نسـبت بـه دوره هـاي گذشـته، شـاهد افزايـش ميزان 
مشـاركت هسـتيم و اميدواريـم كـه اين رونـد رو بـه رشـد را در دوره هاي 

آينده هـم ببينيم. 
وی در پاسـخ بـه اينكه چـه راهكارهايي را براي باالبردن ميزان مشـاركت 
اعضا در سـاير فعاليتها همچـون حضور در انتخابات هيأت مديره سـازمان 
نظـام مهندسـي پيشـنهاد مي كنيـد می گويـد: عملكـرد هيأت مديـره در 
طول سـه سـال بسـيار مؤثر اسـت و مي تواند جلب نظر اعضا را به همراه 
داشـته باشـد. بنابرايـن مشـاركت اعضـا در انتخابات هم موجب مي شـود 
كه در سرنوشـت خودشـان بيشـتر دخيل باشـند. قطعا اگر ارتبـاط اعضا با 
سـازمان بيشـتر شـود، شـاهد بهبود عملكرد آن خواهيم بود. باز هم تاكيد 
مي كنـم حضور اعضا اين دوره نسـبت به دوره هاي قبل بسـيار بهتر شـده 

اسـت اگرچه هنـوز هم راضي كننده نيسـت. 
وی اظهـار مـی دارد: سـازمان نظـام مهندسـي بـازوي توانمنـدي در كنار 
وزارت راه و شهرسـازي اسـت. انتظـارات هـم در واقـع اقداماتي اسـت كه 

منجـر بـه ارتقـاي حوزه فني و مهندسـي كشـور شـود. 
مهنـدس قاسـمی يـادآور می شود,مهندسـان مسـووليت قانونـي دارند كه 
بـه موجـب قانـون نظام مهندسـي، مسـووليت نظـارت بر ساخت وسـازها 
را دارنـد. بنابرايـن ايـن بحـث حقوقي ماجراسـت اما اگر ساخت وسـازهاي 
بهينه نداشـته باشـيم در اتفاقات و بالهاي طبيعي همچون سـيل و زلزله، 
مـردم اهميـت وجود يك سـاختمان مقـاوم را حس مي كننـد و اين اعتماد 

قطعا بيشـتر مي شـود. 

وی در پاسـخ بـه اينكـه آيا مواجهه بـا نظارت های صوری از سـوی برخی 
مهندسـين بايد دسـتورالعملی باشـد يا با تدابيری بايسـتی تهعد در جامعه 
بيشـتر شـود مـی گويـد: قطعا هـردو مـورد در كنـار هم مهم اسـت. حتي 
اگـر يك فروشـنده هم تعهـد كاري نداشـته باشـد، خريدار پيـدا نمي كند. 
قسـمتي از كار بـه روحيـه تعهـد بر ميگردد كه همه مهندسـان نسـبت به 
قسـمي كـه يـاد كـرده انـد، بايد بـه اصـول حرفـه اي و اخالقي كارشـان 
متعهـد باشـند و از طرفـي هـم پيگيريهاي حقوقي متوجه كسـاني اسـت 
كـه پايبنـدي به قانون ندارنـد، بايد در مـورد آنان اعمال قانون شـود. البته 
نظارتهايـي بـه اين شـكل، كمتر شـده زيرا كنترل و نظارت بيشـتر شـده 
اسـت و آرايـي كه در شـوراي انتظامي بـدون هيچ گونه اغماضـي صادر و 

اجـرا مي شـود باعث شـده كه از تخلفات پيشـگيري شـود. 
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قانون نظام مهندسى و كنترل  ساختمان بايد به روز شود
اشاره:

قانون نظام مهندسـی و كنترل سـاختمان مجموعه قوانيـن الزم االجرايي 
اسـت كـه رعايت آن در ساخت وسـاز مي توانـد به تأمين ايمني و آسـايش 
سـاكنان آن هـا منجر شـود. مقـررات ملـي كه با توجـه به سـطح فناوري 
كشـور تدويـن شـده اسـت، امـروزه ميثاق جامعه مهندسـي كشـور اسـت 
و توانسـته اسـت قابليتهـاي خـود را در عرصه هـاي مرتبـط نشـان دهـد. 
مقـررات ملـي در كشـور مـا سـابقه طوالنـي نداشـته و در مـواردي نيـز 
حسـب نيـاز، ضوابط سـاير كشـورها بومي شـده اسـت، اما امـروز با توجه 
بـه حجـم بـاالي ساخت وسـازها و نيـاز روزافـزون بـه روشـهاي طـرح و 
اجـراي نويـن و مصالح و فرآورده هاي سـاختماني، بايد بيـش از پيش مورد 
توجـه جامعـه مهندسـي و صنايـع مرتبـط كشـور قرار گيـرد، بـه گونه اي 
كـه قوانين نظام مهندسـی سـاختمان در تمـام وجوه و اركان ساخت وسـاز 
حاكـم باشـد. اين وظيفه بزرگي اسـت كـه بايد جامعه مهندسـي به دوش 
بكشـد. تجربـه زلزله هـاي گذشـته، پاييـن بودن عمـر مفيد سـاختمان ها، 
نيـاز به تعميـرات فراوان در طول دوره بهره برداري سـاختمان ها و... نشـان 
مي دهـد كـه ساخت وسـازهاي سـنتي ديگـر جوابگـوي جامعه روبه رشـد 
ايـران اسـالمي نيسـت و بـا توجه به افق سـند چشـم انداز بيسـت سـاله 
كشـور، اهميـت قانـون نظام مهندسـی و كنترل سـاختمان بيـش از پيش 
آشـكار مي شـود. امـا آنچه در اين ميـان اهميت مي يابد اينكـه قانون نظام 
مهندسـی و كنترل سـاختمان مصوب سـال 74 اسـت. آيا شـرايط كنوني 
ضـرورت بازنگـري ايـن قوانيـن را ايجـاب نمي كند؟ در حاشـيه ششـمين 
دوره انتخابـات نظـام مهندسـي خراسـان رضـوي فرصت دسـت داد تا در 
گفتگـو بـا مهنـدس طهماسـبي، معـاون هماهنگي اسـتان هاي كشـور و 
معـاون حقوقـي و پارلمانـي نظام مهندسـي در مجلس شـوراي اسـالمي، 

ايـن موضـوع را مـورد بحث و بررسـي قـرار دهيم. 
با توجه به ظرفيتهايي كه در بين مهندسـان به عنوان قشـر نخبه جامعه 
وجود دارد، قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان چقدر متناسب با 

ايـن ظرفيت ها به روز شـده اند؟ 
همانطـور كـه اشـاره كرديـد، ظرفيـت مهندسـان و نخبه هاي كشـور كه 
مي تواننـد بـراي زيرسـاخت مهندسـي كشـور بسـتر سـازي كنـد، بسـيار 
باالسـت. اين خال در اسـتفاده از اين ظرفيتهاي بالقوه در سـالهاي گذشـته 
وجود داشـته اسـت ولي از دوره پنجم جهشـي چشـمگير را شـاهد بوديم 
براي نمونه بحثي در راسـتاي ارتقا و كيفي سـازي قوانين نظام مهندسـی 
سـاختمان كشـور مصـوب سـال 1374 داريم كـه در مدت دوسـالي كه در 
خدمت تشـكيالت هسـتم به جد اين موضـوع را داريـم پيگيري مي كنيم 
و چـون قوانيـن را چـراغ راه خودمـان قـرار داريـم بـراي ارتقاي سـازمان 
نيـاز بـه قوانيـن بـه روز داريـم. خوشـبختانه در دوره پنجم، تصميـم براي 

ايـن بازنگـري كليـد خـورده و تعامـل خوبـي هـم بـا نماينـدگان مجلس 
بـه ويـژه كميسـيون عمـران داريم. همچنيـن حضور مهندس هاشـمي به 
عنـوان نماينـده مجلـس دوره نهـم نيـز فتـح بابي بـراي ارتقاي سـازمان 
نظام مهندسـي اسـت. البتـه برنامه هاي ديگـري هـم در دوره پنجم كليد 
خـورده اسـت اما نكتـه مهم اينكـه وقتي در چنيـن انتخاباتي، شـاهد اين 
حضـور چشـمگير هسـتم برايم بسـيار خوشـايند كه چه نگـرش و تحولي 
در سـازمان نظـام مهندسـي بـه وجـود آمـده كـه اين سـيل عظيـم را در 
تهران و خراسـان و اكثر اسـتان ها به پاي صندوقهاي راي كشـانده اسـت 
و شـايد امسـال مشـاركت باالي 50 درصد افزايش را در مقايسه با سنوات 
گذشـته نشـان دهد. پس تحولي ايجاد شـده و اهميتي در نظام مهندسـي 

بـه وجـود آمـده كه اعضـا مشـاركت مي كنند. 
بـه بخشـي از برنامه هايـي كـه در دوره پنجـم نظـام مهندسـي كليـد 

اشـاره مي كنيـد؟  خـورده، 
خـب در بحـث بيمـه اعضـاي سـازمان نظام مهندسـي كشـور حركتهاي 
بسـيار خوبـي انجام گرفتـه، تعامل خوبي در اسـتان ها و نيز وزارت كشـور 
بـراي تحقـق اهداف سـازمان صورت گرفته اسـت. از طرفي بايد بسـتر را 
براي آنان فراهم كرد تا مهندسـان عضو سـازمان بـه عنوان مدعي العموم، 
جايـگاه و شـان اجتماعـي بيايند. مـا امروز در فرآيند رسـيدگي بـه اهداف 
سـازمان بـه عنـوان بزرگتريـن تشـكل غيردولتـي در كشـور در تعامـل با 
ديگر سـازمان هاي كشـور به عنوان مدعي العموم مي توانيم حرف داشـته 
باشـيم. ايـن نخسـتين موضوعي اسـت كه جـرات پيـدا كرديـم و وارد آن 
شـديم. موضـوع ديگر اينكه بايسـتي به مـوازات قوانين حركـت كنيم كه 
مي كنيـم و بـر همين اسـاس آينـده بسـيار روشـني را دراسـتان ها به ويژه 
پايتخـت شـاهد خواهيم بود. شـايد تا دوسـال قبـل اكثر سـازمان ها، اصال 
نظام مهندسـي را نمي شـناختند در حالي كه امروز سـازمان نظام مهندسي 
در تمـام ابعاد شـاخص و برجسـته شـده اسـت حتـي طرح پيشـخواني كه 
االن مطـرح اسـت مي توانـد مهندسـان قديمي و مهندسـان جـوان را كه 
حرفـي بـراي گفتـن دارند، گرد هـم جمع كند تـا به كمك دولـت، وزارت 
خانه هـاي مرتبـط و نيز نظام مهندسـي كشـور بيايند تا هندسـه توانمندي 

نظام مهندسـي كشـور را با قدرت و قوت توسـعه بخشـند. 
پس از تصويب قانون نظام مهندسـى و كنترل سـاختمان از سـال 74 
تـا كنـون چقدر نسـبت بـه بازنگـري آن احسـاس نيـاز شـد؟ اگرچه 

معتقديـم هميـن قانون هم به درسـتي اجرا نشـده اسـت؟ 
متاسـفانه  امـا  داريـم  قانـون  كتـاب  در  را  بسـياري  ظرفيتهـاي  مـا 
اهمال كاري هايـي هـم در گذشـته شـده اسـت و شـايد بخشـي از ايـن 
موضـوع بـه سسـتي ما به عنـوان اعضاي سـازمان هـم برگردد امـا امروز 
هـر عضـو نظام مهندسـي بايـد حضور داشـته باشـد، مطالبه كنـد، حرف 
بزنـد حتـي در قالـب عضويـت سـازمان هـم حرفهـاي فراوانـي داريـم از 
بحثهـاي صنفـي و شـخصي گرفتـه تا بحثهـاي كلـي مهندسـي و اينها 
را بايـد قانونمنـد كـرد. مـا در چارچـوب قانـون حركـت مي كنيـم. كتـاب 
قانـون مربـوط بـه سـال 74 اسـت و حـدود 16-17 سـال از تصويـب آن 
گذشـته اسـت. نگاه 17 سـال پيش تـا امـروز در جميع جهات فـرق كرده 
اسـت بنابرايـن مـا اعتقـاد داريـم كـه بـراي ارتقـا و كارآمدي ايـن قوانين 
بايـد خودمـان را بـا نـگاه جديـد همسـو و همگرا بكنيـم. اين موضـوع در 
كميسـيون عمران مجلس شـوراي اسـالمي بحث شـده و پس از ساعتها 
بحـث و بررسـي در ايـن بـاره بعـد از تعطيـالت شـهريور مجلـس، ايـن 
موضـوع در دسـتور كار مجلـس بـراي پيگيري قـرار مي گيرد تـا به نتيجه 

برسـد.  مطلوب 
همانطور كه مستحضريد يكي از انتقادات وارد به سازمان، ضعف در 
روابط عمومي نظام مهندسي هاسـت چرا در كيوسـكهاي مطبوعاتي، 
روزنامـه مربـوط بـه حـوزه سـالمت و پزشـكي داريـم امـا بـا وجود 

قوانین ملي ساختمان باید به روز شود

در گفت وگو با معاون حقوقی و پارلمانی نظام مهندسی ساختمان
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200 هـزار نفـر اعضاي سـازمان نظام مهندسـي، نشـريه اي مربوط به 
مهندسـي نداريـم كه مـردم آن را بخوانند. به نظر شـما شـرايط براي 

راه انـدازي روزنامـه اي با حمايت شـوراي مركزي مهياسـت؟ 
مـن بـه موضوع مطالبـه، اعتقـاد دارم اما مطالبـات زيـاد روي زمين مانده 
داريـم كـه از سـنوات گذشـته وجـود داشـته و االن حجـم عمـده اي از 
مطالبـات گـروه نخبگان سـازمان نظام مهندسـي روي زمين مانده اسـت. 
اگـر اعضاي نظـام را به عنوان نمايندگان منتخب شـوراي مركزي معرفي 
كنيـم و شـوراي مركـزي را هيأت دولـت بدانيم امروز بعضي امـور را فقط 
در شـوراي مركـزي مي تـوان مطـرح كـرد و برخـي مباحث هم بايسـتي 
توسـط خود اعضا مطرح شـود. اينكه چرا سـازمان نظام مهندسـي كشور و 
شـوراي مركزي كه بزرگترين تشـكل غيردولتي كشـور اسـت يك نشريه 
و خبرگـزاري ندارنـد كـه بتوانند خواسـته هاي اين قشـر را مطـرح كرده و 
بلنـد گويـي باشـند بـراي بيـان حرفهايشـان. بنـده به شـما قـول ميدهم 
موضـوع راه انـدازي نشـريه اي در حـوزه وزارت علـوم را در اوليـن فرصت 
بـه صـورت مكتوب به اطالع شـوراي محترم مركزي و رياسـت سـازمان 
برسـانم و اگر نياز به بررسـي قانوني داشته باشـد آن را در مجلس پيگيري 

كنـم تـا هديه اي باشـد براي دوسـتان خراسـاني ما. 
خراسـان رضـوي توانمنديهـاي رسـانه اي خوبـي دارد و راه انـدازي 
يـك نشـريه در آن چنـان ظرفيتـي دارد مي توانـد از نشـريه بـه هفته 
نامه و سـپس روزنامه برسـد و حتي خبرگزاري هم محقق مي شـود؟
شـما پيشـنهاد را ارايه دهيد قطعا پيگيري و تصويب و اجرای آن با ماست. 

اگر صحبتي در پايان داريد، بفرماييد؟ 
در خاتمـه الزم مي دانـم بـاز هـم از اعضـاي نظـام مهندسـي خراسـان 
بابـت حضورشـان، قدردانـي كنـم. راسـتش را بخواهيـد وقتـي جمعيـت 
راي دهنـدگان و مشـاركت آنـان را ديـدم بسـيار هيجـان زده شـدم و اين 
نشـان دهنـده اين اسـت كـه اتفاقاتي در سـازمان نظـام مهندسـي افتاده 
اسـت چـون در سـالهاي قبـل مي بينيـم كـه دوسـتان معتـرض بودند كه 
نظام مهندسـي چيسـت و ما هيچ نمودي از فعاليتهاي آن را در شـهرها و 
روسـتاها نمي بينيـم امـا امـروز به عنـوان عضو كوچكـي از سـازمان نظام 
مهندسـي مي بينيـم كـه تحولي بـزرگ در سـازمان نظام مهندسـي ايجاد 
شـده و روحيـه مطالبـه گـري هم در بيـن اعضا ديـده مي شـود و من اين 
مشـاركت و حضـور را به فال نيـك مي گيرم. ما هنوز ظرفيتهاي بسـياري 
را در سـازمان براي شـكوفايي داريم و نبايد شـاهد اين باشـيم كه در يك 
كشـور اسـالمي با وجـود اين همه مهندسـان نخبـه و متعهد شـاهد عدم 
نظارتهاي دقيق در پروژه هاي سـاخت وسـاز باشـيم. چنين مشاركتي نويد 
بخش اين اسـت كه آينده روشـني براي نظام مهندسـي پيش رو خواهيم 

داشـت و ايـن را بـه جامعه مهندسـي كشـور تبريـك مي گويم. 
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انتخابات از نگاه دوربین

گزارش تصویری ازبرگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان
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ششمین هیات مدیره منتخب اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي

عضو اصلى

رامين آهوى   

ترافيك

عضو على البدل

فرامرزذوقى مرنديز  

عمران

عضو اصلى

عمران
محمدرضااخوان 

عبداللهيان

عضو اصلى

معماري

محمد رضااسماعيلى   

عضو على البدل

معماري

محمدرضامحسنين

عضو اصلى

عمران

حسين بشير   

عضو اصلى

معماري

محمدهادى جاويد   

عضو على البدل

تاسيسات برقي

فريدون بهلول خيبرى 

عضو اصلى

عمران

حسن پورحسينى

عضو اصلى

شهرسازي
سيد مهدى 

ميرفندرسكى   

عضو على البدل

ترافيك

عليرضا منصوريان  

عضو اصلى

عمران

محمد رضارئيسى   

عضو اصلى

تاسيسات برقي

سيد مجيدمزينانى   

عضو على البدل

تاسيسات مكانيكي

فريدون هاشم آبادى  

عضو اصلى

عمران

على سيفى    

عضو اصلى

تاسيسات برقي
محمدجوادآفاق 

اسالميه  

عضو على البدل

شهرسازي

على همائى فر   

عضو اصلى

نقشه برداري

احمداسدى

تاسيسات مكانيكي

اردشير فرشيديان فر    

عضو اصلى

    نقشه برداري

مسعود دباغ

عضو على البدل
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فهرست منتخبان هیأت رئیسه گروه هاي تخصصي

جمعـه هشـتم ديمـاه سـاختمان مركـزي سـازمان،  شـاهد برگـزاري 
انتخابات هيأت رئيسـه گروههاي تخصصي دوره ششـم سـازمان نظام 
مهندسـي ساختمان اسـتان خراسـان رضوي بود كه با استقبال شايسته 

همـكاران از سـاعت 8 صبـح برگـزار و تـا 17 عصر ادامـه يافت.

 سـه نفـر ابتدای ليسـت در هـر گروه بر اسـاس آيين نامـه اجرايی قانون 
نظام مهندسـی و كنترل سـاختمان توسـط هيـأت مديره سـازمان معرفی 

شـده اند.

نوع عضويتنام و نام خانوادگىرشته

1

عمران

اصلی محمد رضا رئيسی

اصلی حسن پورحسينی2

اصلی علی سيفی3

اصلیسعيد برادران همتی4

اصلیشاهين صادق زاده5

اصلیمحسن ايران منش6

اصلیرضا بشير7

علی البدلامير رضا طاهريان8

علی البدلمحمد رضا مهردوست9

10

نقشه بردارى

اصلی احمد اسدی

اصلی مسعود دباغ11

اصلی محمد علی انواری12

اصلیماشاءاهلل سعيديان13

اصلیامير باقری14

اصلیاحد اسعدی شيروان15

اصلیمجيد بيجاری16

علی البدلمحمود غفاريان عصادست17

علی البدلاحسان فراحتی18

19

ترافيك

اصلی مهدی نقيبی بيدختی

اصلی رامين آهويی20

اصلی عليرضا منصوريان21

اصلیعلی سميعی22

اصلیمحمدرضا مقدم نيری23

اصلیمرتضی جليلی قاضی زاده24

اصلیاحسان مستوفی افشار25

علی البدلسعيد كرايه چيان26

علی البدلهومن شاداب مهر27

28

معمارى

اصلی محمد رضا اسماعيلی

اصلی محمد هادی جاويد29

اصلی مزدا نوبری30

اصلیريحانه مسگران كرمانی31

اصلیتكتم بشيرزاده32

اصلیوحيد حسين زاده33

اصلیخليل ژيانی اصغرزاده34

علی البدلمحمدرضا محسنين35

علی البدلرضا حجازی36

37

شهرسازى

اصلی سيد مهدی ميرفندرسكی

اصلی مريم استادی38

اصلی شيوا آجيليان ممتاز39

اصلیسينا صبری40

اصلیعلی همايی فر41

اصلیمرجان اشراقی42

اصلیعلی مقدم آريايی43

علی البدلمرتضی حسين پور44

علی البدلبی بی سارا ميرحيدر توران45

46

مكانيك

اصلی اردشير فرشيديان فر

اصلی فريدون هاشم آبادی47

اصلی محمد حسن كاشانی حصار48

اصلیمحمد حسن عباس نيا تهرانی49

اصلیابراهيم صالحی50

اصلیرضا ايرانی51

اصلیحميد صامغانی52

علی البدلسعيد جهانشيری53

علی البدلمهدی فروهر نيا54

55

برق

اصلی محمد جواد آفاق اسالميه

اصلی مجيد مزينانی56

اصلی مسعود صالحی پويا57

اصلیمهران قاسم پور58

اصلیايمان سريری آجيلی59

اصلیمحمدرضا حامد محجوب60

اصلیمسعود باقرزاده يزدی61

علی البدلعباسعلی پورمحمد62

علی البدلعلی يكتای63
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اشاره: 
وقتـی زميـن بـا تمـام ابهتـش، بـا تمـام 
لـرزد,  مـی  قابليت هايـش  و  اسـتحكام 
بحـران را پـی مـی افكنـد. آنوقـت اسـت 
كـه در سـقوط هـر سـازه و در تخريب هر 
بنـا مـی تـوان سـراغ دلواپسـی های يك 

جامعـه را گرفـت.
بحران هـا، حقايـق گريزناپذيرنـد كه نمی 
تـوان آن هـا را اسـير مرزهـای جغرافيايی 
نمـود و بـه همين دليـل بايد بـرای مواجه 

و رويارويـی بـا آن آمـاده بود.
هميـن ضـرورت و رخـداد تلخی همچون 
زلزلـه آذربايجـان بهانه ای بـود تا مديران، 
دسـت انـدركاران و كارشناسـان عرصـه 
سـاخت و سـاز در همايشـی تخصصی به 
بررسـی ايـن موضوع و يافتـن راهی برای 

مقابله بـا آن برآيند:

بحران مدیریت در مدیریت بحران!
گزارش | گزارشی از همایش مدیریت بحران

جواد صبوحی
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مهندس اخوان رئيس سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسان رضوي 
در ابتـداي اين نشسـت با گراميداشـت هفته كاهش اثـرات باليای طبيعی 
اظهارداشـت: شـايد بتـوان گفـت هـدف نخسـت برگـزاری ايـن همايش 
كـه بـا محوريـت سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان برگزار شـده اسـت 
وظيفـه ای اسـت كـه مـا در موضـوع پيشـگيری بـر عهـده داريـم؛ اينكه 
بتوانيم در قالب وظيفه ذاتی سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان با موضوع 
مقاوم سـازی در كاهـش باليای طبيعی سـهيم باشـيم و همچنين بتوانيم 
در ايـن همايـش از آخرين دسـتاوردهای علمی و فنـی در موضوع مديريت 
بحـران كـه توسـط متخصصان و اسـتادان ارايه مي شـود بهره مند شـويم. 

پژوهشـگاه  رئيـس  و  علمـی  پژوهـش،  دبيـر  اميـر محمـودزاده  دكتـر 
بحران هـای طبيعـی و پدافند غيرعامل شـاخص پـروژه نيز با بيـان اينكه 
يكـی از اركان مهـم اقتصـاد مقاومتي توليـد دانش و توليد ثـروت از دانش 
توليـد شـده اسـت خاطر نشـان كرد: بـدون حفـظ زير سـاخت های خود و 
بـدون حفظ سـرمايه انسـاني و بـدون حفظ دسـتاوردهای نظـام نمی توان 
در مسـير سـازه های مقاومتـی گام برداشـت و يكـی از داليلـی كـه ايـن 
همايـش شـكل گرفتـه اين اسـت كـه ما بـه موضـوع مديريت بحـران و 
زيـر سـاخت اقتصاد مقاومتـی اعتقاد قلبی و راسـخ داريـم. وي در ادامه به 
وقـوع زميـن لـرزه آذربايجان اشـاره كرد و افـزود: در زلزلـه آذربايجان چند 
ضعـف اساسـی مشـهود بـود و بايـد بپذيريم كـه مـا در سـاختار مديريت 
بحـران دچـار يك معلوليت هسـتيم كه بايد برطرف شـود. بايـد در بعضی 
از اركان مديريتـی مـدارس بحران، از حضـور نخبگان برای تصميم گيری 
و تصميـم سـازی اسـتفاده كنيم. در چنيـن وضعيتي نمی توانيـم به راحتی 
بگوييـم بيـش از 300 نفـر از هموطنان مان را در زلزله از دسـت داده ايم و 
در شـرايطي كـه بسـياري از هموطنـان در آذربايجان در سـرما درون چادر 
زندگـی كنند آسـوده اين جا نشسـته ايـم. وي در ادامه با انتقـاد از عملكرد 
رسـانه ملـي در زلزلـه آذربايجـان گفت: رسـانه ملي با نداشـتن هماهنگی 
و خـوب عمـل نكردنش باعث شـد كه در زلزلـه آذربايجان تلفاتی داشـته 
باشـيم. وي ادامه داد: ما در كشـور خود به يك سـاختار منسـجم در حوزه 
مديريـت بحـران نيـاز داريـم. وظيفه ما اين اسـت كه تلنگـری به ذهن ها 
بزنيـم؛ اينكـه در حـوزه مديريـت بحـران چه بايد كـرد و آيا دانشـی توليد 
می كنيـم كـه پس از چنـدي توقع برداشـت از آنرا داشـته باشـيم. در حال 
حاضـر رشـته اي با عنـوان دكتـری مديريت بحـران وجـود دارد، آيا وقت 
آن نرسـيده كـه بـا توجه بـه وقـوع بحران هـای اين چنيني در كشـور اين 

مباحـث را در حوزه هـای دانشـگاهی خـود بگنجانيـم و آيـا نبايـد نيـروی 
متخصـص در مديريـت بحـران تربيت كنيم؟ وي خاطر نشـان كـرد: بايد 
ديـدگاه خـود را از مقابلـه با بحران به سـوي پيشـگيری و مديريت بحران 
سـوق دهيـم؛ يعنـي دقيقـاً همـان كاری كـه در تمامي دنيا در حـال انجام 
اسـت. اگـر در چرخـه مديريت بحران به پيشـگيری فكر كنيم بسـياري از 
آسـيب پذيری هايمـان كاهش خواهـد يافت. اگـر بپذيريم كه رسـانه بايد 
بـه عنـوان ركـن ششـم در مديريـت بحـران حضـور يابـد و اگـر بپذيريم 
تخصـص الزم را در بسـياري از مسـووليتهايی كـه بر عهـده داريم نداريم 
بسـياري از مشـكالتمان حل می شـود. وي همچنين افزود: شـما خودتان 
در زلزلـه آذربايجـان حضـور داشـتيد و وضعيـت مـردم را از نزديك ديديد 
و مي دانيـد كـه لياقـت مـردم ما خيلـی باالتـر از آنچه انجام گرفته، اسـت 
پـس بايـد خدمت رسـاني ما بـه عنوان مدير مسـوول بيـش از آنچه انجام 

شـده، باشد. 

سـخنران ويـژه ايـن همايش پروفسـور محسـن غفوری آشـتيانی اسـتاد 
نمونـه پژوهشـگاه  بين المللـی  زلزله شناسـی  و مهندسـی  زلزلـه بـا تبييـن 
الزامـات مديريت هوشـمند و مؤثر ريسـك و بحران گفت: نگاه مهندسـی 
ايـن اسـت كـه بسـازيم، ساخت وسـاز انجـام دهيـم و اگـر كارهايمـان را 
بخوبـي انجـام دهيـم در مقابـل زلزله ايمن مقاوم باشـيم. حـال آنكه نگاه 
اقتصـادی حاكم در جامعه سـرمايه گـذاران و بانكها اين اسـت كه پول در 
گـردش باشـد يعنـی چنانچه در صنعت مسـكن سـرمايه گـذاري مي كند 
قصـد دارد ايـن پول را تنها در ساخت وسـاز صرف كند از سـوي ديگر نگاه 
مـردم و جامعـه نيز آن اسـت كـه می توانند با مشـورتها و اظهـار نظرهای 
خـود در ايـن فرآينـد مشـاركت كننـد. اما سـه گـروه ياد شـده يكپارچگي 
و نـگاه واحـدي بـه اين موضـوع ندارنـد. نـگاه يكپارچه نگاهی اسـت كه 
تمـام عوامـل در ساخت وسـاز و توسـعه مشـاركت كننـد. براي مثـال نگاه 
يكپارچـه پـس از وقـوع زلزلـه ايـن اسـت كـه عـالوه بـر بـرآورد خطـر؛ 
خسـارات فيزيكـی، اثرات محيطی، اثرات انسـانی، اقتصـادی تاثير بيمه را 
در كاهـش هزينه هـا مورد بررسـي قـرار دهد. اگـر تمامي ايـن موضوعات 
را بـا نگاهـي يكپارچـه مـورد بررسـي قـرار دهيـم آنوقـت می توانيـم ادعا 
كنيـم در حـال انجـام مديريت ريسـك هسـتيم بنابـر اين مي تـوان گفت 
مديريـت ريسـك مديريتی اسـت كـه فرآيند مديريـت بحران را از گسـل 
تـا زلزله و مسـايل انسـانی، اقتصادی، مالـی و سـرمايه ای در بر مي گيرد. 
وي در ادامـه بـا اشـاره بـه خطايـي كـه در شـناخت مديريـت ريسـك و 
مديريـت بحـران در جامعـه رخ داده اسـت گفـت: مديريـت بحـران بـه 
فرآيند هـای عملياتـی مربـوط به پس از سـانحه به منظور نجات و اسـكان 
بـه آسـيب ديـدگان بر می گـردد كه ما به اشـتباه بـه آن ها امـداد و نجات 
می گوييـم در صورتـی كـه عبـارت صحيـح آن نجـات و امداد اسـت. وي 
ادامـه داد: مديريت ريسـك يا خطر پذيری فرآيندهـای مديريتی و اجرايی 
اسـت كـه به بهبـود ايمنـی و رفـاه و حفظ جامعه مـردم، كاهـش خرابيها 
و خسـارتهای فيزيكـی، محافظـت از سـرمايه و جلوگيـری از اختـالل در 
توليـد در جريـان اقتصـادی منجـر می شـود. اگـر ايـن وظيفه را بدرسـتي 
انجـام دهيـم وابسـتگی آن بـه زمـان بحـران كاهـش پيـدا می كنـد. وي 
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خاطـر نشـان كـرد: مقابله بـا كاهش خطرپذيـری كه هدف ايـن همايش 
اسـت بـه ابـزار، روش و خطر پذيری نيـاز دارد. فرض كنيد اگر اين سـالن 
خراب شـود تمـام آن همچـون سـرمايه های انسـانی، فكـری، اقتصادی، 
فرهنگی و سـرمايه امنيتی از دسـت مي رود و ممكن اسـت امنيت ما دچار 
خدشـه شـود. االن وضـع موجـود مـا چگونه اسـت؟ احتمـال وقـوع زلزله 
در كشـور نشـان از آسـيب پذيـری بـاالي مـا در حوادثي همچـون زمين 
لـرزه آذربايجـان، بـم، منجيـل و... دارد. وقتي يك زلزلـه كوچك منجر به 
وقـوع آسـيب هاي جدي مي شـود يعنـي مديريت مـان ضعيف اسـت. اگر 
می خواهيم خطرپذيری را كم كنيم و به توسـعه و ايمنی پايدار برسـيم دو 
راه پيـش روي داريم؛ نخسـت آنكه با مقاوم سـازی و ايمن سـازی آسـيب 
پذيـری را كاهـش دهيـم و ديگـر آنكه با بهبـود مديريـت ظرفيت هايمان 
را بـرای مقابلـه بـا بحـران افزايـش داده و حاكميتمان را بر چرخه توسـعه 
تقويـت كنيـم. بايـد شـهرداری حاكميـت الزم را برای اداره شـهر داشـته 
باشـد اگـر ايـن حاكميـت را نـدارد با مشـكل مواجـه خواهيم شـد. چالش 
مـا در ايـن فرآيند آن اسـت كه می خواهيـم خطرپذيـری را كاهش دهيم. 
خطـر پذيـري صفـر نمی شـود چـرا كه هيـچ يـك از پارامترهـای صورت 
صفـر نيسـتند و مخـرج هـم بينهايـت نيسـت؛ لـذا چالـش مـا كنتـرل و 
كاهـش خطرپذيـری يـا ريسـك با هـدف حفـظ جـان انسـانها و منابع و 
سرمايه هاسـت. البتـه اين رابطـه؛ رابطه پيچيـده رياضی اسـت و بايد حل 
شـود. همـه مـا ايـن موضـوع را كه هـم خطرمان باالسـت و هم آسـيب 
پذيريمـان و هـم مديريتمـان آنچنان بهينه نيسـت و بنابر اين ريسـكمان 
باالسـت قبـول داريـم. سـومين اصـل ايـن اسـت كـه مـا ايـن قضيـه را 
بپذيريـم مـن كـه مشـكل دارم و بيمـار هسـتم ابتدا بايـد ايـن واقعيت را 

بپذيـرم تـا حاضر بـه انجـام عمل جراحي شـوم. 

در ادامـه ايـن نشسـت؛ معـاون عمرانی سـابق اسـتانداری خراسـان نيز با 
اشـاره به اينكه كشـور ما جزو 10 كشـور پر خطر جهان به شـمار مي رود 
اظهـار داشـت: از 40 تا 41 حادثه شـناخته شـده نزديك بـه 30 حادثه را با 
درجـه فراوانی هـای مختلف در كشـور شـاهد بوده ايـم و امـروز به جرأت 
گفـت كـه زلزله، سـيل، آتش سـوزی، طوفـان، صاعقه و خشكسـالی جزو 
حوادثـی اسـت كه بيشـترين ميـزان فراوانی را در كشـور و اسـتان به خود 
اختصـاص داده اسـت. يقينـاً وجود اين حـوادث و ميزان وقـوع آن ها باعث 
می شـود كه به سـمت برنامه ريزی دقيـق تر، هماهنگـی و آمادگی الزم و 
بيشـتر پيش رويم. مهندس حسـين پور افزود: قطعاً بشـر تاكنون نتوانسته 
اسـت در مقابـل حـوادث پيش بينی دقيق و درسـتی داشـته باشـد. اگرچه 
شـايد بعضـی از تئوريها و بعضی از نشـانه ها در خصـوص پيش بيني وقوع 
زلزله از سـوي بعضی از پژوهشـگران مطرح شـده اما نتوانسـته جايگاهي 
در ايـن رابطه داشـته باشـد اما بـا اينحال مـا می توانيم و می بايـد در حوزه 
پيشـگيری اقدامـات مؤثرتـر و بيشـتری را اعمـال كـرده و بتوانيـم ميزان 
آسـيبهای ناشـی از ايـن حـوادث را كاهـش دهيـم. امـروز رمـز موفقيـت 
كشـورهايی كـه در دنيا توانسـته اند آمـار و ميزان آسـيبها را كاهش دهند 

در برنامه هـای پيـش گيرانـه آن هـا نهفتـه اسـت. مطالعـه سـوابق حادثه 
زلزلـه كوبـه ژاپـن در سـال 1995 نشـان مي دهد كـه اقدامات اين كشـور 
پس از وقوع حادثه در اصالح اسـتانداردهای سـاختمان سـازی باعث شـد 
كه در چند سـال گذشـته برغم وقوع زمين لرزه ای با بيش از 7 ريشـتر در 
اين كشـور شـاهد هيچگونه تلفات جانی نباشـيم. اين مهم نشـان دهنده 
ايـن اسـت كـه در حوزه پيشـگيری اقدامـات فراوانـی قابل انجام اسـت و 
بـا ايـن اقدامـات قـادر خواهيم بـود ميـزان تلفات ناشـی از اين حـوادث را 
كاهـش دهيـم. وي تصريـح كـرد: در سـالهای اخيـر بيشـترين تلفـات ما 
ناشـی از سـيل بـود بگونـه اي كه بيـش از 20 نفر در اسـتان خراسـان به 
دليـل ناآگاهی هـا، ناهماهنگی هـا و يا نبـود آشـنايی و زمينه های فرهنگی 
مـردم جـان خـود را از دسـت دادند. قطعـاً عالوه بـر اين مسـايل بايد اين 
مسـاله را نيـز مـورد بررسـي قـرار داد كـه چـرا اين سـيل بوقوع پيوسـته 
اسـت، دخالتهـای انسـانی چه ميـزان در بـروز اين حادثـه مؤثر بـوده و ما 
چقدر توانسـته ايم در آماده سـازی مسـيل های خود در مناطق سـيل خيز 
اقداماتـی را انجـام دهيـم. براسـاس آمـار همه سـاله ما شـاهد وقوع بيش 
از 650 زلزله با شـدتهای بزرگ و متفاوت در اسـتان خراسـان هسـتيم. با 
توجـه بـه اين وضعيت قطعاً سـاختمان ها، تأسيسـات حياتـی و نقاط مهم 
و حسـاس آسـيب پذيـري بيشـتري را نسـبت به سـاير اماكن دارنـد و به 
هميـن دليـل بايـد بيشـترين توجه را به شـريانهای حياتـی، راه هـا، پلها و 
مراكـز بـا اهميـت، شـبكه های انتقـال آب، بـرق و گاز معطوف نمـود چرا 
كـه بيشـترين سـهم را در بـروز صدمات اينگونـه حوادث بر عهـده دارند و 
باعـث آسـيبهای فراوانی می شـوند ولی واقعاً پرسـش اساسـی اين اسـت 
كـه مـا چه ميـزان آمادگـي مقابلـه و مديريت مناسـب با ايـن موضوعات 
را داريـم و تـا چـه ميـزان می توانيـم ادعـا كنيـم كه شـهرهايمان نسـبت 
بـه بحرانهـا و اتفاقـات طبيعی آمـاده اند. آيـا مراكز حياتی و مهم اسـتان، 
شـهرها، روسـتاهاي كشـور همچون نيروگاه ها، سـدها و مخازن در مقابل 
حـوادث آماده هسـتند و می تواننـد در برابر اينگونه حـوادث مقاومت كنند. 
آيـا پلهـا و مسـيل های مـا در برابـر وقـوع سـيل آمادگـی الزم را دارنـد؟ 
مـردم، مسـووالن، مديـران و برنامـه ريزان چه ميـزان آماده مقابلـه با اين 
حـوادث و بحرانهـا شـده اند. معـاون سـابق عمرانـی اسـتانداری خراسـان 
اضافـه كـرد: متأسـفانه علـی رغـم تالشـها تحقـق يافتـه در ايـن بخش 
و به ويـژه تالش هايـي كـه در چندسـال اخيـر بـا شـكل گيـری سـازمان 
مديريت بحران شـكل گرفته اسـت هنوز فاصله بسـيار زيادی را با اهداف 
پيش بينـي شـده داريـم. بايد امكانات و تجهيـزات خود را برای آن شـرايط 
مهيـا كـرده و پيـش بيني هـاي الزم را بـرای مقابلـه بـا آن حـوادث انجام 
دهيـم و از سـويي مـردم نيز بـه عنـوان اصلی ترين عنصر وموضـوع مورد 
بحث مديريت بحران آمادگی الزم براي مقابله با بحران را داشـته باشـند. 
قطعـاً تـا رسـيدن بـه اين هـدف هنوز فاصلـه بسـياري باقي اسـت و بايد 
بتوانيـم در قالـب اينگونـه نشسـت ها و ارايـه طرح هـا و برنامه هـا و ايجاد 
شـرايط مختلـف بـه ايـن اهـداف متعالی دسـت پيدا كنيـم. هنـوز آنگونه 
كـه الزم اسـت امكانـات مالـی و مديريتی امروز كشـور اجازه نداده اسـت 
اقدامـات خـوب و مناسـبی در اين خصوص تحقق يابد ولـی با تجربيات و 
تـوان همـه عزيـزان به ويژه در حـوزه عملياتی و اجرايی بايسـتی در بخش 
نرم افـزاری و بخـش مديريـت و برنامه ريـزی اقدامـات بيشـتری انجـام 
شـود. وي گفت: در خصوص مقاوم سـازی واحدهای مسـكونی شـهری و 
روسـتايی اقدامـات خوبـي انجام گرفته اسـت امـا هنوز بيـش از 70 درصد 
واحدهـای مسـكونی روسـتايی غير مقاوم انـد و نياز به مقاوم سـازی دارند. 
هنـوز بيـش از حـدود 10 تـا 15 درصد نتوانسـته ايم در بافتهای فرسـوده 
موضوع مقاوم سـازی و بهسـازی را به شـكل مناسـب و دقيق انجام دهيم. 



23

رئيـس سـازمان نظـام مهندسـي نيز در اين نشسـت گفـت: ما در كشـور 
خـود بـه تدريـج موضوع زلزلـه، باليـا و بحران هـای طبيعی را بـه عنوان 
واقعيتـي كـه بايـد بـا آن زندگی كنيـم. به هر حـال اين علم در كشـور ما 
نوظهـور و جديـد اسـت. مهندس هاشـمی  افـزود: علـی رغـم سـابقه زياد 
كشـور مـا در حـوادث و باليـای طبيعـی و حادثـه خيـز بـودن كشـورمان 
نسـبت بـه ايـن مهم بـا تاخيـر وارد اين عرصه شـده ايم هرچنـد كه يكی 
از بهتريـن ويژگی هـای مـا در دنيا موضوع منابع انسـانی اسـت. توانمندی 
در نيـروی انسـانی موجـب می شـود كـه بسـياری از عقـب ماندگی هـا در 
كوتاه تريـن فرصت هـا جبران شـود اما متاسـفانه در حـوزه مديريت بحران 
هنـوز نتوانسـته ايـم انجام وظيفـه كنيـم. وي در ادامه تصريـح كرد: يكی 
از مطالبـات مهـم مقـام معظـم رهبری در جلسـات با خبـرگان و نخبگان 
موضـوع توليـد علـم و توليـد ثـروت اسـت كـه بـا پرداختـن بـه موضوع 
مديريـت بحـران با توليـد علم در اين بخـش نه تنها می توانيم سـرمايه ها 
و ثروت هايمـان را حفـظ و صيانـت كنيم بلكـه می توانيم آن هـا را افزايش 

دهيم. 
مهندس هاشـمي با اشـاره به سـكته وارد شـده بـه مديريت بحران كشـور 
تصريـح كـرد: مديريـت بحـران مـا دچـار بحـران شـده و در حـال حاضر 
بـا بحـران مديريت مواجهيـم اما اميـدوارم وقـوع حوادثی همچـون زلزله 
آذربايجـان مـا را از خـواب بيدار كنـد و عالوه بر آنكـه از تجربيات ديگران 
در سـطح جهـان اسـتفاده كنيـم با اعمـال برنامه ريزی صحيـح به وظايف 
خـود در ايـن خصوص عمـل كنيم. وي ادامـه داد: انتظـار عمومي از چنين 
نشسـت هايي آن اسـت كـه بـا نگاهي بـه گذشـته و آخرين دسـتاوردها و 
فناوري هـاي روز بشـود برنامـه آينده خـود را در چنين نشسـتهايي تعريف 
كنيـم تـا بتوانيم عقب ماندگی هـاي خود را نيز جبران كنيـم. بايد مطالبات 
خـود را بـدون رودرواسـی بگوييم و اين نشسـت ها نبايد صرفاً بـه تعارف، 
تشـريفات و... بگـذرد چرا كـه اين موضوع انتظار مضاعفـي را در جامعه به 

دنبـال خواهـد داشـت؛اينكه دسـتاورد و نتيجه اين همايش ها چيسـت، آيا 
ايـن نتايج صرفا كتابخانه ای اسـت و يا اينكـه اين همايش طرح مطالبات 
مطرح شـده از مقامات كشـور و از مردم اسـت. مهندس هاشمي تاكيد كرد: 
بايـد بـاور كنيـم كه برپايـي اين گونـه همايش هـا می تواند زمينـه تقويت 
و رشـد علمـی و اجرايـی مديريـت بحـران را فراهـم كند. رئيس سـازمان 
نظام مهندسـي در بخش ديگري از سـخنان خود اظهار داشـت: همانگونه 
كـه مـا بـاور داريـم حـوادث و باليای طبيعـی جزيـی از نظـام آفرينش و 
قـدرت الهـی اسـت بايـد بپذيريـم وقـوع اينگونه حـوادث بـدون حكمت 
نيسـت و بـا توجـه به اينكـه مـا 80 درصـد سـكونتگاه هايمان در معرض 
خطـر باليـای طبيعـی اسـت بايد ايـن حـوادث آن را به عنـوان ابـزار كار 
روزانـه در برنامـه مسـووالن و مديـران بگنجانيـم. واقعـا ما پـس از زلزله 
آذربايجـان چـه كـرده ايـم، در خصـوص زلزلـه لرسـتان و يا بم چـه اقدام 
ملمـوس و مشـهودي داشـته ايـم. ما بـه عنوان سـازمان نظام مهندسـی 
می توانيـم حافـظ بزرگتريـن سـرمايه های مـادی مـان باشـيم و در حفظ 
سـرمايه ها و نيـز پيدايـش ثروت هـای جديـد بـه وسـيله ايمـن سـازی و 
مقاوم سـازی كاری بكوشـيم. ما بسـياری از منابـع و سـرمايه هايمان را به 
جـای آنكـه به شـكل طوالنـی مدت اسـتفاده كنيـم كوتاه مدت اسـتفاده 
می كنيـم و هنـوز بـه ميان مدت هم نرسـيديم حـال آنكه ايـن منابع تنها 
متعلـق به ما نيسـت و چه بسـا بسـياری از سـاختمان هايي كـه به صورت 
ناامن سـاخته می شـود تبعـات جبران ناپذيـری را برجاي خواهند گذاشـت 
ضمـن آنكـه منابع كشـورها ما اتالف می كنـد نتيجه آنكه بـه جای اينكه 
سـاختماني 100 سـال عمـر داشـته باشـد پـس از 25 - 35 سـال بايد آنرا 
تخريـب كنيـم حال آنكـه می توان بـا اندكی هزينه بيشـتر آنـرا به صورت 
كيفـي مـورد بهره برداري قرار داد. سـازمان نظام مهندسـی بـه دليل اينكه 
نـه دولتـی اسـت و نه خصوصی اسـت مي توانـد در بحث ارتقـاء وظايف و 
مسـووليت ها بيـش از دولـت و بخش خصوصـی تأثير گذار باشـد و ما بايد 

ايـن كار را نهادينه سـازی كنيم. 
وي در ادامـه افـزود: در نگاهـي خوشـبينانه 50 درصـد مقـررات ملـی 
سـاختمان در كشـور در حـال اجراسـت و ايـن مهـم بايـد به عنـوان يك 
مطالبـه جدی در دسـتور چنين اين همايشـها و دسـتگاه های نظارتی قرار 
گيـرد. مهندس هاشـمي با گاليـه از دسـتگاه های اجرايـی به ويـژه وزارت 
كشـور و سـازمان مديريـت بحـران گفـت: بخشـی از بحـران مديريت در 
ايـن دسـتگاه ها شـكل گرفتـه و در سـال پنجم كه سـال بازنگـری قانون 
مديريـت بحران اسـت بايد اين قانـون را مورد بازنگری قـرار دهيم. تقريبا 
دوسـال اسـت كـه فعاليت های مـا دچار ركود و افت جدی شـده و 2سـال 
اسـت كـه بودجه هايـی كه برای پيشـگيری، آمادگـی و مقابله و بازسـازی 
اختصـاص يافته سـر از جای ديگر در می آورد. قطعاً وزارت كشـور نسـبت 
بـه ايـن موضـوع رضايت نـدارد ولي به هـر دليلی مجبـور به اجـرای اين 
شـده اما به هر حال بايد پاسـخگو باشـد و وظيفه اش را به درسـتی انجام 
دهد. هاشـمي در ادامه گفت: در بسـياری مواقع سـكوت كردن عواقبی دارد 
كـه نخواهيم توانسـت پاسـخگوی اين مشـكالت باشـيم. چـرا قانونی را 
كـه به نـام قانون مقـررات ملی سـاختمان تعريف كرده، تصحيـح و ابالغ 
كرده ايـم اجـرا نمی شـود؟ چـرا دسـتگاه های نظارتـی قانـون را مطالبـه 
نمی كننـد؟ وزارت راه و شهرسـازی بايـد در ايـن خصـوص پاسـخگوها 
باشـد و ايـن مهـم را از عناصـر زيـر دسـتی خـود مطالبـه كند. حـوادث و 
باليـای طبيعـی واقعيتـي اسـت كـه گريـزي از آن نيسـت و بايـد بـا آن 
زندگـی كـرد. بـرای ايـن كار بـه فرهنـگ سـازی نيـاز داريم مـن از همه 
دسـت انـدركاران ايـن همايش انتظـار دارم نتايج مشـخص اين نشسـت 
را به صـورت رسمی منتشـر و اعـالم كننـد و من نيـز آمادگـي دارم، هم در 
مجلـس و هـم در سـازمان نظـام مهندسـی اين نتايـج را پيگيـری كنم و 
آنچـه در خصـوص تغييـر در قانون و مقـررات اسـت را در مجلس محترم 

پيگيری خواهـم كرد. 
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اسـتان خراسـان رضـوی بـه مركزيت مشـهد مقـدس،  پايتخـت معنوی 
ايـران،  يكی از اسـتان های مهم كشـور اسـت كه بواسـطه برخـورداری از 
مبـادی ورودی و خروجـی متعدد، همچون سـرخس، لطف آبـاد،  باجگيران 
و دوغارون )نقاط مرزی با كشـورهای همسـايه تركمنسـتان و افغانسـتان( 
و فعـال بـودن گمركات مرزی و لزوم دسترسـی كشـورهای آسـيای ميانه 
بـه آبهای گـرم،  پذيرای حجم بااليی از واردات و صادرات كاال می باشـد. 
براسـاس آخرين آمـار موجود در سـازمان راهداري و حمـل ونقل جادهاي 
كشـور مربوط به سـال 1390، تعداد سـفرهاي سـاالنه وسـايل نقليه باري 
در قسـمت واردات و صادرات از طريق مرزهاي دو كشـور همسـايه مذكور 
در حـدود 100 هـزار دسـتگاه با حجم باربـری در حدود دو ميليـون و 200 

هـزار تن می باشـد. 
براسـاس آخريـن آمـار موجود سـازمان راهـداري و حمل و نقـل جادهاي 
كشـور، تعداد سـفرهاي سـال 1390 با وسـايل نقليـه بـاري درون و برون 
اسـتاني اين اسـتان، بيـش از 1،937،000 دسـتگاه با حجـم باربری حدود 
24،850،000 تـن و تعـداد سـفرهاي وسـايل نقليـه مسـافري نيـز بيـش 

از1،267،000  دسـتگاه بوده اسـت.
شـهر مقـدس مشـهد بـا جمعيتـی بالـغ بـر 2/8 ميليـون نفـر )بر اسـاس 
سرشـماری سـال 1390(،  دومين كالن شهر كشـور و دومين كالن شهر 
مذهبـی دنيـا بـوده كه با وجود بـارگاه ملكوتـی آقا علی ابن موسـی الرضا 
)ع( و به واسـطه نقش مهم زيارتی آن و ورود سـاليانه بيش از 25 ميليون 
زائـر مشـتاق به اين شـهر،  پذيـرای تعداد زيـادی از مسـافران و برخوردار 

آزادراه کنار گذر شمالی مشهد؛  شاهراه ایمنی زایران

گزارش | محمدرضا رئیسی، مدیر مسوول نشریه طاق

از اهميـت خاصـی در كشـور بـوده و شـريانهای اصلـی اسـتان،  تبديل به 
راههـای ترانزيتـی گرديده و حفظ امنيـت جان مسـافران و روانی ترافيك 
و بـا قابليـت توزيـع ترافيـك به كليه مبـادی،  سالهاسـت كه مـورد توجه 
مسـووالن قـرار گرفتـه بـود كـه ابتـدا كنارگـذر جنوبـی در دهـه شـصت 
مطالعـه گرديـد كـه بـه دليل توسـعه شـهر مشـهد به جنـوب و غـرب و 
عبور مسـير از دامنه رشـته كوههای بينالود،  اين مسـير مجدداً بازنگری و 
گزينـه كنارگذر شـمالی كه دارای مزايايی نسـبت به كنارگـذر جنوبی بوده 
از جمله واقع شـدن در دشـت و كاهش هزينه های اجرايی و پوشـش دادن 
كليـه وروديهای شـهر اعـم از فرعی، اصلـی، محلی و غيره مـورد مطالعه 
قـرار گرفـت  كه ابتدا بصـورت بزرگراه مطالعه و در جهت تسـهيل در اجرا 
و افزايـش ايمنی بيشـتر و اسـتفاده از تسـهيالت سـرمايه گـذاری بخش 

خصوصـی،  بـه آزادراه  تبديـل گرديد.

اهداف احداث آزادراه كنارگذر شمالى مشهد: 
آزادراه كنارگـذر شـمالی مشـهد عـالوه بـر انتقـال بخـش عمـده ای از 
سـفرهای شـعاعی شـهر، هدايت ترافيك عبـوری محورهـای مواصالتی 
مهـم اطـراف مشـهد را نيز بـر عهده خواهـد داشـت. ايـن آزادراه ترافيك 
سـبك و سـنگين عبوری در محورهای مشـهد - تهران، مشهد - زاهدان، 
مشـهد - دوغارون )مرز افغانسـتان(، مشهد - سـرخس، مشهد- لطف آباد 
و مشـهد- باجگيـران )مرز تركمنسـتان( را به سـمت خود جـذب نموده و 
از ازدحـام ترافيكـی داخل شـهر جلوگيری مـی نمايد. هـدف ديگر احداث 
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اين آزادراه، شـامل جداسـازی مسـير تردد وسـايل نقليه سنگين و ترانزيتی 
از وسـايل نقليـه سـبك، كاهـش بـار ترافيكـی و كاهـش آمـار تصادفات 
جـاده ای در 5 محـور ورودی شـهر و ارائه خدمات به شـهروندان كه بدليل 
وسـعت شـهر و ترافيـك ناشـی از جمعيت زياد با مشـكالت متعـدد روبرو 

هسـتند، می باشد. 

موقعيت احداث پروژه آزادراه كنارگذر شمالى مشهد: 
آزادراه كنارگـذر شـمالی مشـهد از آزادراه مشـهد-باغچه منفك می شـود 
و بـا طولـی حـدود 72/2 كيلومتـر از غـرب منطقه تپه سـالم واقـع در 12 
كيلومتـری جنـوب شـرق مشـهد،  آغـاز و پـس از عبـور از حومه شـمالی 
شـهر مشـهد و تالقـی بـا جاده هـای فريمـان، راه آهن، سـرخس، ميامی، 
رضوی، هاللی، كنه بيسـت، برج آباد، شـترک،  كارخانه سـيمان مشـهد، 
كالت،  كارده، شـوراب، گرمـه،  سـهل الديـن،  قـادر آبـاد و جـاده قديـم 
قوچـان  در منطقـه ناظريه در كيلومتـر 25 به بزرگراه مشـهد - قوچان در 
شـمال غربی مشـهد متصل می گردد.اين آزادراه شرق،شـمال و قسمتی از 
غـرب مشـهد را بصـورت يك نيم حلقه و در شـعاع 15 كيلومتری مشـهد 

اسـت. احاطه كرده 

هزينه هاى مشاركت و اهداف سرمايه گذارى: 
آزادراه كنارگـذر شـمالی مشـهد بـه طـول 72/2 كيلومتر و بـا عرض تمام 
شـده 44 متـر،  بـا 2 خـط رفـت و برگشـت و جزيـره ميانـی 17 متـر و 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 1850 ميليـارد ريـال بابـت هزينـه احـداث آزادراه و 
هزينه هـای مربوط به اسـتحصال و اسـتمالک زمين مورد نياز در بسـتر و 
حريم آزادراه،  و با سـرمايه گذاری  50 درصد وزارت راه و شهرسـازی، 25 
درصـد سـازمان اقتصادی آسـتان قـدس رضـوی و 25 درصـد بانك ملی 

ايـران اجـرا گرديد.
اراضـی اسـتحصال و تملـك شـده بـرای بسـتر و حريـم آزادراه بالـغ بر5 
ميليـون متر مربع اسـت كه هزينه پرداخت شـده به مالكيـن در حدود 190 
ميليـارد ريـال اسـت. مبلـغ مذكـور، بيـش از 10 درصـد از كل هزينه های 
پـروژه را بـه خـود اختصاص داده اسـت. توضيح اينكه بابـت هزينه تملك 

زميـن وجهی آسـتان قـدس رضـوی دريافت ننموده اسـت.
بـا توجـه بـه سـرمايه گـذاری اطـراف مشـاركت بـه ميـزان 50 درصـد 
هزينه هـای طـرح )حدود يكصـد ميليارد تومـان( و با در نظـر گرفتن بهره 
معـادل 20 درصـد،  بهـره سـاليانه معادل 20 ميليـارد تومان و با احتسـاب 
365 روز، بهـره روزانـه بالـغ بـر 54 ميليـون تومان بـوده درصورتيكه مبلغ 
اخـذ عـوارض در حدود 2 ميليون تومان در روز و كمتر از دسـتمزد پرسـنل 
اخـذ عـوارض مـی باشـد و بـه هيـچ عنـوان جوابگـوی سـرمايه گـذاری 
انجام شـده نمی باشـد لكـن افزايش ايمنی جـاده ای و حفـظ امنيت جان 

مسـافران، هـدف عمده سـرمايه گـذاری ايـن پروژه می باشـد.

عمليات تكميلى آزادراه كنارگذر شمالى مشهد:
در حـال حاضـر متاسـفانه تعـدادی از ارتباطـات تقاطع هـا و قسـمتی از 
آسـفالت رويـه و تكميـل عمليـات اجرايی زيرگذرهـا جهت جلوگيـری از 
آب گرفتگـی در زمـان بـارش بـاران و بـرف، باقی مانـده و امـكان ارتباط 
كامـل راههـای متقاطع با مسـير ايـن آزادراه در حال حاضر وجود نداشـته 
و طـرح آزادراه تكميـل نبـوده كه مقرر شـده بـا تامين اعتبار مـورد نياز به 
ميـزان حـدود 20 ميليـارد تومان و بـا انعقاد قرارداد عمليـات تكميلی،  اين 

طرح تكميـل گردد.
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آخريـن روز آبـان مـاه امسـال 13 عضـو 
برگزيـده ششـمين دوره هيـأت مديـره 
سـازمان نظـام مهندسـی راهـی خيابان 
بهار مشـهد شـدند تـا ضمن شـركت در 
جلسـه ای كه با حضور اسـتاندار خراسان 
رضوی، معاون امور مسـكن و سـاختمان 
وزيـر راه و شهرسـازی و مديـركل راه و 
تشـكيل  خراسـان رضوی  شهرسـازی 
شـده بود، احـكام و اعتبـار نامه های خود 

را نيـز دريافـت كنند. 
بيـش  صميمی آنچـه  نشسـت  ايـن  در 
از همـه بـر آن تاكيـد شـد عـزم و اراده 
تمامی اعضـا بـرای ترميـم مشـكالت و 
مسـايل پيـش روی صنعـت سـاختمان 
و تـالش بـرای اجـرای اصـول و قوانين 
ايـن حـوزه و از آن مهمتر وعده اسـتاندار 
اسـتان بـرای همراهـی بـا تيـم منتخب 
مهندسـان بـود؛ وعـده ای كه بـا تحقق 
و  مشـكالت  از  ای  عمـده  بخـش  آن 
نظـام  پـای  پيـش  از  موجـود  مسـايل 

مهندسـی برداشـته خواهـد شـد. 

گامهاى مؤثرى كه برداشته ايم
قائم مقام وزير و مديركل سـابق راه و شهرسـازی خراسـان رضوی در اين 
نشسـت گفت: همكاران اداره كل راه و شهرسـازی اسـتان خراسان رضوی 
طـي سـالهای گذشـته موفق شـدند بـا اقدامات مؤثـر خـود از طريق نهاد 
سـازی آموزشـی، ترويج مقررات ملی سـاختمان، كنترل نظارت، اصالح و 
بهبود روشـها و تعامل بين بخشـی گامهای مؤثری را در راسـتای اعتالی 
نظام مهندسـی اسـتان خراسـان رضوی بردارنـد. مهندس قاسـمی  افزود: 
سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان بـا بيـش از 18 هـزار و 700 عضـو در 7 
رشـته، انجمـن معمـاران تجربی اسـتان با بيـش از 2 هـزار و 500 عضو و 
همچنين انجمن صنفی انبوه سـازمان مسـكن و سـاختمان استان با بيش 
از 176 عضـو حقوقی در سـطح اسـتان خراسـان رضوی ثمـره اجرای اين 

دولت باید از تصدی گری فاصله بگیرد

گزارش | تاکید استاندار در دیدار با اعضاي ششمین هیأت مدیره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي:

محمدتقی خسروی
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اقدامـات و هماهنگی هـا و تعامـالت اسـت. وي بـه سـاير خدمـات انجام 
شـده در اين خصوص اشـاره كـرد و گفت: آموزش و صـدور پروانه مهارت 
فنـی از ديگـر فعاليتهاي انجام گرفته اسـت كه اين مهـم از طريق امضای 
تفاهمنامـه بـا آموزش فنی حرفه ای اسـتان بـرای بيش از 40 هـزار نفر از 
كارگران شـاغل در سـطح استان در حوزه سـاختمان از طريق تأمين اعتبار 
و حمايت هـای ويـژه آقـای مهنـدس صومعلـو به انجـام رسـيد. برگزاری 
آزمونهـای ورود بـه حرفـه هـم از جملـه اقداماتی اسـت كه در اين راسـتا 
انجـام گرفته اسـت. از سـوی ديگـر تعامل بااليـی بين نهادهايـی مرتبط 
باساخت وسـاز در اسـتان چـه در بخـش دولتـی و چـه در بخش خصوصی 
به ويـژه اسـتانداری، بنيـاد مسـكن انقالب، شـهرداريهای سـطح اسـتان، 
سـازمان نظام مهندسـی، كانون كاردانهای فنی سـاختمان، انجمن صنفی 
انبـوه سـازان و سـاير ارگانهـا و نهادهای عمومـی  و مردم نهاد وجـود دارد 
كـه ايـن موضوع باعث شـده كه برای 4 سـال متوالی بتوانيم رتبـه برتر را 
در رعايت مقررات ملی سـاختمان كسـب كنيم. اداره كل راه وشهرسـازی، 
سـازمان نظام مهندسـی استان، شـهرداری مشـهد و بنياد مسكن انقالب 
اسـالمی توانسـته انـد بـرای 4 سـال متوالی اين رتبه را در كشـور كسـب 
كننـد. مهنـدس قاسـمي  تاكيـد كـرد: در ايـن ميان نقـش سـازمان نظام 
مهندسـی خراسـان رضوی در كسـب اين توفيقات بسـيار برجسته تر بوده 
اسـت و جـای دارد از رئيـس ايـن سـازمان و اعضـای هيئـت مديره پنجم 
وهمچنين از همكارانم در سـازمان نظام مهندسـی اسـتان و مشهد مقدس 

تشـكر ويژه كنم. 
وي در ادامـه بـه رونـد برگـزاري انتخابـات هيئـت مديـره سـازمان نظـام 
مهندسـی اشـاره و خاطـر نشـان كـرد: بر اسـاس قانـون نظام مهندسـی 
و كنتـرل سـاختمان هـر سـه سـال يكبـار انتخابـات هيأت مديره توسـط 
اداره كل راه و شهرسـازی برگـزار می شـود. چنـدی پيـش نيـز انتخابـات 
دوره ششـم بـا حضـور 239 كانديـدا و مشـاركت نزديك به حـدود 5 هزار 
نفـر از همـكاران مهندس، اعضـای واجد شـرايط برای انتخـاب 13 عضو 
هيئـت مديـره نظـام مهندسـی در 25 حوزه انتخابيـه برگزار شـد و پس از 
تاييديه هـای صـورت گرفتـه اعتبـار نامه منتخبان توسـط وزير امضا شـد 
و بـه آقـای مهنـدس اخوان به عنـوان فردی كه بيشـترين رای را كسـب 

نموده اسـت تحويـل گرديد. 
وي گفـت: انتخابـات دوره پنجم برای نخسـتين بار توسـط نرم افزاری كه 
در اسـتان تهيـه شـده بـود برگزار شـد و انتخابات دوره ششـم با پيشـنهاد 
مـا در 26 اسـتان به صـورت هم زمـان از طريق همين نرم افزار تهيه شـده 
در اسـتان برگزار شـد و همين موضوع افتخاربزرگی برای اسـتان و تجربه 
بسـيار ارزشـمندی برای وزارت راه و شهرسـازی محسوب می شود و باعث 
گرديـد در برگـزاری انتخابـات نظـام مهندسـی كوچكتريـن يـا كمتريـن 

مشـكل را داشته باشيم. 

با برنامه شروع كرده ايم 
رئيس سـازمان نظام مهندسـی اسـتان نيـز در اين نشسـت ضمن تبريك 
انتخـاب مهنـدس فـروزان مهـر بـه عنـوان اسـتاندار خراسـان رضـوی 
گزارشـی از فعاليت دوره 3 سـاله دوره پنجم هيئت مديره نظام مهندسـی 

را ارايـه داد. 
مهنـدس اخـوان گفت:مـا كار خـود را در هيئـت مديـره پنجـم بـا برنامـه 
شـروع نمـوده و احسـاس كرديـم بايد به گونـه ای حركت كنيم كـه دوره 
پـس از مـا نيـز بتواننـد همـان راه و همان هـدف و افق گذاری 5 سـاله را 
ادامـه دهنـد؛ بـه هميـن منظـور با عقـد قرداد بـا مشـاوری موفق بـه نام 
»مگفـا« كار تدويـن و تصويب مديريت راهبردی و اسـتراتژی سـازمان را 
طـی 1 سـال و نيـم بـا بهره منـدی از نظـرات نخبگان جامعه مهندسـی و 
پيشكسـوتان بـه انجـام رسـانديم و در حال حاضر نيـز دو پـروژه » بهبود 
سـاختار سـازمانی« و »داشـبورد مديريتی « از درون اين استراتژی تعريف 
شـده اسـت؛ كه می توان گفـت يكـی از بزرگترين فعاليتهاي ما در كشـور 
بـوده و انشـاء اهلل در شـورای مركـزی كشـور هـم ايـن برنامـه بـه عنوان 
پايلـوت گـزارش داده شـود تـا يـك الگـوي كاري بـرای نظام مهندسـی 

كشـور شود. 
وي بـه همـكاری هيئـت مديـره نظـام مهندسـی بـا نهاد هـای ذيربـط و 
حضـور مسـووالني همچون مديـركل راه و شهرسـازی خراسـان رضوی، 
مديران اسـتانداری، امام جمعه مشـهد، نمايندگان مجلس، رئيس شـورای 
شـهر، دادگسـتری و دادستانی وقت مشهد اشـاره نمود و در ادامه از فعاليت 
شـعبه مركز تحقيقات در شـمال شرق و شرق كشـور و تاسيس دفترارتباط 
بـا نماينـدگان مجلس به عنـوان فعاليتهاي انجـام گرفته در ايـن دوره ياد 
كرد و گفت: اسـتان خراسـان رضوی نخسـتين اسـتانی اسـت كـه در هر 
شهرسـتان و هر يك از 22دفتر نمايندگی اش بودجه ای پيش بينی شـده 
اسـت كه بر اسـاس آن مشـخص شـده اسـت كه بايد چه حركتـی انجام 
گيـرد. وی همچنيـن گفـت: برغـم آنكـه در 7 رشـته تخصصـی به ويـژه 
در ترافيـك در هيـچ جای كشـور تعرفه ای مشـخص نشـده اسـت؛ امادر 

اسـتان هفت رشـته مزبور تعرفه دار شـده اسـت. 
وی همچنيـن بـا اشـاره به ارايـه طرح رايـگان بيمه خدمات مهندسـی در 
2 سـال سـاخت و 10 سـال بهره بـرداری سـاختمان با هـدف تأثيرگذاری 
بـر كيفيـت سـاخت افزود: هيئـت مديره هـر 3 مـاه يكبار در شهرسـتانها 
حضـور پيـدا می كنـد و بـا مشـكالت آن هـا آشـنا شـده و بـرای رفـع آن 
اقـدام می كنـد. حضـور در شـورای مسـكن، شـورای انتظامی كارگروه هـا، 
كميسـيون فنـی و نيـز تمامی كميسـيونها و كميته هـای تصميـم سـاز و 
تصميـم گيری اسـتان بخـش ديگـری از فعاليتهـای هيات مديره اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه تأسـيس دفتـر منطقـه ای؛ از مديريـت پژوهـش نيز به 
عنـوان اقـدام ويـژه هيـات مديـره دوره پنجـم ياد كـرد كه منجر بـه ارايه 

طرح های پژوهشـی بسـياری شـده اسـت. 
وی همچنيـن تصويـب هيئـت مذهبـی- فرهنگـی و نيز تشـكيل دادگاه 
ويژه مهندسـان در راسـتای دفاع از شـأن و حقوق آنان را از ديگر اقدامات 
انجـام گرفتـه در ايـن راسـتا عنـوان كـرد و با اشـاره بـه موضـوع آموزش 
و حضـور مهندسـان در طـرح مسـكن مهـر گفت: هـر روز حداقـل 10 تا 
15 شناسـنامه فنـی ملكی از سـوی سـازمان صادر می شـود كـه می تواند 
در خريـد و فروش معامالت يك سـند ارزشـگذار باشـد. اخـوان همچنين 
گفـت: چنـدی پيـش بـه عنـوان اوليـن اسـتان در كشـور و بـه همـت 
مسـووالن شهرداری مشـهد شـاهد صدور اولين پروانه الكترونيكی بوديم 
كـه ايـن مهم در راسـتای برون سـپاری به دفاتر مهندسـی انجـام گرفت. 
ايـن ابتـكار سـازمان نظـام مهندسـی تالشـی اسـت در راسـتای پرهيز از 
حجيم شـدن اين سـازمان و برون سـپاری وظايف بـه انجمن های صنفی 
و تشـكل های حرفـه ای. اخـوان افـزود: هـر عضـو جديـد پـس از حضور 
در مراسـم اتيـان سـوگند و دوره هـای آموزشـی فشـرده در همايش هـای 

تخصصـی شـركت می كند. 
اخـوان همچنيـن بـه برنامه هاي فرهنگي سـازمان نظام مهندسـي اشـاره 
كـرد و گفـت: در راسـتای برنامه های فرهنگـی نيز اين سـازمان برگزاری 
تورهـای زيارتـی عتبات عاليات و مسـابقات قرآنی را در سـطح اسـتان در 
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دسـتور كار خـود قـرار داده اسـت. تمبر سـازمان نيـز به عنـوان الگويی در 
كشـور و نمادی از معماری اسـالمی يا بومی كشـور رونمايی شـده اسـت. 
در راسـتای برون سـپاری وظايف دسـتگاه های دولتی اداره ثبت و امالک 
تفكيـك نقشـه های آپارتمانهـا را بـه ايـن سـازمان واگـذار كرده اسـت. با 
همـت آقـای مهنـدس واحدی شـرح خدمات رشـته شهرسـازی تصويب 
شـده اسـت تـا بتوانيـم در ايـن دوره در بحـث مباحـث شـهری و به ويـژه 
شهرسـازی نقـش سـازنده ای ايفا كنيـم. وی در خصوص صـدور خدمات 
فنـی مهندسـی نيز گفـت: در ايـن خصوص نيـز حركتهای خوبی شـروع 
شـده اسـت كـه در همين راسـتا چنـدی پيـش هيئت مديـره با اسـتاندار 
اوش ديـدار و گفت و گـو نمود ضمن آنكه در بيشـكك و هـرات نيز حضور 

داشـته ايم.  فعالی 
وی در خاتمـه بـه كسـب عنوان برتـر ماهنامه طاق در بين نشـريات نظام 
مهندسـی كشـور و رتبـه اول از ميـان 14020 اثـر رسـيده بـه جشـنواره 
مطبوعـات و خبرگزاری هـا نيـز اشـاره كـرد و از دسـت انـدركاران اين دو 

بخـش تقديـر نمود. 

 فرصتى مغتنم براى همه
مهندس محمدرضا رئيسـي نيز در اين نشسـت با بيان اينكه هيئت مديره 
نظـام هر اسـتان از طريق انتخابات مهندسـان و در حقيقـت جامعه بوجود 
می آيد گفت: اين همه بواسـطه آن اسـت تا اين تشـكيالت بتواند مقررات 
ملـی را در اسـتان نهادينـه كند. مقررات ملی شـاخصه فنـی و كيفيتی هر 
اسـتان اسـت و بالندگـی هـر اسـتان و مديريـت آن منـوط بـه جايگاهی 
اسـت كـه در ايـن زمينـه دارد و اينكـه تـا چـه حـد ايـن شـاخصه مهم را 
رعايت می كنيم. وي افزود: در دوره گذشـته با برگزاری جلسـات منظم در 
خصـوص مسـكن مهـر و رعايت كيفيت و كنترل بر مقررات ملی مسـكن 
مهر به توفيقات بسـيار خوبی دسـت يافتيم و نظام نامه ای تنظيم شـد كه 
مـورد بهره برداری اسـتان های مختلـف قرار گرفت. عضو ششـمين هيات 
مديره سـازمان نظام مهندسـي همچنين به ارتباط مسـتقيم اين سـازمان 
و حمايـت شـهرداری از نظـام مهندسـی در انجام مقررات ملی اشـاره كرد 
و افزود: نظام مهندسـي تعامل ارزنده اي بااسـتانداری، شـهرداری، شـورای 
شـهر و مسـكن و شهرسـازی دارد و اين خصيصه بارز در اين استان كه در 
راسـتای سـازندگی بوجود آمده، يكی از شـاخص هايی اسـت كه به بركت 
وجـود حضـرت ثامـن الحجج)ع(در اسـتان شـكل گرفته اسـت و اميدوارم 
بتوانيـم در دوره جديد نيز با حضور مسـووالن اسـتان، انجـام مقررات ملی 
را بهبود بخشـيم. وی حضور اسـتاندار اسـتان در مديريت و برنامه ريزی و 
بهره منـدی از اختيـارات و تجربيـات وی را فرصت مغتنمی  برای اسـتان و 
مجموعه نظام های مهندسـی اسـتان باشـد دانسـت و اظهار اميدواری كرد 

كـه ايـن سـازمان از حضـور وی در اين عرصه بهره مند شـود. 

چرايى مشكالت امروز
اسـتاندار خراسـان رضوی در اين نشست گفت:يكی از مجموعه های بسيار 
ارزشـمندی كـه در حوزه هـای نظام فنی اجرايـی و پروژه هـای عمرانی به 
ويـژه در بخش سـاختمان شـكل گرفته، سـازمان نظام مهندسـی اسـت؛ 
آنهـم بـه دليـل حضـور نخبگان اين قشـر و اين كـه اين عزيـزان با توجه 
بـه تجـارب و تخصـص خـود می تواننـد در حوزه عمـران و آبادانی كشـور 
مؤثـر و مفيـد باشـند و مـن مطمئـن هسـتم با هـم افزايـی كـه از طريق 
تجميـع ايـن توانهـا در ايـن حـوزه وجـود دارد و در بخـش خصوصـی نيز 
شـكل خواهد گرفـت بتوانيم كيفيت اجـرای پروژه های عمرانـی و به ويژه 
بخـش ابنيـه و سـاختمان را نسـبت بـه گذشـته دو چنـدان كنيم. اسـتان 
خراسـان رضوی از پتانسـيل های بسـيار مناسـبی درحوزه نيروی انسـانی 
و بخـش سـاختمان برخـوردار اسـت اما تا رسـيدن به نقطـه مطلوب هنوز 
فاصله هـا بسـيار اسـت و بـه نظـر می رسـد بايـد در ايـن بخـش اهتمـام 
جدی تری داشـته باشـيم و بتوانيم در اين حوزه كارهای ارزشـمندی را در 

فضـای تعامل و هـم افزايی انجـام دهيم. 
مهنـدس فـروزان مهـر افـزود: عليرغم اسـتفاده از مصالح خوب متاسـفانه 
در حـوزه ايجـاد بناهـای پايـدار با مشـكالتی مواجهيـم كه برخـی از اين 
مشـكالت بـه ضعـف نظارت مـا در اجـرای بعضـی از پروژه ها و بـه منابع 
ناكافـی در حـوزه اعتبـارات بـر می گـردد كـه اجـرای پروژه هـا را طوالنی 
می كنـد. بـاال بـودن زمـان اجـرای پروژه هـا موجب می شـود هزينـه تمام 
شـده اجـرای پروژه هـا افزايش پيدا كنـد و بنابر اين زمانـی كه می خواهيم 
از يـك پـروژه بهره بـرداری كنيم آن پروژه قبل از افتتاح مسـتهلك شـده 
اسـت؛ لـذا به نظر می رسـد الزم اسـت سـازمان نظـام مهندسـی در حوزه 
اجـرای پروژه هـای عمرانـی به ويـژه در حوزه هـای سـاختمان ضمن توجه 
بـه مقـررات ملـی سـاختمان و همچنيـن مباحثـی كـه در ضوابـط فنی-
اجرايـی كشـور مشـخص و معيـن شـده مثـل مبحـث نـوزده و مبحـث 
كنتـرل انـرژی و ايجاد بناهايی كـه به لحاظ معماری و اسـتفاده از مصالح 
بتوانـد صرفه جويی هايـی را در بخـش انـرژی بوجـود آورد كارهای مؤثری 
را دنبـال كنـد. وی بـا تاكيـد بـر اينكـه بايد شـورای فنـی اسـتان را حتمًا 
فعـال كـرد گفـت: گزارشـهايی كه دريافـت كرده ايـم نشـان می دهد كه 
مثـاًل در خصـوص يـك پروژه متاسـفانه مطالعات ژئوتكنيكـی آن صورت 
نگرفتـه و يـا مـورد تسـاهل واقع شـده اسـت. اجـرای چنيـن پروژه هايي 
عليرغـم هزينه های بسـيار باال، بنای ناپايـداری را بوجـود آورده كه امكان 
بهره بـرداری از پـروژه را فراهـم نخواهد كرد يا به لحـاظ امكان يابی پروژه 
عليرغـم زوم بندی هايـی كـه در منطقه بـوده برغم آغاز حجم عمـده ای از 
پروژه هـای مسـكن؛ در بحـث طراحی سيسـتم فاضالب آن دچار مشـكل 
شـده ايـم چـرا كـه ايـن پـروژه عمدتاً در دشـت مشـهد كه تاميـن كننده 
منابـع آبی شـهر مشـهد مي باشـد قـرار گرفته اسـت لـذا احـداث چاه های 
جذبـی امـكان پذيـر نيسـت. هميـن بی توجهـی بـه لحـاظ مكان يابی و 
زوم بندی هـای منطقـه ای موجـب شـده مبالـغ هنگفتـی را بـرای ايجاد 
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شـبكه های هدايـت فاضالب و كانال هـا و ايجاد مراكز تاسيسـاتی تصفيه 
فاضـالب متحمـل شـويم. وي افـزود: مـا اعتقـاد داريـم دولـت بايـد از 
فعاليت هايـی كـه جنبـه تصدی گـری دارد فاصلـه گرفتـه و ايـن مهـم را 
بـه بخـش خصوصـی محـول كند كـه به نظـر می رسـد اهليت سـازمان 
نظام مهندسـی و تجارب ارزشـمند و تخصـص آن در اين حـوزه زمينه ای 
را فراهـم می كنـد كـه بتوانيـم ايـن فعاليتهـا و نظـارت اجـرای پروژه ها و 
كيفيـت بخشـی آن را چـه در حـوزه سـاختمان و عمـران و چـه در سـاير 

رشـته ها به شـما عزيـزان واگـذار كنيم. 

معمارى بومى مان مغفول مانده است
وی در ادامـه بـه نبـود طراحی و معماری متناسـب با فرهنگ بومی اشـاره 
كـرد و افـزود: عليرغـم زحمـات مسـووالن شـهرداری در بازديـدی كه از 
بافـت فرسـوده و كالن شـهر مشـهد داشـتم شـاهد وضعيـت ريزدانه هـا 
بـودم، شـرايط خيلـی بدتر از آن اينكـه بناهايی كاماًل ناپايـدار با متراژ های 
بسـيار كوچك را مشـاهده كـردم كـه در آن معماری متناسـب با فرهنگ 
بومـی و ايرانی و اسـالمی و به ويژه كالن شـهر مشـهد به عنـوان پايتخت 
معنـوی ايـران مشـاهده نمی شـود و ايـن مهـم نيازمنـد يك هارمونـی در 
اجـرای پروژه هـا اسـت كه بايد مـورد توجه قـرار گيرد. اجرای نوع سـازه ها 
بـه لحـاظ كيفيـت فنی خوب بـود اما بـه لحاظ نـوع معمـاری هماهنگی 
الزم را بـا محيـط اطـراف و به ويـژه بارگاه ملكوتـی امام رضا)ع( نداشـت. 
اينهاهمـه موضوعاتـی اسـت كه به نظر می رسـد نظام مهندسـی می تواند 
مـا را در ايـن زمينـه كمـك و همراهـی كنـد. وی بـا بيان اينكـه می توان 
از طريـق مهندسـی ارزش در اجـرای پروژه هـای عمرانـی هزينـه اجـرای 
پروژه هـا را كاهـش داد گفـت: در حـال حاضـر هزينـه تمـام شـده برخی 
از پروژه هـا هـم بـه لحـاظ ريالـی و هم بـه لحاظ كيفيـت اجرا واقعـاً قابل 
دفـاع نيسـت و بنظـر می رسـد نيـاز بـه يـك بازنگـری دارد كه اميـدوارم 
مجموعـه عمرانـی اسـتانداری در اين زمينه تالش جدی را داشـته باشـد. 
وی همچنيـن بـه صدور خدمات مهندسـی اشـاره كـرد و افـزود: اين مهم 
زمينـه ای اسـت كه از اين طريـق بتوان برای كشـور ارزآوری ايجاد كرد و 
عالوه بر آن دانش فنی را از سـاير كشـور ها به كشـور انتقال داده و سـبب 
ارتقـای سـطح موجـود بـود. مهنـدس فـروزان مهـر بـه ضـرورت نظارت 
مهندسـان پروژه هـا و حضـور مهندسـان مشـاور و يـا ناظـران مقيـم در 
پروژه هـا اشـاره كـردو گفت: آن هـا بايد از نزديـك مراحل اجـرای پروژه ها 
را نظـارت كننـد. مـردم نيز بشـرطی آمادگـی دارنـد از خدمات ايـن حوزه 
بهره منـد شـوند كـه شـاهد ايجاد ايـن شـرايط خـوب در حوزه نظـارت و 
اجرای پروژه های سـاختمانی باشـند لذا فرهنگ مشـاركت از سـوی مردم 
بـا ايـن حـوزه بـه موفقيت شـما كمك شـايان توجهـی خواهد كـرد. وي 
ادامه داد:خوشـبختانه شـما در بسـياری از كار گروه هـا و كميته های كاری 
چه در ذيل شـورای برنامه ريزی و چه در ذيل شـورای فنی اسـتان حضور 
داريـد و قطعـاً در آنجا می توانيد زمينه يك تصميم سـازی جـدی را فراهم 
كنيـد و مـا نيـز آماده ايـم تا ايـن فرصت ومجال برای شـما فراهم شـود تا 

بتوانيـد نكاتـی را كه مدنظـر داريـد ارايه كنيد. 

آموزش را جدى بگيريم 
اسـتاندار خراسـان رضـوی در ادامـه گفت: نكتـه ای كه در حـال حاضر در 
كل فرهنـگ مصرف زدگی با آن مواجه هسـتيم احـداث فضاها و بناهايی 
اسـت كـه بنظر می رسـد از لحـاظ طراحی و معمـاری رو به اشـرافی گری 
و تجمـل گرايـی اسـت. به نظر مـن مهندسـان می توانند بـا طراحی يك 
بنـای بـا دوام و ارزان قيمـت ايـن فضـای صرفه جويی را در كشـور بوجود 
آورنـد. ايـن طراحی هـا ذايقـه و سـليقه مصرف كننـده را تحت تأثيـر قرار 
می دهـد و مـا می توانيـم بـا طراحی هـای مناسـب ايـن زمينـه را بـرای 

مصـرف كننـدگان بوجـود آوريـم و بنظر می رسـد اين نيز يكـی از وظايف 
جدی شـما عزيزان اسـت. 

وی همچنيـن موضـوع آمـوزش برای عوامل سـاختمانی را يـك ضرورت 
جـدی دانسـت و افـزود: سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای آموزشـهای 
مهارتـی را بـرای كارگـران فصلی سـاختمانی طراحی كرده و در بسـياری 
از اسـتان ها همـكاری و همراهـی بسـيار خوبـی در ايـن خصـوص وجود 
دارد كـه قطعـاً حضـور ايـن عزيـزان بـا دريافـت گواهينامه هـای مهارتی 
موجـب می شـود عـالوه بـر آنكـه بهـره وری كار افزايـش پيـدا می كنـد، 
صدمـات و ضايعـات پروژه های عمرانـی نيز كاهش می يابـد. اميدواريم در 
خراسـان رضـوي نيـز هرچه سـريع تر شـاهد ارتقـای كيفيـت پروژه های 
عمرانـی به ويـژه در موضـوع سـاختمان باشـيم. وی در ادامـه افـزود: ما به 
واسـطه مـاده 54 قانـون برنامـه و بودجه عهده دار وظيفه نظـارت عاليه در 
بعـد عمرانـی و برنامه هـای فنی هسـتيم كه توسـط همكاران مـا در حوزه 
معاونـت عمرانـی پيگيـری می شـود و اميدواريم سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان نيـز بـه عنـوان بازويـي اجرايـی در كنار همـكاران مـا در حوزه 
معاونـت عمرانـی نقش شايسـته ای را ايفـا كند و همانگونـه كه طی چند 
سـال متوالـی در حـوزه رعايت مقررات ملی سـاختمان حايز رتبه نخسـت 
شـده اسـت بتواند اين مدارج را تا كسـب اسـتاندارد بين المللی و هم چنين 
شـاخص های مطلوب حفظ كند. وی تاكيد كرد: من اطمينان دارم اسـتان 
خراسـان رضوی به لحاظ پتانسـيل نيروی انسـانی در جايگاه بسيار بااليی 
اسـت. در هميـن اطـراف ميـزی كـه االن در پشـت آن بـا شـما صحبت 
می كنـم افـراد صاحـب تجربـه و پيشكسـوتی را در حـوزه ساخت وسـاز 
می بينـم كـه وجـود اين عـده قطعـاً می توانـد فرصـت ارزنـده ای را برای 

هموار سـاختن مسـير توسـعه اسـتان فراهم كند. 
وی ضمـن تبريـك به منتخبـان ششـمين دوره انتخابات اعضـای هيأت 
مديـره سـازمان نظام مهندسـی اسـتان اظهار اميـدواری كـرد اين حضور 
شـروع خوبـی برای ايـن مجموعه و تحوالت سـازنده در اين حوزه باشـد. 
اسـتاندار خراسـان رضـوی در خاتمه افزود: من به اين پتانسـيل ارزشـمند 
در ايـن جمـع افتخـار می كنم و اميـدوارم آقـای مهندس واحـدی حداكثر 
اسـتفاده را از ايـن ظرفيـت بسـيار خـوب در اسـتان ببرند چرا كـه هر يك 
از ايـن عزيـزان بـا ايـن تجـارب و كولـه بـار ارزشـمند و تخصص بسـيار 
می تواننـد خـود محركـی جـدی در توسـعه اسـتان باشـند. من نيـز قطعًا 
وقـت خواهـم گذاشـت تا هر سـه مـاه يكبـار در خدمـت عزيزان باشـم و 
قطعـاً ترجيـح می دهـم اين حضور در فضای كار شـما باشـد تـا از نزديك 
مسـايل شـما را بررسـي كرده و بتوانم حمايتها و كمكهايی كه الزم هست 

را داشـته باشم. 
وی همچنيـن اعـالم آمادگی نمـود تا از رئيس هيات مديره سـازمان نظام 
مهندسـی نيز برای حضور در شـورای اداری اسـتان دعوت به عمل آورد. 
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همکاري نظام مهندسي ساختمان و ثبت اسناد دقت و سرعت امور 
را افزایش داده است

گزارش | در نخستین گردهمایی سراسری تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان ها عنوان شد:

چندي پيش مشـهد ميزبان جمعی از مديران سـازمان نظام مهندسـی و مسـووالن سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشور در نخسـتين گردهمايی سراسری 
تهيـه نقشـه های تفكيـك آپارتمان هـا بود. نشسـتي كه در آن شـركت كنندگان به بررسـي گزارش هـای مربوط به اجرايي شـدن برون سـپاري موضوع 
تهيه نقشـه تفكيك آپارتمانها از سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشـور به مهندسـان نقشـه بردار سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان پرداخته و راهكارهاي 

رفـع نواقص مربوط را بررسـي كردند. 
در ايـن مراسـم معـاون محتـرم امـالک سـازمان ثبت اسـناد و امالک كل كشـور، رييس محترم سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان كشـور، اعضايي از 
هيأت رئيسـه شـوراي مركزي، مدير كل محترم ثبت اسـناد و امالک اسـتان تهران، رئيس محترم اداره بازرسـي سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشـور، 
مدير كل محترم ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوي، رياسـت محترم سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان و اعضاي هيأت مديره سازمان استان 

و جمعي از مديران و كارشناسـان ارشـد دو سـازمان حضور داشـتند. 

ظرفيت هاي مهندسان نقشه بردار
واگـذاری شـركت های دولتـی بـه بخـش خصوصـی می توانـد درآمدهای 

دولـت را افزايـش داده و كارايی هـا را بـاال ببـرد. 
ايـن مهـم موضوعـي بود كـه رئيس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
كشـور آن را مطـرح كرد. سـيد مهدي هاشـمي در اين همايش با اشـاره به 
اصـل 44 و واگـذاری شـركت های دولتی بـه بخش خصوصی ايـن امر را 
اقدامی  دانسـت كـه می تواند درآمدهـای دولت را افزايـش داده و كارايی ها 

را بـاال ببرد. 

احمد اسدی
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سـيد مهدی هاشمی در بخشـي از سخنانش گفت: سـازمان نظام مهندسی 
سـاختمان كشـور بـا 250 هزار عضو مهنـدس در هفت رشـته تخصصی، 
باعـث ارتقـای چشـمگير خدمـات ساخت وسـاز در كشـور شـده اسـت. 
وي بـا بيـان اينكـه هـم اكنون حـدود 50 ثـروت در كشـور داريـم، افزود: 
ابنيـه و سـاختمان ها يكـی از ثروت هـای كشـور ها بـه شـمار می روند كه 

معـادل ذخاير نفت و گاز هسـتند. 
وی بـا اشـاره به تفاهم نامه تهيه نقشـه های تفكيك آپارتمان ها در كشـور 
گفـت: ايـن اقـدام بـه دنبال تفاهم نامـه ای ميان سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان و اداره ثبـت اسـناد و امـالک كشـور از ابتـدای سـال 1390 در 
حـال اجـرا اسـت كـه فوايـد و بـركات بسـيار بـرای مراجعـان و ارتقـای 

خدمات دهـی بـه مردم داشـته اسـت. 
هاشـمي خاطر نشـان كرد: سـازمان نظام مهندسـی از سـازمان هايی است 
كـه توانسـته بسـياری از امـور شـهروندان را تامين كند و بـا مديريت تمام 

منابـع و حفظ اصالـت فرهنگی ايرانی می تواند پيشـگام باشـد. 
وی افـزود: در اجرای طرح بكارگيری مهندسـان نقشـه بردار، تنها بخشـی 
از ظرفيت های اين رشـته مورد اسـتفاده قرار گرفتـه و چنين ظرفيتی هايی 
كيفيـت، سـرعت و منطقـی كـردن هزينه هـا را در بحث سـاختمان برای 

تاميـن رفـاه و آرامش مردم حفـظ می كند. 
هاشـمی  گفـت: بخـش وسـيع ديگـري از مهندسـان، فـارغ التحصيـالن 
نقشـه برداری هسـتند كـه می تواننـد كمـك شـايانی در اين طرح داشـته 

باشند. 
وی در نهايـت گفـت: تـالش ما بر اين اسـت كه تمام اقدامـات در فضای 
مجـازی انجـام شـود تا هـم بتوان هزينه هـا را كاهش داد و هم نسـبت به 

تكريم بهتر مردم كوشـيد. 

تفكيك 500 هزار سند مالكيت در هرسال 
معـاون امـور امالک سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشـور نيـز ديگر مدعو 

شـركت كننده ايـن همايش بود. 
وي در اين نشسـت از تفكيك 500 تا 550 هزار سـند مالكيت در هرسـال 
در كشـور خبر داد و گفت: در حال حاضر يك سـوم سـندهای مالكيت در 

سـطح كشور شـامل تفكيك می شود. 
محمـد حسـن بكائيـان اظهار داشـت: هـم اكنـون فعاليت هـای خوبی در 
راسـتای ارتقـای خدمـات رسـانی در بخـش ثبت و تفكيك سـند مالكيت 
انجـام شـده و بخـش مهمـی از فعاليت هـا مكانيـزه آنجـا  می شـود كـه 
نگرانی هـا در خصـوص اشـكاالت و دوبـاره كاری هـا را از بين برده اسـت. 
وی بـا بيـان اينكـه بيـش از 100 سـال از تشـكيل سـازمان ثبت اسـناد و 
امـالک كشـور می گـذرد افـزود: ايـن سـازمان در شـمار اوليـن اداره ها در 

كشـور به شـمار مـی رود كه تاسـيس شـده اسـت. 
وی خاطـر نشـان كـرد: پرونـده ثبتـی، اسـناد مالكيـت، دفاتـر امـالک و 
بايگانی هـای عظيم از جمله فعاليت های ثبت اسـناد اسـت كه در گذشـته 
بـه صـورت دسـتی انجام می شـد امـا اكنون روش هـای ثبت در كشـور از 

سـنتی به سـوی ثبت نوين سـوق داده شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه بيـش از 28 ميليـون ركـورد اطالعات در سيسـتم بانك 

جامع ثبت اسـناد كشـور، افزود: مكانيزه شـدن ثبت اسـناد از سـال 89 در 
كشـورآغاز شـد و هم اكنون همه واحدهای ثبتی و دفاتر اسـناد رسـمی در 
سـطح كشـور اسـتعالمات را از طريم سيسـتم الكترونيك بـه ادارات ثبت 

می كنند.  ارسـال 
وی گفـت: اميـد اسـت بـا برطرف شـدن مشـكالت امنيتـی در خصوص 
انجـام امضاهـای ديجيتال در آينده شـاهد مكانيزه شـدن تمـام امور ثبت 

در كشـور باشيم. 
وي در ادامـه بـا اشـاره به تفاهمنامه تهيه نقشـه های تفكيـك آپارتمانها با 
همكاری سـازمان نظام مهندسـی كشـور، گفت: با اين اقدام كه از ابتدای 
سـال 90 در كشـور اجرايی شد از سـرگردانی مردم و موازی كاری در تهيه 

نقشـه های سـاختمان پرهيز شده است. 
وي با بيان اينكه طرح همكاري سـازمان نظام مهندسـي با سـازمان ثبت 
اسـناد و امالک كشـور اجرايي شـده اسـت تصريـح كرد: با اجرايي شـدن 
طـرح همـكاري نظام مهندسـي و ثبت اسـناد و امالک تمـام دغدغه هاي 
مـا از ميـان رفته اسـت. تفاهم نامه اي كه بين اين دو سـازمان بسـته شـده 

توانسـته اسـت حجم بسـياري از كارها را كم كند. 
بكائيان با اشـاره به گذشته سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشـور ادامه داد: 
پس از اينكه نياز به مدرنيزه شـدن جريان ثبت اسـناد كشـور را احسـاس 
كرديـم اقداماتـي را صـورت داديـم كـه ايجـاد بانك جامـع اطالعاتـي از 

مهم تريـن ايـن فعاليت هـا بود. 
معـاون سـازمان ثبـت افـزود: هم اكنـون 30 درصـد از دفاتر ثبت و اسـناد 
كشـور بـه ايـن سـامانه مجهزند و هـر لحظه مي تـوان با ثبت سـند جديد 

ايـن بانـك اطالعاتي را بـه روز كرد. 
بكائيـان در ادامـه اعـالم كـرد كـه از سـال 89 تاكنـون 2,5 ميليون سـند 
مالكيت كاداسـتر صادر شـده اسـت كه شـامل نقشـه كاداسـتر، مختصات 

جغرافيايـي ملـك و كليه اطالعات اشـخاص اسـت. 
وي بـا بيـان اينكه همكاري نظام مهندسـي و ثبت اسـناد دقت و سـرعت 
امـور را نسـبت بـه گذشـته باال برده اسـت، خاطرنشـان كـرد: خواهش ما 
ايـن اسـت كـه كليـه امـور با دقـت هر چـه تمام تـر انجام شـود تـا ديگر 
مانند گذشـته شـاهد مشـكالتي نباشـيم كه سـال ها افراد و سـازمان هاي 

حقوقـي را درگير كـرده بود. 
معـاون سـازمان ثبـت ادامـه داد: پـس از اجـراي ايـن طرح سـازمان ثبت 
اسـناد ديگـر نقشـي در بسـياري از فعاليت هـاي مربـوط به اسـناد نخواهد 

داشـت و اميدواريـم كسـي هـم در اين زمينه شـكايتي نداشـته باشـد. 
بكائيـان از طرحـي خبـر داد كه طي آن و در مدت پنج سـال تمامي اسـناد 
مالكيت قديم بر مبناي نقشـه هاي كاداستر تبديل به اسناد جديد مي شوند. 

واگذاري اختيارات به بخش خصوصى 
ديگـر سـخنران ايـن نشسـت معـاون توسـعه مديريـت و منابـع انسـانی 
اسـتانداری خراسـان رضـوی بـود. وي نيـز بـا اعـالم اينكـه هـم اكنـون 
برون سـپاری 600 فرآيند خدماتی در اين اسـتان شناسـايی شـده و آماده 
واگـذاری بـه مردم و بخش خصوصی اسـت افزود: بر اسـاس برنامه پنجم 
توسـعه، دولت موظف اسـت سـاالنه 20 درصـد از حوزه تصـدی اختيارات 
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پنجمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

04 تا 05 ارديبهشت ماه 1392
برگزاركننده : شــوراي اسالمي شهر مشــهد- دانشگاه فردوسي 

مشهد- شهرداري مشهد
تلفن : 6006408-0511

محورهاى همايش :
* برنامه ريزي و مديريت شهري

* جامعه و فرهنگ شهري
* امنيت شهري
* اقتصاد شهري

* معماري و شهرسازي
* بافت فرسوده

* مسائل ويژه شهرهاي مذهبي با تاكيد بر كالن شهر مشهد

خـود را بـه بخـش خصوصی واگـذار كند. 
رضـا عبدالملكـی اظهـار داشـت: در ايـن راسـتا اقدامات خوبی بـه منظور 
تحقق اهداف نظام و واگذاری امور به بخش خصوصی دراسـتان خراسـان 
رضـوی با حمايـت و راهنمايی اسـتاندار صـورت گرفته و زيرسـاخت های 

آن فراهم شـده است. 
وی بـا بيـان اينكـه هـم اكنـون 140 فرآينـد در اسـتان خراسـان رضوی 
احصاء شـده كه بايد به تدريج به بخش خصوصی سـپرده شـود، افزود: در 
ماه های اخير 80 خدمت شـهرداری يكجا به بخش خصوصی واگذار شـد. 
عبدالملكـی بـا بيـان اينكـه تغييـر كار سـخت و مشـكل اسـت، افـزود: 
خراسـانی ها بـر ايـن باورنـد كه فرهنـگ خصوصـی سـازی را بومی كنند 

و در ايـن زمينـه پيشـرو باشـند. 
وی بـا بيـان اينكه بخش خصوصی در جذب مشـتری عاقل اسـت و برای 
جـذب و رضايـت منـدی اربـاب رجـوع تـالش می كنـد، افـزود: بـر طبق 
قانـون، واگـذاری امـور به مـردم و بخش خصوصی تكليف ماسـت و هيچ 

راهـی برای انجـام ندادن ايـن تكليف وجـود ندارد. 
بـه گفتـه وی بـر اسـاس مـاده 13 و 16 قانـون خدمـات كشـوری كار و 
ماموريـت بـا نيـروی انسـانی و فضا بايـد واگذار شـود و مـاده 24 خدمات 

كشـوری نيـز اين اجـازه را داده اسـت. 
معاون توسـعه مديريت و منابع انسـانی اسـتانداری خراسـان رضوی بيان 
كـرد: چه كسـی فكر می كرد كه سـند هويـت افراد مثل صدور شناسـنامه 
بـه بخـش خصوصـی واگذار شـود و ايـن كار در اسـتان خراسـان رضوی 

انجـام شـده و هـم اكنـون در 11 مركز اين اقـدام در حال انجام اسـت. 
عبدالملكی ادامه داد: در سـال گذشـته 800 ميليارد ريال در استان خراسان 
رضـوی از بابـت پرداخـت قبـوض الكترونيكـی صرفه جويـی شـد و ايـن 

اقدامات ثمرات بسـياری را بدنبـال دارد. 
وی تفاهمنامـه تهيه نقشـه های تفكيـك آپارتمانها را يك اقـدام مثبت در 
تكريـم اربـاب رجـوع و ارتقای خدمات دهـی عنوان كرد و افـزود: اقدامات 
سـازمان نظام مهندسـی خراسان رضوی، اداره ثبت اسـناد و امالک استان 

و شـهرداری ها در اين راسـتا شايسـته قدردانی است. 

 
دبيـر ايـن همايـش نيز در اين نشسـت گفـت: بر اسـاس ايـن تفاهم نامه 
متخصصـان  توسـط  كشـور  در  آپارتمـان  تفكيـك  نقشـه های  تمـام 
نقشـه برداری عضـو سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان انجام می شـود. 
احمـد اسـدی ادامـه داد: اين اقدام سـرعت و دقت در فرآينـد امور مربوطه 
و صرفه جويـی در وقـت مراجعـان را بـه دنبـال داشـته و ديگـر نيـازی به 

مراجعـه مكـرر اربـاب رجوع بـه اداره ثبت اسـناد و امالک نيسـت. 
وی بـا بيـان اينكه خراسـان رضوی يكی از اسـتان های پيشـرو در اجرای 
ايـن تفاهم نامه به شـمار مـی رود، افزود: هم اكنون مهندسـان نقشـه بردار 
عضو نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی در اين طـرح فعال بوده 

و پاسـخگوي نيازهاي اداره كل ثبت اسـناد مي باشـند. 
وی گفـت: هـم اكنـون سـه هـزار مهنـدس نقشـه بردار در كشـور در اين 

طـرح فعال هسـتند. 
اسـدی، ميانگيـن مدت زمـان فرآيند تهيه نقشـه آپارتمان هـا در اين طرح 

در اسـتان خراسـان رضـوي را كمتـر از هفـت روز عنـوان كرد و 
افـزود: پيـش از انعقـاد تفاهم نامه مزبـور اين فرآينـد چند هفته تا 

چنـد مـاه بـا مراجعات مكـرر اربـاب رجوع طول می كشـيد. 
وی اظهـار داشـت: در اجـرای اين طـرح فقط يك تقاضا توسـط 
اربـاب رجـوع در ادارات ثبـت اسـناد و امـالک انجـام می شـود و 
بقيـه امـور توسـط نماينـده سـازمان نظـام مهندسـی و مهندس 
نقشـه بردار تـا ارايـه نقشـه ها بـه واحـد ثبتـي انجام می گـردد. 

شـايان ذكـر اسـت در ايـن نشسـت 20 نفر از دسـت انـدركاران 
تهيـه نقشـه های تفكيك آپارتمان ها در كشـور مـورد تجليل قرار 
گرفتـه و بيـش از 70 نفـر از اسـتان هاي مختلـف در اين مراسـم 

شـركت نمودند. 
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» اشـتغال «؛ دغدغـه اي اسـت كـه هنـوز هم ذهن بسـياري از جملـه دانش آموختگان دانشـگاه ها و مراكز آموزش عالي را به خود مشـغول كرده اسـت. 
دغدغـه اي كـه از ميـان برداشـتن آن عـالوه بـر اين كـه بـه عزمي جـدي آن هم در سـطح ملي نيـاز دارد مسـتلزم برنامه ريـزي دقيق و اصولي توسـط 
متخصصان در اين خصوص اسـت. تشـكيل »كميسـيون خدمات مهندسـي و اشـتغال« گام ارزشـمندي اسـت به منظور سـامان دهي عرضه و تقاضاي 
بـازار كار، رشـته هاي تخصصـي هفـت گانه نظام مهندسـي سـاختمان و همچنين ايجـاد هماهنگـي و تعامل بين دسـتگاه هاي اجرايي، سـرمايه گذاران 

و صاحبـان حرفه ها. 

 هماهنگي به منظور اشتغال مهندسان 
يكـي از مهـم تريـن اقدامات انجام شـده توسـط اين كميسـيون به منظور 
ايجاد بسـتر مناسـب در زمينه اشتغال مهندسـان و معرفي نيروي كار فني 
بـراي ورود بـه بـازار كار در زمينـه صنعت و ايجـاد بانـك اطالعاتي براي 
ثبـت نام متقاضيان كار در هفت رشـته تحت نظـر و متقاضيان نيروي كار 
در سـايت سـازمان اسـت. با توجه به گذشـت يك سـال از اجرايي شـدن 
ايـن طـرح، 1025 نفـر در اين سـايت ثبت نام كـرده اند كه پس از ارسـال 
پيامـك، غربالگـري و پاسـخگويي تعـدادي از افـراد آمـار 314 نفر جوياي 

كار، 255 نفـر جويـاي كار مناسـب تر و 42 نفر شـاغل اخذ شـد. 
ايـن كميسـيون همچنيـن در راسـتاي نيـل بـه اهـداف مـورد نظـر خود 
اقدامـات متفاوتـي را انجـام داده كـه از آنجملـه مي تـوان بـه ايـن مـوارد 

نمود:  اشـاره 
- طراحـي و ايجـاد پوشـه هاي ثبـت نـام از مهندسـان متقاضـي كار و 
همچنين عرضه كنندگان فرصت هاي شـغلي مناسـب در سـايت سـازمان
- اطـالع رسـاني بـه اعضـا، دسـتگاه هاي اجرايـي و شـركت ها در مـورد 
تشـكيل و اعـالم آمادگـي ارايه خدمات كميسـيون، از طريق ارسـال نامه، 

درج آگهـي در روزنامه هـا و سـايت سـازمان نظام مهندسـي
- ايجـاد ارتبـاط بيـن مهندسـان جويـاي كار و صاحبـان كار وكارآفرينان، 
شـركت ها، تشـكل هاي حرفه اي، دفاتر مهندسـي يا دسـتگاه هاي اجرايي 

متقاضـي نيروي كار 
- ارسـال نامـه تقاضـاي همـكاري بـه دفاتـر نمايندگـي نظام مهندسـي 
بـه منظـور ايجـاد اشـتغال مناسـب مهندسـان در طرح هـا و پروژه هـاي 

شهرسـتان ها
- برگزاري همايش سراسـري اشـتغال مهندسـان سـاختمان در شانزدهم 

دي ماه سـال 89 
- تثبيت جايگاه سـازمان در سند توسـعه اشتغال استان و عضويت نماينده 

سـازمان دركميسيون يا كارگروه اشـتغال و سرمايه گذاري استان
- پيگيـري نحـوه اسـتفاده از تسـهيالت اشـتغال زايـي ويـژه از طريـق 

كارگـروه اشـتغال و سـرمايه گـذاري اسـتان
- ارايـه فهرسـت دوره هـاي آموزشـي مـورد نظـر كميسـيون بـا توجه به 
نظر سـنجي انجام شـده از شـركت هاي مهندسـان مشـاور و شركت هاي 
سـاختماني و تأسيسـاتي و اعـالم آن بـه كميته آموزش سـازمان به منظور 

ارتقـاي سـطح كيفي اطالعات مهندسـان جويـاي كار
- ارسـال گـزارش عملكـرد سـال 1389 كميسـيون به منظـور درج در 

قطعنامـه اجـالس چهاردهـم شـوراي مركـزي
- پيشـنهاد تشـكيل كميسـيون صدور خدمات فني مهندسـي بـه منظور 

بررسـي و ايجـاد فرصت هـاي اشـتغال در خارج از كشـور 

رهیافتي براي عبور از معضل اشتغال

گزارش | نگاهي به عملکرد کمیسیون خدمات مهندسي و اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

- تبـادل نظـر در زمينه هـاي مختلف كارآفريني و اشـتغال بـه كار و ايجاد 
زمينه هـاي كارورزي بـراي مهندسـان عالقـه مند در رشـته هاي مختلف 

سـاختماني سـازمان نظام مهندسي ساختمان

انعقاد تفاهم نامه 
در پـي كاربردي نمودن اهداف كميسـيون خدمات مهندسـي و اشـتغال و 
همچنين براي حذف امور موازي و پيشـبرد امور در راسـتاي سـاير نهادها 
تفاهم نامه اي بين سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان و اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي منعقد شـد. براي اجرايي سـاختن مفاد اين تفاهم نامه 
تاكنـون اقدامـات مختلفي صورت گرفته اسـت. كه از آنجملـه مي توان به 

تأسـيس شوراي سازش اشـاره نمود. 
مديريـت بـر طـرح نظـام » اسـتاد شـاگردي« از ديگـر مواردي اسـت كه 
ايـن كميسـيون در پـي تحقق اهداف آن اسـت. طبق بند 5 مـاده 3 تفاهم 
نامـه اي كـه با سـازمان فنـي و حرفه اي اسـتان خراسـان رضـوي منعقد 
شـده، بـراي اجرايـي نمـودن ايـن طرح توسـط سـازمان نظام مهندسـي 
سـاختمان و سـازمان فني و حرفه اي مقرر شـده اسـت براي پياده سـازي 
طرح» اسـتاد شـاگردي« در سـازمان نظام مهندسي سـاختمان تفاهم نامه 
اي بيـن سـازمان هاي مذكـور منعقـد شـود. اهـداف مشـترک، وظايـف و 
تعهـدات هـر سـازمان تعيين شـده و در پي آن بايـد راهبردهـا و راهكارها 
تبيـن و تدويـن گـردد تا پـس از طي مراحل اهـداف به صـورت اجرايي در 
آينـد. عـالوه بـر اين مقرر شـده اسـت هـر كارگاه تبديل بـه يك كالس 
آمـوزش فنـي و حرفـه اي شـود كـه ايـن مهـم مي توانـد منجـر بـه اخذ 
مـدرک فنـي توسـط كار آمـوز گشـته و وي بـه مقطع تحصيلـي مهارتي 
دسـت يابـد كـه ايـن روش بهترين نـوع آموزش اسـت چرا كـه در محيط 

واقعـي صـورت مي گيرد. 
از جملـه اقدامـات ديگر اين كميسـيون مي توان به ايجـاد بانك اطالعاتي 
فراگيـر مشـاغل مرتبط با صنعت سـاختمان اشـاره كرد كه امـور زيربنايي 
آن انجـام شـده و تا دسـتيابي به نتيجـه اي كاربردي ادامه خواهد داشـت. 
شـايان ذكـر اسـت كميسـيون خدمـات مهندسـي و اشـتغال سـازمان 
نظـام سـاختمان اسـتان خراسـان رضـوي عبارتنـد از: مهنـدس مهـدي 
ميرفندرسـكي )رئيس(، مهندس عباسـعلي مالزاده )نايب رئيس( مهندس 
محسـن سـعادت )دبير(، مهندس فريدون هاشـم آبادي، مهندس فضل ا... 
زارعـي، مهندس احمد ناقدي مهر، مهندس محسـن لبـاف ثاني، مهندس 
علـي كهربايـي، مهنـدس مسـعود دبـاغ، مهندس كيـارش فانـي پاكدل، 
مهنـدس عليرضـا صـراف زاده، مهنـدس امير طالبيان ضمـن آنكه كميته 
اجرايـي ايـن كميسـيون را خانـم مهندس هـدي فاضـل و مهندس حميد 

غفـاري ملكي تشـكيل مـي دهند. 
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تجلي اتمسفري زیبا در خلق سازه اي عظیم

گفت وگو | گفت و گوي »طاق« با دست اندرکاران و مجریان پل عظیم کابلي میدان امام حسین )ع(

اشاره:
بديـع تريـن سـازه هاي دنيا را مهندسـاني خلق كرده اند كـه نظم توامـان و نگرش خالقانه 
مهندسـي را در هـم آميختـه و بـا تالشـي وصـف ناپذيـر سـعي خـود را در ايجـاد محيط و 
امكاناتـي برتـر بـراي جامعه بكار بسـته اند. مهندسـاني كـه با الهـام از فناوري هـاي برتر و 
تاكيـد بـر احيـاي معمـاري اصيل بومي ضمن آنكـه توانايي خـود را در ايـن عرصه به منصه 

ظهـور مي رسـانند امـكان پويايـي و توسـعه اين صنعـت را نيز فراهـم مي آورند. 
پـروژه عظيـم پل كابلی ميدان امام حسـين )ع( مشـهد نيز كه به دسـت متخصصان داخلي 
طراحـي و چنـدي پيـش افتتـاح شـد نمادي اسـت از ايـن توانايـي و نگرش خالقانـه كه با 

بهـره گيـري از فرصت هاي پيش روي مهندسـان سـختكوش محقق گرديد. 
ايـن مهـم را بهانـه اي بـراي گفـت و گو با دسـت انـدركاران اين پـروژه عظيم قـرار داديم 
تـا كمي بيشـتر از آنچـه از آغـاز تـا انتهاي طرح صـورت گرفته اسـت بدانيم و عـالوه بر آن 
شـما عزيـزان خواننـده و مخاطبـان ارزشـمند » طـاق « را بـا توانايي ها و فعاليتهـاي ارزنده 
مهندسـي كه در شـهر و كشـور صورت مي گيرد آشـنا كنيم؛ فعاليتهايي كه نه تنها از حيث 
ارزشـهاي فني و مهندسـي در شـهر و اسـتان بي نظير بـوده؛ بلكه از آن مي تـوان به عنوان 
فعاليتهايـي بـي نظيـر در كشـور و حتي منطقه نيـز ياد كرد و خود نمونه شـاخصي اسـت از 

فعاليتهاي اصيل مهندسـي در كشور. 
در گفـت و گـوي پيـش رويتـان از نظـرات دكتـر كمك پنـاه؛ پيمانـكار طرح و اجـراي اين 
پـروژه، اسـتاد دانشـگاه تربيـت مـدرس و از معـدود افـرادي كـه از حيـث تئـوري دكتـراي 
عمـران در پروژه هـاي اجرايـی نيـز يـد طوالنـي دارد و نيز مهندس گشايشـي؛ معـاون فني 
شـهرداري مشـهد و همچنيـن ديدگاه هـاي مهنـدس ريحانـي؛ مديـر نظارت بـر طرح هاي 
عمرانـي شـهرداري مشـهد و مهندس حلمی؛ مديـر كارگاه پل كابلی ميدان امام حسـين)ع( 

ايم:  بـرده  بهره 

مهدی وکیلی | معصومه گلمکانی
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جنـاب آقـاي مهنـدس گشايشـي؛ اگر ممكن اسـت به عنوان شـروع 
كمـي از پروژه هـاى عمرانـى و فنـى شـهردارى و كارهايـى كـه االن 
انجـام مى دهيـد و به ويژه در خصـوص پروژه ميدان امام حسـين )ع( 

و ضـرورت اجـراى آن بگوييد. 
واقعيـت ايـن اسـت كه نـگاه شـهرداری بـه پروژه های عمرانی نسـبت به 
گذشـته متفـاوت شـده و در طـي 4-3 سـال اخير شـاهد روند رو به رشـد 
پروژه هـای عمرانـی در عيـن مشـكالت عديـده اي كـه در داخـل بافـت 
شـهری وجـود دارد هسـتيم. گاهـي اوقـات شـما پـروژه اي را در محدوده 
خـارج شـهر انجـام می دهيـد و معضـالت اجرايـی داخـل شـهر را نداريد 
ولـی انجـام پروژه هـاي داخل شـهر معضالت عديـده ای همچـون وجود 
تأسيسـات زيربنايـی، فيبر نـوری، كابل هـاي مخابراتـی، آب و فاضالب و 
گاز دارد امـا بـا اينحـال برخـي از پروژه هـا در حداقـل زمـان ممكـن حتی 
نسـبت بـه زمـان برنامـه زمـان بنـدی انجـام شـده اسـت؛ بـراي نمونـه 
مي تـوان بـه زيرگـذر ميدان امام حسـين )ع( اشـاره كـرد كه بـا آنكه لوله 
گاز اصلـی شـهر حـدود سـه ماه باعـث ركود كار شـده بـود، ايـن زيرگذر 
طـي 9 مـاه بـه اتمـام رسـيد. ميـدان امـام علـی )ع( نيـز در طـي 8 مـاه 
بـه بهـره بـرداري رسـيد. ايـن پـل كابلـی نيز بـا تمـام مشـكالت آن در 
خصـوص محدوديت هـاي ورود اقـالم مورد نيـاز به اتمام رسـيد. عالوه بر 
ايـن پروژه هايـي مثـل پل كنـار گـذر 100 متری عباسـپور، پل عباسـپور، 
بلـوار فكـوری، بلـوار زكريـا، بلـوار تـوس گسـتر كه فكـوری را به شـهيد 
كالنتـری متصـل مي كند و ميـدان جمهوری همـه پروژه هايی اسـت كه 
طـي چنـد سـال اخير انجام شـده اسـت. مسـيل ها نيـز در بدتريـن نقطه 
شـرايط محيطی انجام شـده اسـت. از سـويي ديگر اجراي آسـفالت معابر 
همچنـان ادامـه دارد؛ بـراي مثـال در سـالجاري در منطقه 2 شـهرداری با 
آنكـه مناطـق جديـد به آن افـزوده شـده تمامي معابری كه تأسيسـات زير 
بنايی آن انجام شـده آسـفالت شـده اسـت. امسـال بر خالف گذشـته كه 
تمركز ما در محدوده شـهر بود در هسـته مركزی شـروع به آسـفالت معابر 
خاكـي كـرده ايـم. معابـری را آسـفالت كـرده ايـم كـه ممكن اسـت طي 
25-20 سـال گذشـته اصاًل كسی وارد آن ها نشده اسـت. پياده روسازی ها 
نيـز در فعاليتهـاي اجرايـي ما نمود عينی پيدا كرده اسـت. پـس از پياده رو 
سـازي خيابـان احمدآبـاد- راهنمايی پياده رو سـازي خيابان امـام رضا )ع( 
را شـروع خواهيـم كـرد. پـروژه جديدی كه قرار اسـت آغاز شـود كنار گذر 
جنوبـی اسـت. عـالوه بر اين تقاطع سـه راه خيـام، تقاطع جانبـاز- آزادی، 
تقاطـع شـهيد كامياب و چهـارراه مقدم نيز طرح هايی اسـت كه در دسـت 
انجـام ايـن معاونت اسـت. پارک وكيل آباد نيز نسـبت به گذشـته تغييرات 
شـگرفی پيدا كرده اسـت كـه گاهي حتی همكاران شـهرداری نيـز از اين 
پيشـرفتها ابـراز تعجـب می كنند. باند پشـت كوه كوهسـنگی نيـز در حال 
مهيـا شـدن اسـت. در اين محـل دو درياچـه مصنوعی ايجاد خواهد شـد.. 
عـالوه بـر ايـن پـارک 80 هكتـاري بهـار در حوالـي خواجه ربيـع در حال 
انجـام اسـت. پـارک 40 بـازه در مسـير كال 40 بـازه در حال انجام اسـت 
كـه باعـث مي شـود از آن چشـم انداز قديمی  خارج شـود. ايـن موضوعات 
باعـث شـده كـه نگرش مـردم هم نسـبت بـه شـهرداری متفاوت باشـد. 
به ويـژه آنكـه شـهرداری مشـهد بـه الگويـي بـراي سـاير شـهرها تبديل 
شـده اسـت. بـا هـر مسـيري كه بـاز می شـود ترافيـك و حجـم عمليات 
مـردم كاهـش مي يابـد. در گذشـته بسـياري از شـهروندان بـراي ورود به 
ميـدان امـام حسـين )ع( بيش از نيم سـاعت در ترافيك گرفتـار مي آمدند. 
بـر اسـاس آمـار موجـود در هـر سـاعت حـدود 11 هـزار وسـيله نقليـه و 
بطـور متوسـط حـدود 110-100 هـزار وسـيله نقليـه از اين منطقـه عبور 
می كننـد. بـا ايـن كاهـش نيـم سـاعته عالوه بـر كاهـش بـار ترافيكی و 
كاهـش صرفه جويی زمـان، صرفه جويی سـوخت،بخش قابل مالحظه اي 
از آلودگـی محيط زيسـت كاهـش مي يابد كه اين مهم مرهون تالشـهای 
شـبانه روزی همكاران شـهرداری و همكاران پيمانكار ماست. خوشبختانه 

بـا همراهـی آقـای مهنـدس پژمـان شـهردار ايـن روند توسـعه بيشـتری 
خواهـد يافـت. بـا اين حال هنـوز هم هـر روز به شـمار اتومبيل هـا افزوده 
مي شـود و ايـن معضل به شـكلی ديگـر خود نشـان مي دهد. بـراي مثال 
بـا آنكـه در فلكـه پـارک تعويض پل پـارک را انجـام داده ايم امـا در حال 
حاضـر آن گـره ترافيكـی بـه كنـار گذر كوثـر منتقل شـده، و يـا ترافيك 

ميـدان امـام حسـين )ع( بـه ميـدان امام علی )ع( منتقل شـده اسـت. 

چه شد كه به فكر اجراي طرح ميدان امام حسين افتاديد؟ 
ببينيـد، نگـرش آقـای مهنـدس پژمـان ايـن اسـت كـه كارهـا و طرح ها 
تكراری نشـود و در سـطح شـهر از رويه جديدی اسـتفاده كنيم. پل كابلی 
در ايـران موضـوع جديـدی اسـت كـه در سـطح كشـور نيز پـس از تبريز 
و اهـواز در مشـهد انجـام گرفت. در مشـهد سـعي كرديم از ايـن نوآوريها 
بگونه اي اسـتفاده كنيم تا تكراری نشـود چرا كه اجراي روشـهای مشـابه 
باعـث خسـتگي منظـر مـردم مي شـود حـال آنكـه تنـوع معمـاری باعث 

می شـود روحيـه افراد تغييـر كند. 
مهنـدس ريحانـى: با توجه بـه آمارهـای ترافيكی گزينه هـای مختلفی از 
سـوي مشـاور بـرای اين طرح پيشـنهاد شـده بـود و نهايتاً بـه اين نتيجه 
رسـيديم كه تقاطع سـه سـطحی اجرا شـود كه در آن يك زيرگذر و يك 
همسـطح بـه صورت ميدان و يك پـل روگذر وجـود دارد. در خصوص پل 
روگـذر هـدف آن بـود كـه وسـط آيلند ميانـی پايه نداشـته باشـيم. از اين 
سـوي ميـدان به آن سـوي كه حـدود 100 متری دهانه ميانـی ما بود يك 
دهانـه وسـيع داشـته باشـيم. پس از بررسـي گزينه هـای مختلـف به اين 
نتيجـه رسـيديم كه پل كابلی اجرا شـود تا به اين وسـيله عـالوه بر اينكه 
جوابگـوي ايـن دهانه 100 متر باشـد يك فنـاوري جديد هم وارد شـود تا 
ما بتوانيم در كارهای بعدی از آن اسـتفاده كنيم. در مورد مشـخصات فنی 
كل پـروژه نيـز بايـد گفـت اين تقاطع غير همسـطح شـامل يـك زيرگذر 
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اسـت كه در امتداد شـرق به غرب به طول 1 كيلومتر اجرا شـده و شـامل 
باندهـای اصلـی رفـت و برگشـت اسـت. عرض هـر باند14 متـر و عرض 
ايلنـد ميانـی آن 12متر اسـت، ضمن آنكـه در هر طرف 2 متـر پياده وجود 
دارد. عمليات اجرايي اين زيرگذر در سـال 89 به اتمام رسـيد و اسـفند 89 

بـا هزينـه بالغ بـر 10 ميليارد تومـان به بهره برداری رسـيد. 
بـرای آغـاز احـداث پـل روگـذر ابتـدا بايـد ترافيـك را كاهـش می داديـم 
ضمـن اينكـه بايد زيرگـذر را اجـرا می كرديم. بـا افتتاح زيرگـذر و هدايت 
ترافيـك 100 متـری به روی آن بسـتر الزم براي اجـراي عمليات اجرايی 
روگذر و عقد قرارداد با شـركت خاكسـازه پرديسـان فراهم شـد و از تيرماه 
سـال گذشـته عمليات اجرايی پل روگذر در دو قسـمت آغـاز گرديد. طول 
ايـن پـل روگـذر حـدود 800 متـر و شـامل دو بخـش اسـت؛ طـول يك 
بخـش آن 200 متـر اسـت كـه در واقـع همـان پـل كابلـی اسـت. دهانه 
اصلـی آن نيـز 100 متر اسـت. عرض عرشـه پـل حدود 24 متر اسـت كه 
10متـر آن را باندهـای اصلـی تشـكيل مي دهد و هر طرف نيـز 2 متر هم 
پيـاده رو دارد. باقيمانـده پـل روگـذر رمپ هـای خاكـی و دهانه هـای بتنی 

اسـت كـه در هر طـرف 300 متر را شـامل مي شـود. 
ايـن بخـش را سـازمان عمران شـهرداری اجرا كـرد.. همانگونه كه اشـاره 
شـد ايـن پل 200 متـر طـول دارد كه شـامل چهارپيلون اصلی بـه ارتفاع 
37 متـر از سـطح فونداسـيون مي باشـد. كابلهـای كششـی توسـط ايـن 
پيلون هـا عرشـه را مهارمي كننـد. عرشـه تمـام ايـن 200 متـر پـل كابلی 
فلـزی اسـت و حـدود 2 هـزار تـن وزن دارد. تعـداد كابلهای كششـی 48 
دسـته و هـر دسـته شـامل 25 عدد كابـل و در مجموع 1200 كابل اسـت 
كـه 42كيلومتـر طـول دارد. پلهـای بتنی نيز در يك سـوي 7 دهانـه و در 
سـوي ديگـر 8 دهانـه، را شـامل مي شـود كـه اين دهانه هـا حـدوداً 20 تا 
24 متـر اسـت. پـس از سـاخت و نصـب 460 پـل پيش سـاخته عمليات 
آرماتوربنـدی و بتـن ريزی بـر روي آن انجام شـد. در رمپ های خاكی نيز 
از تئوری خاک مسـلح اسـتفاده شـده و به اتمام رسيده اسـت. در پروژه پل 
روگـذر 12 هـزار متـر مكعب بتـن ريـزی و 2500 تن آرماتوربنـدی انجام 
شـده اسـت. عـالوه بر ايـن 15 كيلومتر جـدول نصب شـده و 20 هزار تن 
آسـفالت بـه كار رفتـه اسـت. ميـزان آهـن آالت مصرفی در عرشـه نيز 2 
هـزار تـن بـوده و 45 هـزار متر مربع نيز قالـب بندی در پيلون هـا، تيرها و 
دالها انجام شـده اسـت. زيرگذر اين پـروژه در سـال 89، 10 ميليارد تومان 
هزينه داشـته اسـت. عالوه بـر اين پل روگـذر كابلی نيز حـدود15 ميليارد 
تومـان به انضمام عمليـات اجرايی، نورپردازی و رنـگ آميزی هزينه در بر 
خواهـد داشـت كه در مجمـوع اين تقاطع غير همسـطح 35 ميليارد تومان 

برای شـهرداری هزينه خواهد داشـت. 

سـوابق  خودتـان؛  از  قـدري  مايليـم  پنـاه،  كمـك  دكتـر  آقـاي 
علمى واجرايى تان و بعد هم از ويژگيهاى طرح از زبان شـما بشـنويم. 
برای من افتخار بزرگي اسـت كه در سـن نزديك به 60 سـالگی درشـهر 
مقـدس مشـهد و درشـهر امـام هشـتم)ع( بتوانـم همـراه همكارانـم در 
شـهرداری مشـهد كار كوچكي را انجام دهم و اميـدوارم اين كار به عنوان 

يك يـادگاری باقـي بماند. 
مـن عضـو هيئت علمی دانشـگاه تربيـت مدرس و دانشـيار هسـتم و در 3 
گـروه مهندسـی سـازه، زلزلـه و ژئـو تكنيك تدريـس می كنم. عـالوه بر 
ايـن مديـر عامـل شـركت خـاک سـازه پرديسـان يا گـروه پرديسـان كه 
شـامل بخش طراحی، اجرا و تحقيقات اسـت نيز هسـتم. مدرک ليسانسم 
را سـال 52 از دانشـگاه تبريز و فوق ليسانسـم را در سال 58 دريافت كردم. 
در دوره فـوق ليسـانس هم زمـان سرپرسـتی كارگاه را نيـز در كردسـتان 
عهـده دار بـودم. با به ثمر رسـيدن و پيـروزی انقالب وارد جهاد سـازندگی 
شـدم و حـدود سـه سـال و نيم در حوزه مهندسـی، سـاختن پلهـا فعاليت 
داشـتم. مـن طـراح پل خيبر كـه جزو دسـتاوردهای بزرگ علمـی - رزمی 

 در زمـان جنـگ به شـمار مي رود بودم، در سـال 63 در كارگاه طراحی سـد 
و پروژه هـای متعـدد آبی در سـازمان آب وزارت نيرو مشـغول فعاليت بودم 
و سـال 65 بـرای ادامـه تحصيل بـه ژاپن رفتم. سـال 69 پـس از دريافت 
دكتراي تخصصي در رشـته مهندسـی عمران به كشـور بازگشـتم و از آن 
پـس عـالوه بر تدريس در دانشـگاه، در طراحي و اجراي تعـداد متعددی از 

پروژه هـا مثل سـد ها، سـاختمان ها، پلهـا و... همكاری داشـتم. 
بـراي بهـره بـرداری به موقـع يك پروژه سـه عامـل خيلی اهميـت دارد؛ 
نخسـت موضوع تأمين بودجه است. بخشـي از مشكالت موجود در كشور 
مـا بـه دليل مشـكالت تأميـن بودجه و سـازماندهی نشـدن آن اسـت. در 
خـارج از كشـور بانـك، عامل تأميـن بودجـه پروژه هاسـت در صورتي كه 
در كشـور مـا اين وظيفـه بر عهده كارفرما اسـت و هميـن موضوع وظيفه 
كارفرمـا را سـنگين تر می كنـد. موضوع ديگر فناوري اسـت؛ بـه اين معنا 
كـه اگـر مي خواهيـم پـروژه ای را بـه موقـع اجـرا كنيـم بايد بـه فناوری 
تسـلط داشـته باشـيم. هـر چـه در يـك كار بروزتر باشـيم می توانيـم آنرا 
سـريعتر و سـنجيده تـر به اتمام برسـانيم. عامـل ديگر، تعهد اسـت. تعهد 
موضوعـي فرهنگـی اسـت بـه ايـن مفهـوم كـه وقتـی بـه فـردي كاری 
محـول مي شـود آن را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد. مـا در كشـورمان در 
هـر سـه محور مشـكل داريم. يكـی از ويژگی هـای پل كابلی مشـهد اين 
اسـت كه اين سـه عامـل در آن به نحـو مطلوب تحقق يافته اسـت. آقای 
مهنـدس پژمـان و تمامي همكارانـي كـه در خدمتشـان بوديـم بـا وظيفه 
شناسـی خاصـی از حيـث تأمين بودجـه و حل معضالت و مشـكالتی كه 
بـه كارفرمـا مربـوط می شـود بـه خوبـی از عهـده كار برآمدنـد. در طـول 
زندگـی ام ايـن پـروژه - بـه جـز خـارج از كشـور- در داخـل كشـور تنها 
پـروژه ای بـود كـه در آن ما تنها بـه فكر كار فنی بوديم. ابتـداي كار آقای 
پژمـان بـه مـن گفتند من عالقه منـدم دو پـروژه اجرا كنم ولـی همان دو 
را كار كنند و بودجه اش را برسـانند و به بهره برداری برسـانند تا اينكه ده 
پـروژه نيـم كاره را به صـورت ناقـص اجرا كننـد. آن موقع تصـور مي كردم 
شـايد اين موضوع شـعاری اسـت كه خيلی از مسـووالن ديگر نيز مطرح 
مي كننـد. امـا امـروز بـا بهـره بـرداري از پل به عينـه ديدم كـه وجود يك 
مديريت بسـيار سـازگار تاثير شـگرفي در اجـرای پروژه های مهـم دارد. ما 
سـعی كرديـم تعهـدات خود را بـه نحو احسـن انجام دهيم. بعضـی كارها 
را مجبوريـم بـه پيمانـكار ديگر سـفارش بدهيم كـه انجام بدهـد. در مورد 
سـفارش قالبهايـي كـه قرار بود بـرای پيلون بسـازند نزديك 3 مـاه تأخير 
داشـتيم. 3 مـاه تأخيـری كـه نه به دليل مشـكل فنـی بود بلكـه به دليل 
ايـن بـود كـه سـازنده به تعهدش عمـل نمی كرد امـا در آخـر كار با تهديد 

و بـا برخوردهای سـخت مجبورشـان كرديم كـه اين را تحويـل بدهند. 
مـن در زمـان سـاخت پل كابلـی تبريـز هم زمان بـا دو پل بـزرگ در دنيا 
هـم ارتبـاط داشـتم؛ يكـی پل ياهـاوی گـوا در ژاپن، كـه يكـی از پلهای 
بسـيار زيبا به لحاظ معماری اسـت بـا دهانه ای 800 متـری و ديگری پل 
ميلـو در فرانسـه كـه بلندترين پل كابلی دنياسـت و يكی از برجسـته ترين 
كارهـای مهندسـی بـه شـمار می آيد. پلهـای كابلـی از منظـر زيبايی هم 
اهميـت دارنـد، مثال برای سـاخت پيلون های پل ياهاوی گوا حـدود 40 در 
صـد بيـش از آنچه كـه می توان يـك پيلون مثلثی اسـتاندارد ايجـاد كرد، 
هزينـه شـد. آن هـا پيلون را به شـكل ظرفهای سـنتی ژاپن تعبيـه كردند. 
پـل ميلـو فرانسـه نيـز يكـی از گرانترين پلهـای دنيـا بود. رئيـس جمهور 
وقـت فرانسـه در روز افتتـاح ايـن پـروژه در پاسـخ به اين پرسـش اين كه 
چـرا ايـن پل پر هزينه در جنوب فرانسـه سـاخته شـده اسـت گفـت افراد 
بسـياری از روی ايـن پـل يـا از زيـر آن عبـور می كننـد و ايـن زيبايـی را 
می بيننـد و در تمامـی  عمـر خـود ايـن زيبايی هـا را می بينند شـما چگونه 
می توانيـد ايـن زييايی ها را در اين هزينه ها محاسـبه كنيـد. بنابراين وقتی 
پلـی كابلـی را در يك شـهر ايجـاد می كنيم ايـن پل به عنوان بخشـی از 

معماری شـهری تلقی می شـود. 
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نكتـه ديگر آنكه سـاخت اين پـل در حين عبور ترافيك از زيـر آن صورت 
می گيـرد؛ بـراي مثـال وقتـی دهانـه صد متـری را اجـرا می كرديـم راه به 
هيچ عنوان بسـته نشـد و تنها آن را حدود يكماه در شـب مسـدود كرديم؛ 
بـه ايـن دليل كه احتمـال بروز خطـرات ناشـی از جوشـكاری ها در باالی 

پل وجود داشـت. 
پـل ميـدان امـام حسـين )ع( چنـد ويژگـی نيـز در سـطح جهانـی دارد؛ 
نخسـت آنكـه شـما نمی توانيـد شـكل اين پـل را جـای ديگـری ببينيد و 
ايـن معمـاری منحصـر بـه اين پـل اسـت. معمـاری پيلون هـای اين پل 
منحصـر بـه فـرد در هيچ جـای ديگری اجرا نمی شـود. ايـن معماری يك 
حالت قوسـی به شـكل ايتاليـك دارد. كمتر پلـی را می توان سـراغ گرفت 
كـه حالـت قوسـی داشـته باشـد. ويژگـی ديگر اين اسـت كـه تير نـدارد؛ 
يعنـی بيـن پيلون هـای بـاالی عرشـه آن تيـری نمی بينيـد. در حالـی كه 
پلهـای ايـران را تيـری بـه هـم وصل كـرده اسـت. ويژگی ديگـر اين پل 
قـوس افقـي آن اسـت يعنی وقتـی از طـرف خواجه ربيع به سـمت ميدان 
شـهدا مي آييـم قوسـی دارد كه ادامـه پيدا می كنـد. از لحاظ فنـاوری اجرا 
نيـز كار ويـژه ای انجام شـده كه در دنيا نظير آن انجام نشـده و آن ويژگی 
سـاخت پيلون هـای قوسـی بـا زاويـه تند اسـت؛ در واقـع ايـن پيلون های 
قوسـی با فناوری قفسـه های پيش سـاخته اسـت. همانگونه كـه می دانيد 
در سـاخت سـازه های بتنـی به ويـژه 40 متـر، 4 پايـه بـزرگ با ارتفـاع 40 
متـر وجـود دارد كـه با تيـر به هم متصل شـده اسـت. اگر از ايـن فناوری 
اسـتفاده نكـرده بوديـم غيـر ممكن بـود كه اين پـل در اين مدت سـاخته 
شـود. بيش تريـن زمان بندی سـازه های فلـزی همين آرماتوربندی اسـت؛ 
به ويژه وقتی ارتفاع آن زياد باشـد سـازه سـنگين تر و پيچيده تر می شـود 
به دليل آنكه قطر ميلگردها بيشـتر شـده و در نتيجه سـنگين تر می شـود 
و يكنفـر نمی توانـد بـه راحتـی آن هـا را اجـرا كنـد. مـا اينهـا را به صورت 
قفسـه 8 تنی در بيرون سـاختيم و سـپس در زمان بسـيار اندک در محل 
خـود بـا اتصال NMB نصـب كرديم. اين اتصـال NMB غالف فوالدي 
و مـاده تزريقـی اسـت. قبـل از اينكـه مـا در ايران بـه اين فناوری دسـت 
پيـدا كنيـم ايـن فناوری تنهـا در انحصار آمريـكا و ژاپن بود و ابتدا توسـط 
يك اسـتاد دانشـگاه اسـتنفورد كشـف شـده بود و سـپس اليسـنس را به 
شـركت نيسـكو در ژاپـن فروخت. وقتی به اين نتيجه رسـيديم كـه از اين 
NMB  هـا و از ايـن مـاده تزريـق خريـداری كنيـم به دليل تحريـم با اين 
درخواسـت مخالفـت شـد. بـه همين دليل با همكارانم در رشـته شـيمی  و 
متالـوژی مذاكـره كـردم و پـس از آن پـروژه ای را در طـول 6 ماه تعريف 
كرديـم تـا غالفها و ماده تزريقی اش را بسـازيم. آزمايش ها را در دانشـگاه 
صنعتـی شـريف كه تنها دسـتگاه كششـی بسـيار بـاالی 200 تنـی دارد 
انجـام داديـم چون ايـن آزمايش بايـد با ميلگـرد مقاومت فوق العـاده باال 
و بـا قطـر باال انجام می شـد كـه ميلگرد بـا fy 7000 با قطـر 40mm با 

ايـن غالفها تسـت كرديم. 
 پـس از انجـام تسـتها از مركـز تحقيقات سـاختمان مسـكن گواهی فنی 
بـراي اسـتفاده دريافت كرديم. ايـن فناوری در ميلگرد مسـتقيم )عمودی( 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در پل مشـهد من اوليـن بار چون با دوسـتان 
ژاپنـی هـم بـا آن هـا در تمـاس بـودم گفتـم بـا زاويـه اجـرا كردنـد هيچ 
كـدام اجـرا نكـرده بودنـد كـه ايـن در حقيقـت قفسـه را به صـورت زاويه 
تنـد درآوريـم و سـپس در ايـن غالف هـا قـرار داده و تزريق كنيـم. من به 
تمامي قسـمتهای اين پل تسـلط كامل دارم چون قباًل مشـابه آن ساخته ام 
و بنابـر ايـن كشـيدن كابل اينهـا برايمان كاری نيسـت ولی اين قسـمت 
خيلـی مسـاله مهمي اسـت چـرا كه بـراي نخسـتين بـار در دنيا آنـرا اجرا 

می كنيـم. 
مـن بـاور دارم هميشـه معجزاتـی رخ مي دهـد كه باعث مي شـود انسـان 
بـه اهدافـی كه می خواهد دسـت پيـدا كند. در ايـن كار نيز ابتدا شـايد نيم 
سـاعت طـول نكشـيد كه با يـك جرثقيل به راحتـی آن را نصـب كرديم. 

صـد و چنـد ميلگـرد بـا قطـر 40mm كـه بـا همديگـر متصل شـده اند. 
غالفهايـی كـه تنها كمي از قطـر ميلگرد بزرگترنـد، بايد داخـل آن برود و 
بعـد هم آنجا بايسـتد تا بعـد تزريق را انجام دهيد. چون شـما نه داربسـت 

داريـد، نـه قالب و نـه هيچ وسـيله ديگري. 
تزريـق بيـن غـالف و ميلگـرد را بـا موفقيت انجـام داديم و ايـن يك كار 
برای نخسـتين بار با افتخار در دنيا انجام شـد. شـكل پيلون ها و اسـتفاده 
از ايـن تكنيك باعث شـد كـه اين پل را سـريعتر اجرا كنيـم؛ اگر پيلون ها 

را در ژاپـن هم می سـاختيم در همين زمان سـاخته می شـد. 
يكـی ديگـر از مـواردی كـه به صـورت عمومی می تـوان مطرح كـرد اين 
اسـت كـه نحـوه عملكـرد پـل و كابلهـای آن اساسـاً همچـون موجودات 
زنـده عمـل می كنـد چـون همانگونه كـه می دانيد بـا تغيير دمـا كابلهاي 
پـل كشـيده و رهـا می شـود و عـالوه بـر ايـن جايـگاه اين پل در شـب و 
روز و در زمسـتان و تابسـتان تفـاوت دارد. ايـن موضـوع از نظـر اجرايی به 
مـا ايـن امـكان را می دهـد كه چگونـه پل را بسـازيم و چگونـه آنرا نصب 
كنيم. معمواًل كابلها در سـه مرحله كشـيده می شـوند؛ يـك مرحله آن كه 
مـا در مرحلـه نصب عرشـه فلـزی كه يك وزن نسـبتاًً كمتری نسـبت به 
آن چيـزی كـه در انتها عرشـه خواهد داشـت يك چيزی حـدود 50 درصد 
كشـش كابلهـا را می كشـيم. آن موقـع پل جايـگاه خـودش را دارد. وقتی 
دوبـاره روی آن كار می كنيـم بتـن می ريزيـم و يـا به صـورت اسـلب های 
پيـش سـاخته كـه مـا گذاشـتيم و بعـد عرشـه بتنـی را اجـرا كرديـم. بعد 
ايـن تغييـر شـكل می دهد يعنی مـا كه می كشـيم دوباره شـكلش عوض 
می شـود دوبـاره مـا می آييم حـدود 80 درصد می كشـيم بعد پـل با همين 
خاصيتـی كـه دارد بـاال رود. بعضـی كابل هـا را در مرحلـه دوم 100٪ و 
بعضـی را حـدود 80٪-75٪ مي كشـند. همـه اينهـا بـر اسـاس محاسـبه 
بدسـت می آيـد تـا جايـی می كشـيم كـه در مرحله سـوم كـه می خواهيم 
بكشـيم هر كابل بايد بيش از 4 سـانتی متر كشـيده شـود در حقيقت هيچ 
وقـت مجـاز نيسـتيم كابـل را رها كنيم در كشـش سـوم كه حتمـاً بايد 4 
سـانتی متر كشـيده شود يا اصاًل كشـيده نشود4 سـانتی متر حداقل است 
ممكن اسـت 8،9،10 سـانتيمتر كشـيده شـود كه پس ازآسـفالت است. در 
حقيقـت مـا پـل را بعد آن می كشـيم كه پروفيلـش را درسـت كنيم يعنی 
پروفيلـی كـه بعـداً اين پل خواهد داشـت ميليمترش درسـت همان باشـد 
كـه مـا می خواهيـم. اين هم با خود ماسـت كـه كابلها را چقدر بكشـيم تا 
پـل سـرجای خودش قـرار بگيـرد. بنابراين اين پل آسـفالت هم می شـود 
افتتـاح هـم می شـود از آن عبـور هـم می كننـد و مـا آن زيـر هنـوز كابل 
می كشـيم كار داريـم كسـی متوجـه نمی شـود تـا اينكه برسـانيم درسـت 
در همـان موقعيـت خودش قـرار بدهيـم بنابراين ويژگی هـای خود نصب 
كابـل، كشـيدن كابـل و اينهـا يك كار ويـژه ای اسـت كـه در پروژه های 

ديگر سـراغ نداريم. 
دكتـر كمـك پنـاه: يـك ويژگی ديگـر اين پـروژه آن اسـت كـه برغم 
اينكـه يكـی از پروژه هـای سـنگين و بزرگ كشـور محسـوب مي شـود از 
حيـث ايمنـی يـا وقـوع حـوادث كارگاهی يـا حوادث فنـی كه معمـواًل در 
پروژه هـای بـزرگ اتفـاق می افتـد مشـكلي نداشـتيم؛ بـراي مثـال در پل 
كابلـی تبريـز كـه عرشـه آن بتنـی بـود پـس از اينكـه تعـدادی از كابلها 
كشـيده شـده بـود اشـكالی در قالب بنـدی به وجـود آمد و عرشـه در يك 
سـمت حدود 90 سـانتی متر و در يك سـمت حدود 46 سـانتی متر پايين 
آمـده بـود امـا از آنجا كه سيسـتم كابلی بود بتن آسـيبی نديده بـود و اين 
يـك شـوک بزرگی برای همه دسـت انـدركاران اعم از كارفرمـا، پيمانكار 
محسـوب مي شـد. عـالوه برمهنـدس ناظر افـرادي كـه بايـد آن قالب را 
چـك می كردنـد نيـز مقصر بودنـد. زمانـی كه بـه كارگاه رسـيدم همه در 
اسـترس بسـيار شـديدی بودند. فكرش را بكنيد عرشـه بتنی كه در حين 
اجراسـت بـه يكبـاره وسـط كار پاييـن بيايد و بعد هـم پيچ بخـورد. وقتي 
مطمئن شـدم به كسـي آسـيب نرسـيده به ديگران اطمينان دادم كه بقيه 
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مشـكالت را حـل مي كنـم. خيـال همـه راحـت شـد ولـی واقعيـت آنكه 
نمی دانسـتم كـه ايـن مشـكل حـل مي شـود يا نـه. آن شـب تـا صبح به 
ايـن فكـر مي كـردم كـه چگونه مي توان اين مشـكل را بوسـيله سيسـتم 
كابـل حـل كـرد. صبـح بـه كارگاه رفتـم خبرنگارهـا آمـده بودنـد، معاون 
فنـی شـهردار هم جـواب قانـع كننده اي بـه آن ها نـداده بـود. خبرنگارها 
مي پرسـيدند چـه شـده؟ پـل شكسـته؟ خراب شـده؟ بـه آن هـا گفتم چه 
كسـی ايـن موضـوع را گفتـه اسـت؟ او را بـه من معرفـی كنيد. بـه آن ها 
گفتـم حـل اين مشـكل بـه دسـت خودمان اسـت. فـردا آنرا می كشـيم و 
دوبـاره سـر جايـش قرار مي گيـرد. به هـر حال پـل كابلی اسـت؛ انعطاف 

كافـی دارد. نـه پاييـن آمـده و نـه هيچ اتفـاق ديگري رخ داده اسـت. 
خالصـه آنكـه زيبايـی زندگـی مـا در ديدن آثارمـان تجلي پيـدا مي كند و 
اين پروژه ها خود جلوه اي از زيبايی و شايسـتگی مهندسـی عمران اسـت 
اينكـه آنچـه مهندسـان ما خلـق می كنند همواره در پيشـروي آن هاسـت. 
بسـياري از مفاخر ارزشـمندی كه در كشـورمان می شناسـيم با ساختمان و 

بـا سـازه هايی كه ايجاد شـده اند شـناخته مي شـوند. 
آقـاى مهندس حلمـى! بخش عظيمـی از زحمات اجرايی پـروژه، كنترل، 
نظـارت و مهندسـی پروژه بر دوش شـما بوده اسـت. اگر ممكن اسـت در 
خصـوص بتـن بكار رفته در پـروژه هم توضيح بدهيـد؛ اينكه بتن معمولی 

اسـت يا بتن خاصی اسـت و چگونه تهيه شـده اسـت؟
مهنـدس حلمـی: از اينكـه ايـن فرصـت را در اختيار بنـده هم قـرار داديد 
كـه بـه عنوان يك عضو كوچكی از اين پروژه خدمت شـما باشـم تشـكر 
می كنـم. ميلگـرد مصرفي در پيلونها بـا قطر 40mm از نـوع مقاومت باال 
به صـورت سفارشـي در كارخانـه فـوالد يزد توليد و به كارگاه ارسـال شـد. 
بتـن مصرفـي بتن خـاص و مقاومت بـاال كه با توجه به ميـزان حجم بتن 
قـرار شـد از بچيينگ هاي سـطح شـهر اسـتفاده شـود. با توجـه به خاص 
بـودن ايـن بتـن پـس از مذاكره بـا يكـي از كارخانه هاي بتن بـا آموزش و 
نظـارت دقيق توانسـتيم خروجي بهتر از مقاومت مبنـاي طرح نيز بگيريم. 
مشـكل خاصـي در بحـث اجـراي بتن نداشـتيم. در خصـوص اجـرا از دو 
نقطـه امـا به چهار سـمت حركت كرديم خطاهـا و تلورانس هـا مي بايد در 
كل پـروژه همـه زير يك سـانتيمتر تا در انتهـاي كاردقيقا كار انجام شـده 
منطبـق بـا هـم قرار گيرد. بـه دليل همين دقـت باال همه چيـز در انتهاي 
كار باهـم منطبـق و در سـر جـاي خود قـرار گرفت. چهار نقطه دقيقا سـر 
جايشـان نشسـتند و زواياي فضايي غالفهاي كابلها كه در پيلون و عرشـه 
نصـب شـده بـود با يكديگر هماهنگ شـدند و كليه مسـايل پـروژه تحت 
كنتـرل بود و بدون هيچ مشـكل خاصـي ازلحاظ فني و اجرايـي در كارگاه 

نداشـتيم و همچنين كليه مسـايل ايمني در كارگاه رعايت شـده بود. 
آقاي مهندس گشايشي، اگر صحبت پايانى داريد بفرماييد. 

مـن فقـط بـه دو موضـوع ديگر اشـاره مي كنـم. حدود 2 سـال اسـت كه 
 دغدغـه پيمانكارهـا را در بحـث اعتبـاری حـذف كرديم يعنی بـا بازكردن
lc  هايـی در بانـك، ديگـر پيمانكار با ما طرف نيسـت بلكه بـا بانك طرف 
اسـت. پيمانـكار دغدغـه نـدارد و همه پيمانكارهـا مايلند با شـهرداری كار 
كننـد. در صورتـي كـه قباًل اينگونـه نبـود و می گفتند شـهرداری از لحاظ 
پرداختـی مشـكل دارد. حتي با توجه به مسـايل اقتصادی اخير در كشـور، 

پيمانـكار ما دغدغـه پرداخت وضعيتهـا را ندارند. 
نكتـه ديگـر آنكـه همانگونـه كه آقـای دكتـر اشـاره كردند برای مسـدود 
كـردن ايـن پـروژه از سـاعت 12 شـب تـا سـاعت 5 صبـح طبـق مجـوز 
راهنمايـی و رانندگـی قـرار شـد يـك مسـير را مسـدود مي كرديـم امـا تا 
می خواسـتيم ايـن مسـير را مسـدود كنيـم سـاعت 1 بامـداد می شـد و باز 
بايـد 4 صبـح آنـرا بـاز می كرديم. مـا حتی می توانسـتيم ايـن پـروژه را از 
برنامـه زمـان بندی هم زودتر به انجام برسـانيم ولی متأسـفانه مشـكالت 
موجـود مانـع ايـن كار بود. كار كردن در محيط شـهری مشـكالت خاص 
خـودش را دارد مثـاًل تـوان و حساسـيت جوشـكارها در شـب كاهش پيدا 

می كنـد عـالوه بـر اين به دليـل آنكه بخشـي از كار در ماه رمضـان انجام 
مي شـد مجبـور بوديـم سـاعت 3 شـب كار را بـه دليـل صـرف سـحري 
تعطيـل كنيم. مهندسـی و كار در شـب و اينكه شـما در يـك زمين خاص 
يـا در بيـرون شـهر كار كنيـد تفاوتهـاي بسـياري دارد. ما در ايـن موضوع 
بـا مشـكالت متعـددي مواجـه بوديـم؛ مثـال حمل بتـن خود يـك پروژه 
محسـوب مي شـد كه جـاي دارد از دوسـتاني كـه در اين پـروژه همكاری 

داشتند تشـكر كنم. 
دكتـر كمـك پنـاه: اجازه بدهيـد از آقـای مهندس نخعـی معاونت وقت 
عمرانـی و از آقای مهندس گشايشـی كه در شـروع پروژه همـراه ما بودند 
قدردانـی كنـم و يـك قدردانی كلـی از مجموعه شـهرداری كـه از ابتدای 
همراه مـان بودنـد داشـته باشـم. از آقـای مهنـدس گشايشـی و مهندس 
ريحانـی بـه دليـل اعتمـادی كـه بـه مـا داشـتند تشـكر مي كنـم. ما هم 
تـالش كـرده ايـم ايـن اعتمـاد را تا امـروز در همـه زمينه ها چـه به لحاظ 
مالـی و چـه به لحـاظ فنی حفظ كنيم. من يك اتمسـفر زيبايـی را در اين 
مدت ديدم؛اتمسـفري فرهنگی كه همه دسـت اندركاران پروژه از كارفرما 
تـا پيمانـكار، طراح، مشـاور همه می دانسـتند كـه بايد به ايـن موضوع به 

عنوان يـك وظيفه نـگاه كنند. 
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چنـدي قبـل پرونـده اي از دادگسـتري بـه اينجانـب ارجـاع شـد مبني بر 
اختالف دو نفر مالك سـازنده سـاختماني در بلوار سـرافرازان كه با يكديگر 
شـراكت كـرده امـا بـر سـر آيتم هـاي كار و هزينه هـاي آن بـه اختـالف 
برخـورده بودنـد. بـه اتفـاق خواهـان بـراي انجام كارشناسـي عـازم محل 
شـديم. منطقه سـرافرازان باتوجه به چشـم انداز آن يكي از بهترين مناطق 
مشـهد اسـت كه بدليلي كه خواهد آمد متاسـفانه امالک و سـاختمان هاي 
آن ارزش واقعـي خـود را ندارنـد. علـي اي حـال، در محـل وقـوع ملك با 
سـاختماني مواجه شـديم كه در زميني 100 متري در 4 سـقف و 8 واحد! 
در 95درصـد سـطح اشـتغال زميـن بـدون حتي يك عـدد پاركينـگ و با 
تعبيـه يـك باب مغـازه در كنـار واحد مسـكوني همكف احداث شـده بود. 
باتعجـب از مالـك پرسـيدم پروانه گرفته اسـت ياخير. پروانه سـاختمان را 
نشـانم داد: دو طبقـه روي پيلـوت و كاًل دو واحـد كـه در 60درصد سـطح 
اشـغال زمين سـاخته مي شـود. وقتي از او پرسـيدم سـاختمان كه از اساس 
بـا نقشـه هاي پروانـه متفـاوت اسـت، چـه كسـي نقشـه جديد را كشـيده 

طرز احداث بافت فرسوده نوساز!
خاطرات کارشناسی | مهدی وکیلی

اسـت؟ بـا افتخـار جوابـم داد: خـودم! وقتـي از شـغلش پرسـيدم گفت در 
بلوار هاشـميه كباب تركي دارد! از او پرسـيدم در دوران سـاخت كسي براي 
جلوگيـري از كارت نيامـد؟ گفـت چـرا يكبـار آمدنـد كـه بعد رفتنـد! و در 
نهايـت وقتـي بـا اعتـراض مـن مواجه شـد كه پـس تكليف ايمني سـازه 
و مقررات ملي سـاختمان و مسـايل فني و مهندسـي چه مي شـود، دسـتم 
را گرفـت و در بيـرون سـاختمان، تمـام منطقـه را نشـانم داد و گفت: تمام 
سـاختمان هايي را كـه مي بينيـد )كه بالـغ بر صدها عدد مي شـد( به همين 
شـكل سـاخته شـده و قولنامـه اي خريد و فـروش مي شـود. در آن لحظه 
بـود كـه فقط افسـوس خـوردم و به يـاد لطيفه ای بـه نام مقاوم سـازي و 
نوسـازي بافت فرسـوده شهري! افتادم. در سال 90 و 91 در بهترين منطقه 
آب و هوايـي شـهر، بافت فرسـوده نوسـاز! مي سـازيم و صحبـت از مقاوم 
سـازي سـاختمان هاي فرسـوده مي كنيـم. ظاهراً به كسـاني در شـهرمان 

بايـد گفت: شـب بخير!



40

صادرات خدمات فني و مهندسي؛ رهیافت حضور در بازارهاي جهاني

گفت وگو | تاملي بر فعالیت هاي کمیسیون صادرات خدمات فني و مهندسي 

اشاره:
شـناخت مولفه هـا و بايسـته هاي رقابـت جزيي از ضروريـات حضـور در بازارهاي جهاني اسـت. 
بازاريابـي محصـوالت و توليدات مهندسـي كـه بتواند ضمن معرفي پتانسـيل ها و توانمندي هاي 
جهانـي زمينـه آگاهـي توليـد كننـدگان داخلـي را از آخريـن توليـدات و متدهاي بـه كار رفته در 
صنعـت ساخت وسـاز فراهـم كنـد، فرصـت و امكاني اسـت كـه ما را به سـوي مرزهاي توسـعه 

رهنمون خواهد سـاخت. 
 با همين هدف و انگيزه، كميسـيون صادرات خدمات فني و مهندسـي كوشـيده اسـت بخشـي 
از قابليت هـا و توانمندي هـاي كشـورمان در ايـن خصـوص را معرفـي كـرده و ضمـن تعامل با 

نهادهـاي مربوطه اشـتياق حضور سـرمايه گـذاران را نيز فراهـم آورد. 
مهندس حسـن پورحسـينی عضو كميسـيون صادرات خدمات فني و مهندسـي در گفت و گويي 
بـا مـا به مهمتريـن فعاليت هـا و اقدامـات انجام گرفته اشـاره كرده اسـت كه تقديـم حضورتان 

مي شود:

جواد صبوحی
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آقـاي مهنـدس؛ ضـرورت وجـود مجموعـه اي بـا عنوان كميسـيون 
صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي چيسـت و اصـوالً هـدف از 

شـكلگيري ايـن كميسـيون چـه بـوده اسـت؟ 
كميسـيون صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي بنا بـه اهميت ايـن حوزه 
يكـي از كميسـيون هاي فعـال اتـاق بازرگانـي و صنايـع و معـادن اسـت 
كـه در راسـتاي ارتقـاي صـادرات غيـر نفتـي اسـتان و ورود بـه بازارهاي 
منطقـه اي و فرامنطقـه اي تشـكيل شـده و طـي چنـد سـال گذشـته بـا 
تشـكيل جلسـات مسـتمر و حضور تشـكل ها و فعاالن بخـش خصوصي 
و دسـتگاه هاي اجرايي ذيربط توانسـته نسـبت به سـاماندهي فعاليت هاي 
ايـن عرصـه در امتداد رسـالت خـود اقدام كند. سـاماندهي افزايش سـطح 
صادرات غير نفتي اسـتان خراسـان رضـوي، حضـور در بازارهاي جهاني و 
توسـعه و گسـترش بازارهاي هدف با تأكيد بر كشـورهاي همجوار، انتقال 
دانـش فنـي در حـوزه خدمات فني و مهندسـي در راسـتاي اجـراي قانون 
برنامـه چهـارم و پنجم توسـعه اقتصادي، شناسـايي توانمندي هـاي بالقوه 
و بالفعـل اسـتان در بخـش خدمـات فني و مهندسـي و اعـزام هيأت هاي 
بازاريابـي بـه بازارهـاي هـدف و مشـاركت در نمايشـگاه هاي تخصصي و 
اختصاصـي بخشـي از اهدافـي اسـت كه اين كميسـيون بـه دنبال تحقق 

است.  آن 
ضمـن اينكـه ايـن كميسـيون تـالش مي كنـد با جلـب همـكاري بخش 
خصوصـي در بازارهـاي هدف صادراتي و شـركت در مناقصات بين المللي، 
شناسـايي زمينـه حضـور فعـاالن بخـش خدمـات فنـي و مهندسـي در 
بازارهـاي جهانـي، تجميع فعاليت هـاي در حال انجـام و هماهنگ نمودن 
فعاليت هـاي پراكنـده بـه منظور هـم افزايي و تشـويق به سـرمايه گذاري 
صادركننـدگان خدمـات در بازارهـاي جهانـي و همچنين جلـب همكاري 
بخـش خصوصـي در انتقـال دانش فني و فناوري بخشـي از اهـداف خود 

را محقـق كند. 
عـالوه بـر ايـن مي توانـم بـه اهـداف ديگـري همچـون سياسـت گذاري 
بلنـد مـدت و تدويـن اسـتراتژي صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي بـا 
نگاه به اسـناد باالدسـتي، آشـنايي صادركننـدگان با آخرين دسـتاوردهاي 
حـوزه صـادرات خدمات در سـطح جهانـي در قالب برگـزاري كالس هاي 
آموزشـي و همايش هـاي اسـتاني و ملـي، همكاري با سـاير تشـكل هاي 
فعـال در حـوزه خدمـات فنـي و مهندسـي و ايجـاد هماهنگـي و وحـدت 
رويـه، رفـع مشـكالت صادركننـدگان خدمـات و انعـكاس پيشـنهادهاي 
آن هـا بـه مسـووالن ذيربط، جلـب منابع و تسـهيالت بانكـي و راهنمايي 
صادركننـدگان در اسـتفاده از آن و ايجـاد شـبكه هاي اطـالع رسـاني بـه 
منظـور انتقـال آناليـن اطالعـات خدمـات فنـي و مهندسـي بـه فعـاالن 

بخـش خصوصـي اشـاره كنم. 

 بـراي تحقـق اهدافـي كه بـه آن ها اشـاره كرديد چـه كارهايي انجام 
است؟ گرفته 

يكـي از مهمتريـن برنامه هـا حضـور نماينـدگان كميسـيون در جلسـاتي 
اسـت كـه مي توانـد بـه رونـق صـادرات خدمات فنـي و مهندسـي كمك 
كنـد. مثـال در اين خصوص جلسـات متعددي بـا انبوه سـازان درخصوص 
پيشـرفت پـروژه بيشـكك و احداث بـرج تجاري در آن شـهر داشـته ايم. 
با مسـووالن صنـدوق ضمانت صادرات كشـور نيز درخصوص تسـهيالت 
صنـدوق به پروژه هاي خارج از كشـور و ارايه طـرح برج تجاري به نماينده 
صندوق در اسـتان خراسـان رضوي جلسـاتي تشـكيل شده اسـت. عالوه 
بـر ايـن هم زمان بـا برگزاري نمايشـگاه معـدن و صنعت نشسـت هايي با 

سـازمان نظام مهندسـي معدن نيز درخصوص همكاري هاي مشـترک در 
زمينـه صـادرات خدمات فني و مهندسـي داشـته ايم. در سـطح بين الملل 
نيـز چنـدي پيـش با هيـأت اعزامـي از بخـش معدن افغانسـتان نشسـت 
دوجانبـه اي تشـكيل شـد كـه در اين نشسـت درخصـوص همكاري هاي 
مشـترک آموزشـي و فنـي بحـث و گفـت و گـو صـورت گرفـت. عـالوه 
بـر ايـن سـفري به هرات داشـتيم كـه ضمن بازديـد از نمايشـگاه صنعت 

سـاختمان وضعيت كشـورهاي منطقه را بررسـي كرديم. 
در هميـن راسـتا يكـي از فعاالن افغانسـتان در جلسـه كميسـيون حضور 
پيـدا كـرد و در خصوص فعاليت و حضور بيشـتر سـازمان در افغانسـتان و 

پيگيـري موضـوع تا حصـول نتيجـه مباحثي مطرح شـد. 
عالوه بر اين نمايندگان اين كميسـيون در جلسـات اتحاديه صادركنندگان 
خدمـات فنـي و مهندسـي در محـل اتـاق بازرگانـي جلسـاتي را تشـكيل 
مي دهنـد و درخصـوص همكاري هـاي مشـترک برنامـه ريـزي مي كنـد. 
شـركت در جلسـه كميتـه پايـش سـازمان صنعـت و معـدن و تجـارت و 
ارايـه نقطـه نظرات كميسـيون بـه اين كميته و همينطور شـركت مشـاور 
كميسـيون در جلسـات كميسـيون كشـاورزي اتـاق بازرگانـي و صنايـع و 
معـادن مشـهد و ارايـه نقطـه نظـرات كميسـيون صـادرات خدمـات فني 
و مهندسـي درخصـوص همكاري هـاي مشـترک بخشـي از تعامـالت 

كميسـيون در ايـن زمينه اسـت. 

اگـر ممكـن اسـت به مهمتريـن مصوبـات اقدام شـده هـم اشـاره اي 
داشـته باشيد؟

 در ايـن خصـوص كارهاي زيادي صـورت گرفته كه مي توانـم به مواردي 
همچـون ايجـاد و تكميـل بانك اطالعاتـي از فعاالن بخش ساخت وسـاز 
كشـورهاي منطقـه اعم از حقيقـي و حقوقي و عضويت نماينـدگان وزارت 
امـور خارجـه، اتاق بازرگاني، انجمن انبوه سـازان و سـازمان صنعت، معدن 
و تجارت اسـتان در كميسـيون صادرات خدمات فني و مهندسـي به منظور 
ايجـاد بسـتر بـراي همـكاري و همفكري هـاي الزم در ايـن زمينـه بيـن 
ارگان هـا اشـاره كنـم. عـالوه بـر اين بـا فعـاالن و افـراد دارای سـابقه در 
بخـش ساخت وسـاز بـراي ارايـه راهكارها و هم انديشـي با هدف بررسـي 
چگونگـي ورود سـازمان بـه موضـوع صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي 
جلسـاتي تشـكيل شـده اسـت. در عرصه فرهنگي نيز سرويسـي با عنوان 
سـرويس صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی در نشـريه طـاق ايجاد شـده 
و نماينـده ايـن كميسـيون هـم بـه عنـوان دبيـر سـرويس معرفي شـده، 
عـالوه بـر اين كتابهايي بـا موضوع كشـورهای جهان براي بهـره برداری 
كميسـيون تهيه شـده اسـت. چندي پيش نيز هيأتي متشـكل از اعضاي 
كميسـيون بـراي بررسـي موضوعـات مربـوط بـه صـدور خدمـات فني و 
مهندسـي بـه قرقيزسـتان سـفر كردنـد كه گـزارش اين سـفر نيـز پس از 
تدويـن بـه سـازمان نظام مهندسـی و اتـاق بازرگانـی، سـازمان صنعت و 
معـدن و تجـارت ارايـه شـد. در اين راسـتا نقشـه هاي ارسـال شـده براي 
مشـاركت سازمان در بخش ساخت وسـاز كشور قرقيزستان، شهر بيشكك 
و ايجـاد دفتـر نمايندگی سـازمان در اين شـهر و برگزاري جلسـه با هيأت 
رئيسـه بررسـي شـد. در سـفر به قرقيزسـتان بـراي تبـادل امـور مرتبط و 
بررسـي ايجاد دفتر نمايندگی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان و تعيين 
سـايت مورد نظر صحبت شـد و از اسـتاندار اوش اسـتان قرقيزسـتان هم 
بـراي حضـور در جلسـه هيـأت رئيسـه سـازمان دعـوت بـه عمـل آمـد. 
ارديبهشـت ماه امسـال در سـفر به بيشـكك جلسـه اي با حضور شـهردار 
بيشـكك و جناب آقـاي اخوان؛ رئيس سـازمان و نماينده هاي كميسـيون 
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تشـكيل و در همين راسـتا نماينده ای از سـوي سـازمان در بيشكك براي 
پيشـبرد امـور مربـوط به تأسـيس دفتر نمايندگی در اين شـهر تعيين شـد 
و توافـق نامـه اي هم طي جلسـه اي با شـهرداري بيشـكك با هماهنگي 

سـفارت ايران در قرقيزسـتان انجـام گرفت. 
از جملـه كارهايـي كـه در ايـن راسـتا دنبـال شـده مي توانـم به مـواردي 
همچـون بـه روز رسـاني طـرح توجيهي پروژه بيشـكك توسـط صاحبان 
زميـن و ارايـه به سـازمان توسـعه تجـارت و بانك توسـعه صـادرات براي 
اخـذ تسـهيالت، ارايـه به موقع و شـفاف مناقصـات و اطالعات پـروژه در 
جريان ارايه خدمات فني و مهندسـي توسـط نماينده سـازمان در بيشكك، 
بـه روز رسـانی طـرح توجيـه اقتصادی پـروژه نمايندگـی سـازمان در اين 
منطقـه و ارايه آن به جلسـه كميسـيون و همينطور اخـذ اطالعات مربوط 
بـه زميـن بيشـكك و تماس بـا مالـكان و همچنيـن مذاكره انبوه سـازان 
بـراي ايجاد تشـكيالت مناسـب انجـام كار و ورود به فـاز اجرايي آن پس 
از برگزاري جلسـه با انجمن شـركت هاي سـاختماني و تاسيساتي، انجمن 
انبـوه سـازان و مالـكان زميـن مـورد نظر در بيشـكك و ايجـاد نمايندگي 

سـازمان در بيشكك اشـاره كنم. 
بـه دنبـال ايـن موضـوع از نماينـده بانك توسـعه صـادرات نيـز به منظور 
اتخـاذ تصميـم الزم بـراي اجرايـي شـدن پـروژه و مشـاركت به منظـور 
اسـتفاده بيش تـر از تسـهيالت و امكانـات بانـك دعـوت بـه عمـل آمـد. 
دعوتـي نيـز از نماينده صنـدوق ضمانت صادرات خدمات فني و مهندسـي 
بـا توجـه بـه ايجـاد خـط اعتبـاري 50 ميليـون يورويـي بـراي بررسـي 
چگونگـي اسـتفاده سـازمان و تشـكل هاي حرفـه اي مرتبـط از ايـن خط 
صـورت گرفـت. بـا نماينـدگان انجمن انبـوه سـازان و نماينـدگان انجمن 
شـركت هاي سـاختماني و تأسيسـاتي در خصـوص نحـوه همـكاري و 

رويكـرد ايشـان بـا موضـوع نمايندگـي سـازمان هم نشسـتي داشـتيم. 
بـه همـه اين مـوارد مي توانيد ايـن موضوعاتـي را هم كه فهرسـت وار به 
آن اشـاره مي كنـم اضافـه كنيـد: موضوعاتـي مثـل، مصوبات شـركت در 
جلسـه هماهنگي با انجمنهاي صنفي در انجمن شـركتهاي سـاختماني و 
تأسيسـاتي، شركت در جلسه معرفي منطقه ICIF 8، تفويض اختيار راجع 
بـه ايجـاد دفتـر نمايندگي نظـام مهندسـي و ارتباطات درخصـوص صدور 
خدمـات فنـي و مهندسـي، تفويـض اختيـار اسـتاندار در خصـوص صدور 
خدمات فني و مهندسـي به رياسـت سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان، 
تهيـه رويكـرد سـازمان در سـال 91 درخصـوص صـدور خدمـات فنـي و 
مهندسـي بـراي سـند خارجـي اسـتان در قالب تفاهـم نامه با اسـتانداري، 
ارايـه برنامـه اجرايـي نخسـتين همايش صـدور خدمات فني و مهندسـي، 
برنامـه ريـزي بـراي دعـوت از سـازمان توسـعه تجـارت ايـران، صندوق 
ضمانـت ايران، بانك توسـعه صادرات ايران و اسـتادان دانشـگاه و فعاالن 
بخـش صـادرات خدمات فني و مهندسـي در نخسـتين همايـش صادرات 
خدمـات فنـي و مهندسـي، تهيـه نامـه به سـفارت ايـران در قرقيزسـتان 
پيـرو مذاكـرات بعمل آمده با سـفير و تفويض نمايندگي سـنجش خدمات 
مهندسـي سـفارت به دفتر نمايندگي سـازمان، اخذ اطالعات در خصوص 
فعاليت هاي انجام شـده و در دسـت اقدام سـازمان صنعت، معدن و تجارت 
اسـتان در زمينه صدور خدمات فني و مهندسـي توسط نماينده آن سازمان 
در جلسـه كميسـيون، تفويض اختيار اسـتان در بحث آموزش به سـازمان 
نظـام مهندسـي و پيگيـري توسـط دبير خانه شـوراي گفت وگو و بررسـي 
موضوعـات و اتخـاذ راه كارهـاي اجرايي نمـودن وموضوعـات در ارتباط با 
پروتـكل همـكاري ايران بـا قرقيزسـتان و بندهاي مرتبط با كميسـيون و 
اخـذ مـوارد از كميتـه پايـش سـازمان صنعـت و معـدن و تجارت اسـتان. 

چه تعداد از مصوبات درحال پيگيري است؟
مصوباتـي مثـل بررسـي و تدويـن رويكـرد اسـتان در بخـش دولتـي و 
خصوصي پيرامون چگونگي فعاليت و شـركت در نمايشـگاه هاي خارجي، 
دعوت از مدير كل زمين شناسـي اسـتان درجلسـه كميته پايش، شـركت 
نماينـدگان كميسـيون در نمايشـگاه بين المللـی كاالهـای اسـتاندارد و 
بازرگانـی در تاجيكسـتان، برگـزاری جلسـه انعقـاد تفاهـم نامـه همكاری 
مشـترک بيـن مالـكان و سـرمايه گـذاران پـروژه و متـره و بـرآورد پروژه 
بيشـكك و تعييـن مصالحـی كـه می تـوان از ايـران صـادر كـرد از لحاظ 

حجمـی  و ارزشـی مصوبـات در حـال پيگيري اسـت. 

آيا مصوباتي هم داريد كه احياناً اجرا نشده است؟
اسـتان ها  سـاير  در  شـده  انجـام  فعاليت هـای  اسـتعالم  مصوبـه  بلـه، 
درخصـوص صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی، مصوبـه برگزاري جلسـه 
بـا اسـتانداري، نمايندگـي وزارت امورخارجه و سـاير ادارات مرتبط، جلسـه 
مشـترک سـازمان بـا انجمـن انبـوه سـازان، انجمـن مهندسـان مشـاور، 
انجمن شـركت هاي سـاختماني و تأسيسـاتي و ايجاد هماهنگي هاي الزم 
و پيگيري هـا در خصـوص سـفر اسـتاندار بصـره بـه مشـهد و درخواسـت 
حضور شـركت هاي توانمند ايراني و اسـتان به منظور شـركت در سـاخت 
مدرسـه و سـاير زير سـاخت هاي عمراني، اخذ مجوز كاريابي خارجي پس 
از تاييـد هيات رئيسـه و تهيه مـدارک الزم در اين زمينه و ارتباط سـازمان 
بـا واحدهاي دانشـگاهي خارج از كشـور به دليل تعامل بيشـتر سـازمان با 
كشـورهاي منطقه در اين زمينه با توجه به حضور دانشـگاه آزاد اسـالمي و 

دانشـگاه پيـام نـور در كابـل از جمله مصوبات اجرا نشـده اسـت. 

 بعنوان عضو كميسـيون براي پيشـبرد توسـعه صادرات خدمات فنى 
و مهندسـى اسـتان خراسـان رضوى چـه برنامه هايـى را در آينـده در 

دسـت اقـدام داريد؟
بحـث صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در خراسـان رضـوی مـدت 
چندسـالی اسـت كـه به صـورت تخصصـی در اسـتان مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه و بـه هميـن منظور تشـكلهای تخصصـی مختلفی شـكل گرفته 
و بـه فعاليـت مشـغولند كـه می توان بـه اتحاديـه صادركننـدگان خدمات 
فنی و مهندسـی، سـازمان نظام مهندسـی معدن، سـازمان نظام مهندسی 
كشـاورزی و چند تشكل ديگر بخش سـاختمان اشاره كرد. اين كميسيون 
بـراي تعامـل نزديـك با كليـه تشـكلها و هماهنگی فعاليت آن ها سـعی و 
تـالش خـود را بـه كار خواهـد بسـت و تاكنـون نيـز بـه منظـور وحـدت 
رويـه جلسـات متعـددي تشـكيل شـده و درآينـده بيشـتر نيز خواهد شـد 
لـذا ايـن كميسـيون با توجه بـه برنامه راهبردی توسـعه صـادرات خدمات 
فنـی و مهندسـی و بـا نگاه به اسـتراتژی توسـعه تجـارت خارجی اسـتان 
بعنـوان يـك سـند باالدسـتی برنامه هـای مختلفـی را در راسـتاي حضور 
در بازارهـای هـدف منطقـه ای و فـرا منطقـه ای اجـرا خواهـد نمـود كـه 
از جملـه می تـوان بـه برگـزاری همايـش و كالسـهای آموزشـی بـراي 
صادركننـدگان جديدالـورود، ايجـاد سـايت های اطالع رسـانی شـركت در 
مناقصـات بين المللـی، هماهنگـی با بانكهـا به منظور تخصيـص اعتبار به 
پروژه هـای خدمـات در بازارهـای خارجـی و اسـتفاده از خطـوط اعتباری و 
شناسـايی توانمنديهـای بالقـوه در اين حوزه اشـاره كـرد. در پايـان جا دارد 
از حمايتهـای بـی دريغ اتـاق بازرگانی و صنايع و معادن و سـازمان صنعت 
و معدن و تجارت، سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان و سـاير تشـكلهای 
حـوزه صـادرات خدمات فنی و مهندسـی صميمانه تشـكر و قدردانی كنم. 
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مهندسي و عاشقي با نظارت بر پروژه هاي احیاي قبور اهل 
بیت)ع( در عراق

گزارش | مهندسان خراسان رضوي براي بازسازي عتبات عالیات داوطلب شدند؛

سـال ها زيـارت قبـور اهـل بيـت )ع(  در عراق، بـه آرزوي ديرينه عاشـقان 
و مشـتاقان ائمـه اطهـار تبديل شـده بود و ايـن آرزو زماني كـه اين اماكن 
متبركـه توسـط صداميان و يـا وهابيون مورد هتك حرمـت قرار می گرفت 
و تخريـب مي گرديـد، به حسـرت و داغي در دل شـيعيان تبديل مي شـد.

عتبـات عاليـات عـراق در طـي يـك قرن گذشـته نـه تنها مطابـق زمان 

توسـعه نيافتنـد بلكه بر اثر سياسـت هاي سـوء در حـال تخريـب بودند. با 
سـقوط رژيـم بعثي و امكان حضور عاشـقان و مشـتاقان زيـارت اهل بيت 
)ع(، بـه همت جمعي از دوسـتداران اهل بيـت )ع( و متخصصان، معتمدان 
و خيـران، بـا اسـتفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، سـتاد بازسـازي 
عتبـات عاليـات و پشـتيباني عـراق در سـال 1382 تشـكيل شـد.موضوع 
فعاليـت ايـن سـتاد، بازسـازي عتبـات عاليـات و اماكـن مذهبـي عـراق 
و ديگركشـورها و انجـام خدمـات علمـي، فرهنگي، آموزشـي، بهداشـتي، 
عمرانـي و فعاليتهاي انسـان دوسـتانه مي باشـد ضمن آنكه منابـع مالي و 
دارايي هـاي آن از طريـق قبول كمك هـاي مالي داوطلبانه ازسـازمان هاي 
دولتي و غير دولتي و سـاير اشـخاص خّير و عاشـقان بازسـازی حرم های 
مطهـر تأميـن مي شـود. سـتاد بازسـازي عتبـات عاليـات بـا كمك هـاي 
نقـدي و غير نقدي مردم و مشـاركت مهندسـان و معمـاران و متخصصان 
طـي حدود 10 سـال گذشـته چهره قبـور مطهر ائمه اطهـار را از آن غربت 
و مظلومانـه بـودن گذشـته تـا حـدود زيـادي درآورده اسـت.در ايـن ميان 
ده هـا پـروژه در شـهر هاي كربالي معال، نجف اشـرف، سـامرا و كاظمين 

فاطمه شوشتری
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بـه كمـك متخصصـان ايراني كـه داوطلبانـه و به عشـق بازسـازي قبور 
مطهـر ائمـه اطهـار)ع( به عـراق اعزام شـدند، در حـال اجراسـت و برخي 
نيـز تكميـل شده اند.مهندسـان نظام مهندسـي خراسـان رضـوي تاكنون 
در قالـب سـتاد بازسـازي عتبـات عاليـات خراسـان رضـوي فعاليت هـاي 
چشـمگيري را بـراي مشـاركت در بازسـازي قبـور اهـل بيـن )ع( شـروع 

نمـوده اند.
جعفـر دهنـوي، رئيـس ايـن سـتاد در گفـت و گـوي خـود بـا مـا انگيـزه 
مشـاركت بيشـتر مهندسـان خراسـاني را نسـبت به ساير اسـتانها اينگونه 
تشـريح مي كنـد: » خراسـاني ها به دليل مجـاورت با بـارگاه ثامن الحجج 
)ع( و اينكـه حـرم مطهـر پـدر بزرگـوار و فرزنـد امـام رضـا)ع( در عتبـات 
عاليـات واقـع اسـت، ارادات خاصـي به بازسـازي حرمين مطهـر در عراق 
دارنـد و در بيـن اسـتان ها هميشـه پيش قـدم بودند. در هميـن رابطه حتي 
در پـروژه طـالكاري گنبد حرميـن امامين جوادين)ع( سـتاد عتبات عاليات 

خراسـان رضـوي در سـال 87 بـه عنوان سـتاد برتر شـناخته شـد.« 
وي ضمن اشـاره به مشـاركت نقـدي و غير نقدي مـردم، در خصوص نياز 
بـه مشـاركت گروه هـاي متخصص در بازسـازي عتبات عاليـات مي گويد: 
مـردم بـا اهـداي نـذورات نقـدي و غير نقـدي خود همـواره در بازسـازي 
عتبـات عاليـات نقش آفرينـي كرده اند بگونه اي كه تنها در شـش ماه اول 
سـال جـاري مبلـغ 500 ميليـون تومان وجوهـات نقدی از مردم خراسـان 
رضـوی جمـع آوری شـده اسـت. همچنيـن در ايـن مـدت بالـغ بـر 1/5 
كيلوگـرم طـال جمـع آوري شـده و تمامی وجوهاتـی كه بابـت پروژه های 
خـاص و پروژهای سـتاد جمـع آوری گرديده، ارسـال و در راسـتای كاری 
پروژه هـا مصـرف شـده اسـت. در مشـاركت گروه هـاي متخصـص نيز از 
سـال هاي گذشـته اعـزام نيروهـاي افتخـاري متخصص تجربـي، فني و 
مهندسـي بـه طـور ادواري در بازسـازي عتبات عاليات آغاز شـده اسـت و 
عاشـقان ائمـه اطهـار داوطلبانه بـراي احيـاي حرمين مطهر راهي كشـور 
عـراق شـده انـد. رئيس سـتاد بازسـازي عتبات عاليـات خراسـان رضوي 
نقـش نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي و سـاير تشـكل هاي 
وابسـته در بازسـازي عتبـات عاليـات را، نظـارت عاليـه بـر پروژه هـاي در 
دسـت اقـدام در اعتـاب مقدسـه، بررسـي و كنتـرل مضاعـف مي دانـد و 
مي گويد: با توجه به تفاهمنامه منعقد شـده بين نظام مهندسـي سـاختمان 
و سـتاد عتبـات عاليـات خراسـان رضـوي ايـن افتخـار نصيـب گرديد كه 
سـازمان نظـام مهندسـي توسـط رئيـس سـازمان جنـاب آقـاي مهندس 
اخـوان عبداللهيـان به نمايندگي از سـوي اعضای سـازمان اعـالم آمادگي 
كردنـد كه در بازسـازي عتبات عاليات مشـاركت كنند ضمـن آنكه نظارت 
عاليـه بـر پروژه هاي در دسـت اقـدام در عتبـات عاليات، بررسـي و كنترل 
نقشـه هاي معمـاري و اجرايي، اعـزام نيروهاي متخصص، تأمين بخشـي 
از هزينه هـاي پروژه هـا بـه كمـك مهندسـان خيـر عضو نظام مهندسـي 

تأميـن شـود. همچنيـن سـازمان هاي نظام مهندسـي معدن و كشـاورزي 
و سـازمان بسـيج مهندسـين و سـاير انجمن ها و صنوف مهندسـي نيز در 

قالب نظام مهندسـي سـاختمان سـاماندهي شـده اند.
دهنـوي خاطر نشـان مي كنـد: در همين خصوص كميته فني و مهندسـي 
بـا محوريـت سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان بصورت مرتب تشـكيل 
جلسـه داده و نسـبت بـه روند شايسـته امـور اجرايي راهكار ارايـه مي دهد. 
همچنيـن نمايندگـي شهرسـتان هاي نظـام نيز در حضـور اسـتاندار وقت 
بـراي هماهنگي بيشـتر با سـتاد هاي شهرسـتاني عتبات تشـكيل جلسـه 

است.  داده 
وي در ادامه با بيان اينكه توسـعه حرم مطهر كاظمين به سـتاد بازسـازي 
عتبـات عاليـات خراسـان محـول شـده اسـت و در حال حاضر مهندسـان 
سـازمان نظـام مهندسـي خراسـان رضوي بـا پـروژه بازسـازي ايوان هاي 
شـرقي و جنوبـي حـرم مطهـر اماميـن جواديـن)ع( همـكاري دارنـد بـه 
طرح هايي كه تاكنون سـتاد بازسـازي عتبات عاليات خراسان در آن سهيم 
بـوده اشـاره مي كنـد و مي گويـد:در كربـال در عمليات سـنگ فـرش حرم 
مطهـر امام حسـين)ع(، بيمارسـتان امام زيـن العابديـن و مجتمع خدماتي 
سيدالشـهداء مشـاركت داشـته ايـم. در كاظمين نيـز طـالكاري گنبد امام 
موسـي بـن جعفـر)ع(، طـالكاري گنبد امـام جـواد )ع(، ايزوالسـيون حرم 
كاظميـن و بازسـازي گلدسـته هاي كاظميـن از پروژه هـاي بـوده كـه اين 
سـتاد در آن ها مشـاركت داشـته اسـت. همچنين سـامرا در حرمين امامين 
عسـكريين، ايـوان شـرقي و غربـي، غذا خـوري، مقاوم سـازي سـازه زير 
گنبد و در نجف اشـرف  سـاخت و توسـعه صحن حضرت زهرا )س( درحرم 
علوي، دسـتگاه پتوشـويي و موكت شـويي و.... با مشـاركت سـتاد عتبات 
عاليات خراسـان رضوي صورت گرفته اسـت. وي از ادارات، سـازمان ها، و 
ارگانهـا و نهادهايـي همچون اسـتانداري، فرمانداري، ائمـه جماعات، صدا 
و سـيما، سـازمان تبليغات اسـالمي، سـازمان اوقاف و امور خيريه، نيروي 
انتظامي اسـتان، سـپاه امـام رضا)ع(، مجمـع خيرين و مجامـع امور صنفي 
توزيعـي، توليـدي. به عنوان ارگانهايي كه با سـتاد عتبات عاليات همكاري 
دارنـد يـاد مي كنـد و بـا بيـان اينكـه آحـاد مـردم عالقه منـد مي توانند با 
اهـداي نـذورات نقـدي و غير نقدي خـود و همچنين بامشـاركت فيزيكي 
در غالـب اعـزام نيروهـاي افتخاري متخصـص تجربي، فني و مهندسـي 
بـه طـور ادواري در بازسـازي اعتـاب مقدسـه مشـاركت داشـته باشـند، از 
مهندسـينی كـه مايلند به بازسـازی عتبات عاليات كمـك كنند مي خواهد 
بـه دفتـر سـتاد بازسـازی عتبات عاليـات خراسـان رضوی واقع در مشـهد 
خيابـان طبرسـی، بيـن طبرسـی 12 و 14 مراجعـه كننـد و يـا دفتـر فني 
سـتاد واقـع در چهـارراه لشـكر نبش ملك الشـعراي 17 و يا به سـاختمان 
مركزی سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان واقع در پيام 12 طبقه چهارم، 
دفتـر مجمـع مهندسـين خير مراجعـه و يا از طريق شـماره حسـاب جاری 
14002204338 بانـك مسـكن شـعبه خيام وجوهات نقدی خـود را به نام 
نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی واريز نمايند. ضمـن آنكه اين 
عـده مي تواننـد برای كسـب اطالعات بيشـتر با شـماره تلفـن 7015466 
تمـاس حاصل كننـد. گروه هـاي متخصص اعـم از مهندسـان و معماران 
نيـز مي تواننـد بـه صورت گروهـي و يا فـردي با مراجعه به همين نشـاني 

ايـن سـتاد را در بازسـازي عتبات عاليات يـاري دهند.
وي در خاتمـه بـه نظـام مهندسـي تقاضـا دارد بـراي تسـريع در اجـراي 
پروژه هـا بـا توجـه به دارا بـودن ظرفيت تخصصـي و مالـي، زمينه حضور 
فعـال و مشـاركت كليـه مهندسـان را در عتبات عاليـات و حضور فيزيكي 
ونظـارت همـه جانبـه در رونـد اجرايـي پروژه هـاي اعتاب مقدسـه فراهم 

. كند
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ستاد بازسازى عتبات عاليات در يك نگاه
نـوع فعاليـت اين سـتاد، غيردولتي، داوطلبانـه و غيرانتفاعي اسـت و حوزه 
فعاليـت آن بيـن المللـي اسـت. ايـن سـتاد در طـول فعاليت خـود اهدافي 
)ع(  معصوميـن  ائمـه  مطهـر  توسـعه حرم هـاي  و  بازسـازي  همچـون 
ورسـيدگي به اماكن مذهبي در كشـور عراق و ديگر كشـورها و نيز انجام 
فعاليتهاي انسـان دوسـتانه به مردم عـراق و ديگر كشـور ها درصورت نياز 

و وجـود منابـع مالـي بـا اولويت كشـورهاي اسـالمي را دنبـال مي كند.
 سـتاد بازسـازی عتبـات عاليـات بـراي نيل بـه اهـداف خود از روشـهايي 
همچون تشـكيل كميته هاي تخصصي و مطالعاتي و پژوهشـي و تشكيل 
سـتادهاي فرعـي در مراكـز اسـتانها و شهرسـتانها بهره مي گيـرد و عهده 
دار وظايـف و سياسـت های اجرايی مختلفي اسـت كـه از آنجمله مي توان 
بـه: جمـع آوري آمـار و اطالعات و بررسـي نيازمندي هاي فني مهندسـي 
دركربال، نجف، كاظمين، سـامرا، مسـيب و كوفه؛ ولويت بندي پروژه هاي 
بازسـازي عتبات عاليـات و طراحي و اجراي پروژه هاي بازسـازي بر مبناي 
برنامـه ريـزي كوتـاه مدت،ميان مـدت و بلندمدت و بـه كارگيری خدمات 

فنـی و كارشناسـی متخصصان به صـورت داوطلبانه اشـاره كرد.
 سـتاد بازسـازی عتبـات عاليـات در راسـتاي انجـام وظايف خـود و جذب 
كمك هـاي مردمـي نسـبت بـه ايجادسـتادهاي فرعـي در كليه اسـتان ها 
و اكثـر شهرسـتان ها اقـدام كـرده اسـت كـه مطابـق شـرح وظايـف و 

دسـتورالعمل هاي ابالغـي انجـام وظيفـه مي كننـد. سـتادهاي اسـتاني و 
شهرسـتاني در صـورت توانمنـدي مي تواننـد انجـام پروژه هاي مسـتقل و 
يـا مشـاركت در پروژهـای بـزرگ را پيشـنهاد و پـس از تصويـب رئيـس 
سـتاد و مطابـق طرح هـاي ابالغي اجـرا كنند. در كليه سـتاد هاي اسـتاني 
و شهرسـتاني هيأتامنايـي متشـكل از امـام جمعه و مسـؤوالن و معتمدان 

محلـي بـراي پشـتيباني و نظـارت بـر فعاليتهـاي آن تشـكيل مي گردد.
عالوه بر اين سـتاد بازسـازی عتبات عاليات به منظورمطالعات كارشناسـی 
و اجـرای پروژه هـای بازسـازی و نظارت بـر اقدامات عمرانـی وخدماتی در 
هـر يـك از حرم های مطهر نجف، كربال، كاظمين و سـامرا دفتربازسـازی 
ايجـاد كرده اسـت كـه با هماهنگی متوليـان حرم های مطهـر فعاليت می 

كنند.
گفتنـي اسـت اخيرا و در پـي ديدار اعضاي مجمع خيرين سـتاد بازسـازي 
عتبـات عاليـات خراسـان رضوي بـا امام جمعه مشـهد با برگزاري جلسـه 
اي هيئت رئيسـه اين مجمع انتخاب و معرفي شـد. در اين نشسـت كه در 
دفتر نظام مهندسـي اسـتان برگزار شـد، اعضاي هيئت رئيسـه اين مجمع 
بـا معرفـي غالمرضا بصيـري پور به عنـوان رئيس، اكبر صابـري فر نايب 
رئيـس اول، غالمحسـين حيدري نايب رئيس دوم، حسـين پورحسـيني و 
جعفـر معماريـان به عنوان منشـي، محمدرضـا اخوان مديـر بخش فني و 
مهندسـي، سيدمهدي هاشـمي مصطفـوي ناظـر مالـي، جعفـر دهنوي به 

عنـوان مديرعامـل و »رضايتـي« به عنوان دبير جلسـات، انتخاب شـد.
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بیان الکن لنزي که نمي تواند عشق را به تصویر کشد...

سفرنامه | سفر به سرزمین عشق |  احمد اسدی

زيـارت عتبـات عاليـات؛ سـامرا، كاظميـن، كربـال و نجـف، چهـار نقطه ای كـه وقتی هر عاشـقی آنگاه كه نامشـان را به زبـان جاري مي كند و يـا به آن 
مـی انديشـد، ناخـود آگاه اشـك گونه هـای تـب دارش را سـيراب مي كنـد مقصد ماسـت. نمی دانـم اين قطره اشـكها، چگونه چشـمه ای دارد كـه با بر 
زبان آوردن نام مقدس نينوا، حسـين )ع( و ابوالفضل العباس، اينچنين مي تپد و جوشـان می شـود. اين چه حسـی اسـت كه چشـم و زبان را با يكديگر 

در هـم آميختـه كـه بـا غلطيـدن بـه روی گونه هايت، تمـام بـدن را يكپارچه حزن و انـدوه فرا می گيرد و دسـتانت به ناگاه بر پيشـانی می نشـيند!
به قول كاشانی: اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست/ اين چه شمعى است كه جان ها همه پروانه اوست

اين چگونه عشقی است كه گونه هايت را سرخ كرده تا به دور از چشم اغيار رو به سمتی بر گردانی كه نبينند دلدادگی و سرخی گونه هايت را! 
 تـا كـه دسـت كنـار صـورت نهـی و به دوردسـتها، بـه روز واقعه ای بنگـری كه هـزاران بـار آرزو مي كـردي ای كاش حضـور در آن را زمزمـه كنی و با 

اشـك، عطـش و داغ دلت را التيام بخشـی. 
از كربال گفتن خود آداب و رسومی دارد، منزلت و جايگاه مي خواهد و معرفتي بسيار تا نكند نقطه و نكته ای را وا بگذاری.

آری اين تصاوير بيان الكن لنزي اسـت كه نمي تواند عشـق آدمي را به تصوير كشـد، نماد واژگان محدودي اسـت كه از لغزيدن قلم ناتوان مانده و مي ماند.

توضيح آنكه سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى به عنوان يكى از اعضا و بازوي فني ستاد بازسازى عتبات عاليات استان خراسان رضوى 
فعاليت دارد و از همين روى پس از برگزارى جلسات متعدد وظيفه كنترل و نظارت بخشهاى تحت بازسازى وساخت عتبات را كه برعهده ستاد 
بازسازى استان است تقبل نموده تا با پشتوانه تالش مستمر اعضاى سختكوش خويش بتواند اقدامى درخور و شايسته را در اين خصوص به انجام رساند.

سامرا  وسايل نقليه ای كه از حدود يك كيلومتری حرم مطهر 
نمايند. زائران حركت مي  انتقال  برای 

كاظمين  اطراف يكي از صحن ها كه عدم امكان تحصيل حريم 
و بافت مربوطه به خوبي گويا است.   

كاظمين  بهسازی ديواره های داخلي رواقها و نصب پنجره ها

سامرا  صحن وسرای امامان عسكريين كه پس از تخريب به علت 
انفجار در حال بازسازی ومرمت است  

كاظمين  بهسازی كتيبه های صحن ها

كاظمين  ساخت سقفها و كتبه چيني ديواره ها  

سامرا  گنبد وبارگاه امامان عسگريين كه با نذورات هموطنان ايراني 
بخصوص مردم خراسان رضوی در حال باز سازی است. روی هر خشت 
طال  برچسبي مبينيند كه اسم ومشخصات افرادی روی آنها به تبرک 
درج شده كه بيشتر بصورت حضوری نذری برای ساخت  گنبد  داشته اند. 

كاظمين  ساخت دربهای ورودی رواقها و بهسازی ديواره ها  

كاظمين  ورودی به محل ضريح امام جواد )ع( از يكي از رواقها
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كاظمين  ساخت و مرمت ديواره صحنها  

كربال  گنبد حرم حضرت ابوالفضل عليه اسالم

كربال  تل زينبيه  

كاظمين  حرمين امامان جوادين عليهما سالم وطالكاری گلدسته ها

كربال  نمايي از ساختمانهای اطراف حرم مطهر  

كربال  بازسازی دايره اطراف حرم امام حسين عليه السالم

كربال  گنبد حرم حضرت امام حسين عليه السالم  

كربال  سيستم برق رساني وشبكه برق منازل

كربال  بازسازی دايره اطراف حرم امام حسين عليه السالم  
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مقاله | عمران

محافظت غیر عامل در برابر حریق )سازه فلزي(

بخش خدمات مهندسي آتش شرکت پوشش گستر قشم

رشـد و گسـترش روزافـزون تكنولـوژی در عرصه هـای مختلـف صنعتی، 
سـاختمانی، مـواد و تجهيـزات تـوام بـا ورود مخاطـرات بالقـوه فراوانی به 

محيـط زندگـی و كار بشـر بوده اسـت. 
آتش همواره بشـر را مجذوب و در عين حال هراسـناک نموده اسـت، بشر 
بـدون آتـش قطعـا زندگی متفاوتی داشـت و حتی شـايد تمدنی بـه وجود 
نمی آمـد. امـا آتـش، هميـن كـه از كنترل خـارج شـود می تواند خسـارات 
سـنگينی بـه بـار آورد، بـه طوری كـه روزانـه تعداد زيـادی، جـان و اموال 

خـود را بـر اثر حـوادث آتش سـوزی از دسـت می دهند. 
امروزه اجرای تاسيسات برقی و مكانيكی در ساختمان ها، استفاده از مصالح 
سـوختنی، توسـعه شـبكه های انرژی، برق و گاز و بـه كارگيری تجهيزات 
گوناگون سـبب افزايش احتمال آتش سـوزی در سـاختمان ها شـده اسـت. 
در  آتش سـوزی  اثـر  بـر  شـهروندان  از  ای  عـده  سـاله  هـر  متاسـفانه 

سـاختمان های مختلـف جـان خـود را از دسـت داده يـا دچـار جراحـات 
جبـران ناپذير می شـوند. همچنين ميلياردها تومان از سـرمايه های كشـور 
بـر اثـر حريق از بيـن می رود. ابعاد اين خسـارت همراه با توسـعه شـهری 
و صنعتـی افزايـش می يابـد، زيـرا مسـايلی ماننـد رشـد جمعيت شـهری، 
افزايـش سـاختمان های بلنـد، توسـعه مراكـز بـزرگ تجمعـی، تجـاری، 

صنعتـی و انبارهـا ريسـك خطـر آتش سـوزی را افزايـش می دهنـد. 
چنيـن خطـرات بالقوه ای اهميت كار طراح را نمايان سـاخته و مسـووليت 
معمـاران را بـرای حداقـل نمـودن خطـرات حريـق در سـاختمان ها خاطر 
نشـان می كننـد. می بايسـت ايـن نكتـه را نيـز مد نظر داشـت كـه ايمنی 
حريـق تنهـا يكی از اهـداف معمار در طراحی يك سـاختمان جديد اسـت 

و اهـداف متعـدد ديگـری نيز وجـود دارد كه می بايسـت برآورده شـوند. 
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عمومـاً طراحـان عمران، معمـاری و... در كشـور ما، مسـايل ايمنی حريق 
را در اولويـت اول نمی داننـد. )البتـه شـايان ذكـر اسـت داليـل اصلی اين 
امـر، عـدم در دسـترس بـودن قوانين منسـجم و روشـن و همچنين عدم 
ارايـه دروس مرتبـط بـا ايمنـی حريـق در واحدهای دانشـگاهی مرتبط در 
كشـور می باشـد( لـذا عـدم توجـه بـه اين مهـم موجـب صـرف هزينه و 
زمـان بيشـتری جهت ارتقـای ايمنـی حريق در مراحـل بهره بـرداری و يا 
خسـارات سـنگين در هنـگام وقـوع حـوادث می شـود، در حالـی كه لحاظ 
نمـودن اسـتراتژی حفاظـت در برابـر حريق در فـاز طراحی اوليه، مسـتلزم 
صـرف هزينـه و زمـان به مراتـب كمتر و دسـتيابی بـه راندمـان عملكرد 

بسـيار بيشـتری می باشد. 

در ايـن مـورد اتفـاق نظـر اسـت كه خطـر آتش سـوزی در هر سـاختمانی 
وجود دارد و دسـت يافتن به ايمنی كامل در مقابل آتش غيرممكن اسـت. 

بـا توجه به نسـبی بـودن ايمنـی، در راسـتای مديريت ريسـك مخاطرات 
آتش سـوزی بايـد راهكارهايـی را جهـت بـه حداقـل رسـاندن خسـارت و 
صدمـات ناشـی از حريـق اتخـاذ نمـود. طراحـی، محاسـبه و برنامه ريزی 
راهكارهـای فـوق را اصطالحـات »اسـتراتژی حفاظـت در برابـر حريق« 

مند.  می نا
درک صحيـح از مجموعـه » اسـتراتژی حفاظـت در برابـر حريـق« نيـاز 
به شـناخت مناسـبی چـون ديناميـك حريق، انتقال حـرارت، رفتـار آتش، 
عملكـرد مصالـح در برابر حريق، واكنش افراد در شـرايط بحـران و... دارد. 
يـك اسـتراتژی كارآمـد در بـدو امـر نجـات انسان)سـاكنان، كاركنـان، 
مراجعيـن و...( در سـاختمان ها و سـپس حفـظ بنا و جلوگيـری از تخريب، 
سـرايت به سـاختمان های مجاور و ايجاد خسـارت را مدنظر قرار می دهد. 
پيـش از تصميـم گيری در مورد اينكه چه سيسـتم يا سيسـتم هايی جهت 
محافظـت در مقابـل حريـق بايـد مـورد اسـتفاده قـرار گيرد، مسـأله مهم 
 )Passive(و سيسـتم غيرعامـل )Active( متمايـز كردن سيسـتم عامل

می باشد. 
سيسـتم های عامـل، تحـت تأثير شـرايط ايجاد شـده توسـط حريق فعال 
شـده و سـعی می كننـد با حـس كـردن عواملی چون حـرارت، گرمـا، دود 
و يـا نـور حاصلـه از شـعله، بروز حريـق را شناسـايی كرده و دسـت آخر با 
بـكار انداختـن سيسـتم های هشـدار دهنـده، سيسـتم های آب پـاش و يا 

فعـال كـردن سيسـتم های مقابله بـا حريق عمـل كنند. 
سيسـتم محافظـت از حريـق عامل بدون شـك بسـيار مؤثر می باشـد. اما 
بـه دليـل وابسـته بـودن به عملكـرد صحيح هر يـك از اجزای سيسـتم و 
نيـاز بـه نگهـداری و سـرويس مـداوم مشـكالت درون سـاختاری بزرگی 

دارد. 
طراحـی سيسـتم محافظـت از حريـق يـك سـاختمان، تنهـا بـر اسـاس 
يـك سيسـتم منفرد كـه عملكـرد آن همـواره قابل تضمين نيسـت، يك 

اسـتراتژی ناقـص و ناكارآمد اسـت. 

بدليـل تخصصـی بـودن بحـث در ادامـه بـه طـور اختصـار تنهـا بـه 
غيرعامـل  محافظـت  ديـدگاه  از  حريـق  برابـر  در  حفاظـت   مقولـه 
)Passive Fire Protection( پرداختـه خواهد شـد. اميـد آن كه در كنار 
سـاير كارشناسـان ايـن حوزه، در جهـت ارتقاء دانش عمومـی  در خصوص 
روش هـای محافظـت در برابـر حريـق و افزايـش امنيـت مالـی و جانـی 
هموطنـان در برابـر حـوادث آتش سـوزی قدم های مؤثری برداشـته شـود. 

- آيين نامه هاى تعيين كننده زمان حفاظت سازه در برابر حريق: 
بر اسـاس مقررات ملی سـاختمان )مبحث سـوم( »سـاختمان می بايسـت 
طـوری طراحـی و مقاوم سـازی گـردد تـا بتواند خـود را در برابـر حريق تا 
مـدت زمـان مناسـبی پا برجـا نگـه دارد. اين مدت زمـان، زمان مـورد نياز 
جهت تخليه سـاختمان از سـاكنين، ورود آتش نشـانان به داخل ساختمان 
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و زمـان الزم جهـت مهـار سـازی حريـق با در نظـر گيری حداقل سـازی 
خسـارات جانـی و مالی می باشـد. «

طبـق آييـن نامه های سـاختمانی زمان مـورد نيـاز حفاظت سـازه در برابر 
حريق می بايسـت بر اسـاس دو عامل اصلی كاربری سـازه و ارتفاع سـازه 

گردد.  محاسبه 
 بديهـی اسـت كـه مدت زمان مـورد نياز جهـت تخليه يك بيمارسـتان و 
يـا يك مدرسـه ابتدايی در زمان آتش سـوزی خيلی متفاوت بـا زمان مورد 
نيازتخليـه سـاكنين يـك سـاختمان مسـكونی در حيـن حريق می باشـد. 
همچنيـن نحوه دسترسـی و خدمات رسـانی پرسـنل آتش نشـانی درحين 
حريـق در سـاختمان های بـا ارتفـاع و طبقـات متفـاوت در مـدت زمـان 
متفـاوت صـورت خواهـد پذيرفـت. دسترسـی آتش نشـانان و تجهيـزات 
آتش نشـانی در يـك حريـق سـاختمان 5 طبقـه بـه مراتـب سـريع تـر و 
راحـت تـر از دسترسـی و مهار آتش در يك سـاختمان 25 طبقه می باشـد. 
بـر ايـن اسـاس، آييـن نامه هـای سـاختمانی زمـان مـورد نيـاز محافظت 
سـازه ها را طـوری محاسـبه و در نظـر گرفته انـد تا زمان مـورد نياز جهت 
بـه حداقل رسـاندن خسـارات جانی و مالـی درزمان حريـق در نظر گرفته 

شـده باشد. 
طـراح يـا طراحـان پـروژه می بايسـت در هنـگام طراحـی سـازه زمـان 
محافظـت مـورد نياز سـاختمان را بر اسـاس جداول زمانی آييـن نامه های 

سـاختمانی اسـتخراج و در طـرح خـود لحـاظ كنند. 
از جمله آيين نامه های معتبر ساختمانی آيين نامه های: 

IBC (International Building Code) 
 )آييـن نامـه IBC كـه در آن همـه جزئيـات ضوابـط به صـورت كدينگ 
بين المللـی ارايـه شـده و بـر اسـاس تعـداد طبقـات و مسـاحت زيـر بنـا 

می باشـد.(
NFPA(National Fire Protection Association) 

 )آييـن نامـهNFPA - نشـريه 112- كـه بـه طـور مفصـل تر بر اسـاس 
تعـداد طبقات تنظيم شـده اسـت.(

BS (British Standard Approved Document B)
 )آييـن نامـهBS انگلسـتان كه به طور خالصه تر بر اسـاس نـوع كاربری 

و ارتفاع سـاختمان ها ارايه شـده است.(
از معيار هـای معتبـر و شـناخته شـده بين المللـی و داخلـی هسـتند كه در 
زمينـه محاسـبه و تشـخيص زمـان محافظـت سـازه مـورد اسـتناد قـرار 
می گيرنـد. شـرح مختصـری از ايـن آييـن نامه هـا كـه درمحاسـبات و 
طراحی هـای سـاختمان در ايـران مـورد اسـتفاده قـرار می گيرد، به شـرح 

زيـر و بـه تفكيـك در ادامـه ارايـه می گـردد. 

IBC (International Building Code) 
در آييـن نامـه IBC سـاختمان ها بـه تفكيـك كاربـری با جزئيات بسـيار 
دقيـق طبقـه بنـدی شـده انـد. بـه منظـور اسـتفاده از جـدول زمانـی و 
تشـخيص زمـان محافظـت اسـتاندارد، می بايسـت ابتـدا كـد مـورد نظـر 

سـاختمان بـر اسـاس تعاريـف آييـن نامـه فـوق الذكـر تعيين گـردد. 
با در اختيار داشـتن كد شناسـايی سـاختمان، در جدول تيپ بندی سـازه ها 
كـه بـر اسـاس تعـداد طبقه و متـراژ زيـر بنا طراحی شـده اسـت، می توان 
نـوع سـازه را مشـخص نمود. سـپس با رجوع بـه جدول زمان و بر اسـاس 

نـوع تيپ سـازه مدت زمـان مورد نيـاز محافظت سـازه را تعيين كرد. 

NFPA(National Fire Protection Association) 
در آييـن نامـهNFPA بـا توجـه به بـار متصـرف و تعداد طبقه سـاختمان 
زمـان محافظـت محاسـبه می گـردد. در جـدول تيـپ بنـدی ابتـدا تيـپ 
سـاختمان بـه كمـك تعـداد طبقـات و بـار متصـرف پيـش بينـی شـده، 
مشـخص می شـود. سـپس در جـدول زمـان بـر اسـاس تيپ سـاختمان، 
زمـان مـورد نيـاز محافظـت بـرای المان هـای مختلـف سـازه مشـخص 

می گـردد. 

BS (British Standard Approved Document B)
در آييـن نامـهBS بـا توجه به نـوع كاربری سـاختمان و ارتفاع سـاختمان 

1

2

3

1

2



51

از سـطح زميـن و عمـق سـاختمان در طبقـات زيرزمين، زمـان محافظت 
محاسـبه می گـردد. در ايـن جـدول تيـپ بنـدی سـاختمان ها بـه تعـداد 
محـدودی از نـوع كاربـری تقسـيم شـده اسـت. همچنيـن رابطـه زمـان 
محافظـت سـازه بـر اسـاس سيسـتم محافظـت عامـل و غيـر عامـل در 
ايـن جـدول نشـانگر نياز سـازه به ايـن سيسـتم ها در كنار هم بـه صورت 

توامـان می باشـد. 

- بررسى و معرفى اجزا ء محافظت در برابر حريق غير عامل:
تكنيك های پيشـرفته مهندسـی حريـق اين امـكان را در جهت محافظت 
غيـر عامـل يـك سـازه ميسـر نمـوده تـا يـك سـاختمان ضريـب ايمنی 
بااليـی در مقابـل حادثـه حريـق داشـته باشـد. اجـزای ايـن خدمـات در 
سـاختمان ها باعث می شـود تا سـاختمان در صورت وقوع حريـق پايداری 
خـود را تا مدت زمان مشـخصی حفظ نمايد، خسـارات جانـی كاهش يابد، 
آسـيب كمتـری به نقاط مختلف سـاختمان وارد شـود، از انتقـال حريق به 
سـاختمان های مجـاور جلوگيـری به عمل آيـد، هزينه ترميـم و مرمت به 

طور قابـل توجهی تقليـل يابد. 
اجزاء تشكيل دهنده محافظت غير عامل به شرح ذيل طبقه بندی می گردند: 

 Structural Fire Proofing محافظت غير عامل سازه ای و يا *
يـــا و  بنـــد  دود  و  بنـــد  آتـــش  سيســـتم های   * 

Fire Stop and Smoke Barrier Systems
يـــا و  حريـــق  ضـــد  كاذب  ســـقف های  و  پارتيشـــن ها   * 

Fire Proof Partitions and Ceilings System 
Fire Doors and Glazing Systems درب و شيشه های ضد حريق و يا *
 * كانال هـــای تخليه دود و انتقـــال هوای مقاوم در برابـــر حريق و يا

Ducting Systems

بـا تـو جه بـه اينكه هريـك از تكنيك های فـوق الذكر نياز بـه بحث های 
مفصل مهندسـی حريق دارند در ذيل مختصراً به شـرح و بررسـی هريك 

از مراحل فـوق می پردازيم. 
 Structural Fire Proofing محافظت غير عامل سازه اى يا *

فوالد سـاختمانی باربـر نقطه حـرارت خمش)خميدگـی( 500-470 درجه 
سـانتيگراد دارد و حـدود نيمـی  از مقاومـت خـود را در دمـای 550 - 500 
درجـه سـانتی گـراد از دسـت می دهـد، از ايـن رو در مقابـل حريق بسـيار 
آسـيب پذيـر اسـت كـه عمدتـا نيازمند بـه مقاوم سـازی در مقابـل حريق 
می باشـد. طبـق جـداول ISO و BS 476 فلـز آهـن در زمـان كمتـر از 
10 دقيقـه پـس از آتش سـوزی بـه دمـای 470 درجـه می رسـد كه نقطه 

خمـش فلـز آهن می باشـد. 
با در نظر گرفتن اصل مكانيكی فوق لزوم محافظت اسـكلت سـاختمان ها 
در برابـر حريـق به عنـوان مهم ترين بخـش محافظت غير عامـل همواره 
می بـا يسـت مـد نظـر كارشناسـان و طراحـان سـازه قـرار بگيـرد. اجرای 
پوشـش های مقـاوم در برابـر حريـق از متداول ترين روش هـای محافظت 
سـازه در زمينـه مهندسـی حريـق بـه شـمار می آيـد. در ايـن روش عمدتا 
سـتون ها و تيرهـای اصلـی جهت عايـق سـازی قاب های سـازه ای مورد 
تقويـت قـرار می گيرنـد. سـطوح ديوارها، سـقف و كـف از ديگر مـوارد در 
مقاوم سـازی غيرعامـل در مقابـل حريـق می باشـند كـه در مـوارد خاصی 

مـورد عايق سـازی قـرار می گيرند. 
انواع پوشش های مقاوم در برابر حريق برای محافظت غير عامل سازه:

Spray Mortars مواد پاششی معدنی -
Paint Intumescentرنگ های منبسط شونده -

Fire Protection Boards بورد ها و پنل های ضد حريق -
Spray Mortars مواد پاششى معدنى

در ايـن روش سـازه سـاختمان بـا پاشـش مـواد معدنـی مقاوم بـه حريق 
بـرای مـدت زمـان معينـی محافظـت می شـود. ميـزان ضخامت پاشـش 
مـواد بسـتگی به طراحی سـازه و مـدت زمان مـورد نياز مقاومـت در برابر 

دارد.  حريق 
اسـتفاده از ايـن پوشـش ها بـه دليـل اطمينـان از صحت عملكـرد و دقت 
اجـرا از رنگ هـا و بوردهـا رايـج تر اسـت همچنين نسـبت به دو پوشـش 
ديگـر از خـواص مقاومتـی بهتری برخوردار می باشـند و می توانند سـازه را 
تـا چهـار سـاعت در مقابـل حريق عايق كننـد. اين مواد به روش پاششـی 

می شـوند.  اجرا 

Paint Intumescent رنگ هاى منبسط شونده
ايـن پوشـش ها معمـواًل بـر پايـه آب يـا حـالل می باشـند و بـا ضخامت 
حداكثـر 6 ميلـی متـر اجـرا می شـوند. در درجـه حرارت هـای 270 تا 300 
درجـه سـانتی گـراد بـه علت وقـوع يـك سـری واكنش های شـيميايی، 
گازهـای خنـك كننـده ای آزاد نمـوده و بـا پـف كـردن تا حـدود 20 برابر 
 )char(ضخامـت اوليـه شـان ازدياد حجـم داده و يك اليـه عايق زغالـی
توليـد می كننـد و از سـازه سـاختمان در برابر حريق حفاظـت می نمايند. از 
ايـن پوشـش ها در شـرايط خاص به منظـور حفاظت از سـازه های فلزی و 

سـطوح داخلی سـاختمان اسـتفاده می شود. 
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همايش ملى سازه هاى هيدروليكى

25 تا 26 ارديبهشت ماه 1392
برگزاركننــده:  مركز بين المللی علوم و تكنولوژی پيشــرفته و علوم 

محيطی كرمان
تلفن:  03426233181

محورهاى همايش: 
* بررسي روش هاي مختلف آناليز و طراحي سازه های هيدروليكی

* مدل هاي بهره برداري بهينه از  سازه های هيدروليكی
* كاربرد مدل هاي فيزيكي و آزمايشــگاهي در مهندســي سازه هاي 

هيدروليكي
* ارزيابي فني و مقاوم سازي سازه های هيدروليكی

* زمين شناسي مهندسي و تكتونيك سد و سازه هاي هيدروليكي
* اثرات زيست محيطي طرح هاي هيدروليكی

* ارزيابي هاي اقتصادي - اجتماعي در مطالعات سازه های هيدروليكی

Fire Protection Boards بورد ها و پنل هاى ضد حريق
ايـن پانل هـا در ضخامت هـای مختلف اجرا و اسـتفاده می شـوند به همين 
دليـل نسـبت به سـاير محصـوالت ضد حريق فضای بيشـتری را اشـغال 
می كننـد و دارای محدوديت های اجرايی می باشـند. همچنيـن در مواردی 
كـه نيـاز بـه حفظ شـكل ظاهـری اسـت و يـا محدوديـت در فضـا وجود 
دارد انتخـاب مناسـبی نيسـتند. اسـتفاده از ايـن محصـوالت يكـی ديگـر 
از روش هـای حفاظـت سـازه های فلـزی، همچنيـن داكت هـا، سـقف ها، 

كف هـا و ديوارها ميباشـد. 
* سيستم هاى آتش بند و دود بند و يا 

Fire Stop and Smoke Barrier Systems
بطـور كلی سيسـتم های آتش بنـد و دودبند بـرای جلوگيری از گسـترش 
حريـق از يـك فضا به فضای ديگر می باشـد. توضيح اينكه حريق شـامل 
دود، گازهـای سـمی  و شـعله های آتـش و حـرارت می باشـد. اين مـواد در 
داكت هـای تاسيسـاتی و تمامـی  منافـذی كه باعث سـرايت حريق شـده 
قـرار می گيـرد و مانـع انتشـار حريـق به ديگر مناطق می شـوند كـه در دو 

كالس منبسـط شـونده و مواد سـاده ارايـه می گردند. 
* پارتيشن ها و سقف هاى كاذب ضد حريق و يا 

Fire Proof Partitions and Ceilings Systems
بـا اسـتفاده از ايـن سيسـتم ها می تـوان زون هـای حريق موجـود در داخل 
سـاختمان را تـا مـدت زمـان 4 سـاعت در مقابـل حريـق محافظـت كرد. 
پارتيشـن ها ی مقـاوم در برابر حريـق با ضخامت های متفاوت جداسـازی 

و ايمـن سـازی فضا های داخلی سـاختمان را ميسـر می سـازند. 
در مـورد سـقف های ضـد حريـق توجه بـه اين نكتـه كه می بايسـت كل 
سيسـتم سـقف شـامل فريم، بازشـو ها، چراغ هـا و كليه تجهيـزات موجود 

در سـقف مقـاوم در برابـر حريق باشـند الزا می اسـت. 
* درب و شيشه هاى ضد حريق و يا 

Fire Doors and Glazing Systems
درب هـای مقـاوم در برابر حريق جهت اسـتفاده در پلكان ها و يا نقاط مورد 

نيـاز در داخـل سـاختمان ها از انتقـال دود و آتـش حاصـل از آتش سـوزی 
جلوگيـری نمـوده و از اجزای الينفك محافظت غير عامـل در برابر حريق 

می باشند. 
سيسـتم های شيشـه ای مقـاوم در برابـر حريـق در مكان هايـی كـه نيـاز 
معمـاری طـرح بـه جـدا سـازی فضاها به كمك سـطح شيشـه ای باشـد 
كاربـرد دارنـد. فرودگاه هـا و بيمارسـتان ها از جمله مثال های بارز اسـتفاده 

از ايـن نـوع محافظـت غيـر عامل در جـدا سـازی فضاها می با شـند. 

 * كانال هـاى تخليـه دود و انتقـال هـواى مقـاوم در برابـر حريق و يا
Ducting Systems

دود حاصـل از حريـق بـه علـت حرارت بـاال و خطر خفگـی از تهديد های 
بالقـوه حـوادث آتش سـوزی می باشـد و می بايسـت از طريـق كانال هـای 
ضـد حريـق بـه بيـرون از سـاختمان هدايت شـوند. همچنيـن كانال های 
مقـاوم بـه حريـق بـه جهـت انتقـال هوا بـه نقـاط خـاص، به طـور مثال 
طبقـات منفـی سـاختمان و هميـن طـور عايق سـازی تاسيسـات بـه كار 

می شـوند.  برده 
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مقاله | مکانیک

افزایش تلفات مســمومیت بــا Co پیامد 
هدف مندی یارانه ها قبل از فرهنگ ســازی

 افشین قدیریان | کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

مقدمه
امـروزه جهـان بـا تقاضاي فزآينـده اي براي تاميـن و توليد انـرژي مواجه 
اسـت، بـه گونـه اي كـه تاميـن انرژي بـه عنوان يـك نياز اسـتراتژيك و 
وابسـته بـه منافع ملي كشـورها محسـوب شـده و كشـوري كـه از امنيت 
انـرژي باالتـري برخوردار باشـد، رشـد اقتصـادي و رفاه پايدارتـري خواهد 
داشـت. بـر همين اسـاس مديريـت بهينه مصـرف انرژي به عنـوان يكي 
از مهمتريـن مولفه هـاي كارآمـدي جوامع مطرح بـوده و جايـگاه ويژه اي 
در سياسـت هاي كالن انـرژي كشـورها دارد. كشـور مـا نيز از ايـن قاعده 
مسـتثنی نبـوده و تالش بـراي بهره وري مناسـب و بهينه سـازي مصرف 
انـرژي بـه عنـوان يك ضـرورت ملـي از سـاليان گذشـته دغدغـه اصلی 

فرهيختـگان و دولتمـردان ما بوده اسـت. 
چكيده

هيچ كـس نمي توانـد منكـر نقش و جايگاه اساسـي و مهم انرژي در رشـد 
و توسـعه اقتصادي و اجتماعي كشـورها شود. رشـد جمعيت و روند توسعه 
اقتصـادي كشـورها موجـب شـده هـر روزه بر سـرعت مصرف انـرژي در 
جهـان افـزوده شـود. بـه گونه اي كـه براسـاس آمارهاي اتحاديـه جهاني 

انـرژي، در قـرن گذشـته مصرف انرژي در دنيا هر 10سـال 2 برابر شـده و 
پيش بيني هـاي هميـن اتحاديـه نشـان مي دهد كه بـا وجود توجه بيشـتر 
بـه مديريـت مصرف انـرژي در جهان مصـرف آن طي سـالهای 2001 تا 
2025 بـه ميـزان 54 درصـد افزايـش خواهـد يافـت و در اين چشـم انداز 
بيشـترين ميـزان مصـرف انـرژي بـه كشـورهاي در حـال توسـعه )مثـل 
ايـران( تعلق دارد. اين در حالي اسـت كه كشـور ما سـرانه مصـرف انرژي 
بسـيار بااليـي هـم دارد. آمارهـا نشـان مي دهد كـه مصـرف فرآورده هاي 
نفتـي در ايـران در كمتـر از 2 دهـه بـه 3 برابـر افزايش پيدا كرده اسـت و 
متوسـط مصـرف انـرژي سـاالنه حـدود 10 درصد رشـد داشـته و مصرف 
نادرسـت آن هزينـه اي معـادل 5 ميليـارد دالر در سـال براي كشـور در بر 
دارد كـه در ايـن زمينه اتكا به روشـهاي سـنتي، به كارگيـري فناوري هاي 
قديمـي در صنايـع، فراوانـي و ارزان بـودن قيمت سـوخت، نبـود فرهنگ 
بهينه سـازي مصـرف انـرژي، عـدم اطالع رسـاني و آموزش هاي مناسـب 
و... همگـي از داليـل افزايش سـرانه مصرف انرژي در كشـور ما به شـمار 

مي رونـد. 
 بـا عنايت به اقتصاد تك محصولي و متكـي بر درآمدهاي نفتي و مصرف 
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بـاالي انـرژي در كشـور، تالش بـراي بهـره وري و بهينه سـازي مصرف 
انـرژي بـه عنـوان يـك ضـرورت ملـي بيـش از پيش آشـكار مي گـردد. 
ترديـدي نيسـت كـه عـدم توسـعه و بهره منـدي از دانـش و فناوري هاي 
نويـن بـه منظـور مصـرف بهينـه منابـع انـرژي در كشـور نيـز زيان هاي 
فراوانـي بـه همـراه خواهـد داشـت. لذا تاميـن انرژي پايـدار و بهبـود روند 
مصـرف آن در كشـور، مسـتلزم اراده ملي و تالشـي همگاني بـوده و براي 
رسـيدن به اين مهم مي بايسـت ضمن به اسـتخدام درآوردن فناوري هاي 
نويـن و پيشـرفته از جملـه توليـد بـرق از طريق شـكافت هسـته اي و نيز 
اسـتفاده از انرژيهـای تجديد پذيـر مانند انرژی خورشـيدی و انرژی باد كه 
در كشـور ما از پتانسـيل بسـيار باالئی برخـوردار بوده ولی متاسـفانه هنوز 
آنگونـه كه شايسـته اسـت بـه فعليت نرسـيده، در راسـتای متنـوع كردن 
سـبد انـرژي مصرفـي، بـا اجـراي اصـول صرفه جويـي و بهينه سـازي در 

مصـرف انرژي گامهاي اساسـي برداشـت. 
 در سـال هاي اخيـر بـه داليـل گوناگـون، لـزوم صرفه جويـي انـرژي 
و محاسـبه ميـزان مصـرف آن بـه عنـوان يـك ضـرورت اجتنـاب   ناپذير 
نمايان شـده اسـت. يكي از بخشـهايي كه در كشـور ما با مصرف بيش از 
يك سـوم انرژی، سـهم وسـيعي از انرژي اتالفي را نيز بـه خود اختصاص 
داده، بخـش مصـارف خانگـي و تجـاري اسـت. عوامل مختلفـي از جمله 
اسـتاندارد نبـودن سـاختمان ها، عـدم بكارگيـري مصالـح و تجهيـزات 
سـاختماني عايـق و مؤثـر در كاهش اتـالف انرژي در يك سـاختمان و در 
نهايـت عدم فرهنگسـازي در خصـوص رعايت مباحث مربـوط به كاهش 
مصرف انرژي، سـبب شـده كه اكثر ساختمان هاي كشـور بزرگترين منابع 
اتـالف انـرژي و فاقد ضوابط فني شـناخته شـده براي جلوگيـري از اتالف 
انرژي باشـند و متاسـفانه بيشـترين سـهم اتالف انرژي در اين بخش نيز 
بواسـطه عـدم آگاهـي و رعايت نكـردن نكات و موارد سـاده اي اسـت كه 
مي تـوان بـه آسـاني و بـا بـه كار بسـتن آن هـا عـالوه بـر كمك به سـبد 
اقتصـادي خانـوار، سـهم بسـزايي نيز در كمك بـه اقتصاد ملـي ايفا نمود. 
اهـم راهكارهـاي علمـي و عملي پيشـنهادي بـراي بهينه سـازي مصرف 
انرژي در اين بخش اسـتفاده از مصالح سـاختماني اسـتاندارد، عايق بندي 
مناسـب كـف، سـقف و ديوارهـای سـاختمان، رنـگ آميزي سـاختمان با 
رنگهـاي روشـن، اسـتفاده از وسـايل و تجهيـزات دارای برچسـب مصرف 
انـرژي پاييـن و المپهـای كم مصـرف، اسـتفاده از پنجره هاي دوجـداره و 

بسـتن دريچه هـا و كانال هـاي كولـر در زمسـتان و... می باشـد. 
در ايـن راسـتا، يكـي از مهم ترين عوامل، رعايت مبحـث 19 مقررات ملي 
سـاختمان اسـت كه پس از تدوين، در سـال 1370 توسـط هيـأت وزيران 
تصويـب گرديـده امـا به دليـل اجبـاري نشـدن آن در ارگان هـاي قانوني، 
سيسـتم كنتـرل و نظارت بـراي اجراي آن در شـهرداريها، وزارت مسـكن 
و شهرسـازي و يـا هـر نهـاد مرتبـط ديگر وجود نداشـته و عليرغـم اينكه 
رعايـت ايـن مبحـث بـراي سـاختمان هاي دولتـي جديـد از سـال 1380 
اجباري شـده اسـت، باز هم اسـتفاده انبوه سـازان و ساير دسـت اندركاران 
سـاختمان و حتـي پيمانـكاران سـاختمان هاي دولتـي از ايـن مقـررات به 
صورت سـليقه اي و بسـيار محدود و انگشـت شمار بوده اسـت، درحالی كه 
اجـراي مبحـث 19 در كليه سـاختمان هاي كشـور عالوه بـر صرفه جويي 
در مصـرف انـرژی و جلوگيري از اتـالف آن در دو بخش خانگي و تجاري 
بـه ميـزان قابل توجهی كاهش آلودگي هوا و رسـيدن به سـطح آسـايش 

مطلـوب را بدنبال خواهد داشـت. 
بـا توجـه به مطالعـات صورت گرفتـه، اتالف انـرژی از جدارهـای خارجی 
شـامل ديوارهـا، بام و كف سـاختمان، بـا حدود 40 تا 55 درصد، بيشـترين 
سـهم را در اتـالف انـرژی سـاختمان های ايـران ايفـا می كننـد، از ايـن رو 
عايقـكاری آن هـا در مقايسـه با ديگر روشـهای جلوگيری از تلفـات انرژی 
از اهميـت بسـزايی برخـوردار اسـت. همچنيـن اتـالف انـرژی از طريـق 
پنجره هـا حـدود 15 تـا 25 درصد می باشـد كه بخـش عمده آن ناشـی از 

اتـالف حرارتـی از شيشـه پنجره هاسـت چون يـك پنجره با شيشـه تك 
جـداره تقريبـاً 10 برابـر يك ديـوار عايقكاري شـده هم انـدازه خود تلفات 
حرارتـي دارد و بـا دوجـداره نمـودن پنجره هـا و اسـتفاده از گازهايي خنثی 
ماننـد آرگـون و كريپتـون بين دو اليه شيشـه درصد زيـادی از اين اتالف 
كاسـته می شـود. بنابرايـن بـا اسـتفاده از مـواد مناسـب جهـت عايقكاری 
جدارهـای خارجـی و داخلی سـاختمان و اسـتفاده از پنجره هـای دو جداره 
و نـه لزومـا درزبنـد می توان بخـش عمده تلفـات انرژی سـاختمان )55 تا 
80 درصـد( را بازيابـی نمـود، درحالی كـه تمامی توجه عموم مـردم درزبند 
نمودن درب و پنجره های سـاختمان اسـت كه ضمن جلوگيـری از اتالفی 

انـدک در انـرژی مصرفی مشـكالتی بزرگ را بدنبـال دارد. 

 

مطابـق الگوی سـاختمانی كشـورمان اتالف انـرژی از طريق نفـوذ هوا از 
درزهـای درب و پنجـره تنهـا بيـن 10 تا 20 درصد می باشـد كـه با درزبند 
نمـودن درب و پنجره هـا بميـزان قابـل توجهـی از ايـن بخـش از اتـالف 
انـرژی سـاختمان كاسـته خواهـد شـد امـا ايـن كار درصـورت اسـتفاده از 
دسـتگاه گازسـوز در فضای درزبند با مبحث 17 مقررات ملی سـاختمان در 
تناقض اسـت زيرا مطابق اين مبحث نصب وسـايل گازسـوز در فضاهای 
فاقـد پنجـره و يـا دارای پنجره از نـوع درزبند به كلی ممنوع می باشـد زيرا 
بـرای سـوخت كامـل يك متـر مكعب گاز نيـاز به دو مترمكعب اكسـيژن 
داريـم و چـون نسـبت اكسـيژن هـوا بـه كل ملكولهـای آن حـدودا يـك 
بـه پنـج اسـت، بـرای سـوخت كامـل يـك مترمكعـب گاز، ده مترمكعب 
هـوا الزم اسـت. همچنيـن مطابـق ايـن مبحـث در سـاختمان های بـا 
درزبنـدی معمولـی كه حجم فضای نصب دسـتگاه گازسـوز بيـش از يك 
مترمكعـب بـرای هـر 177 كيلوكالری در سـاعت مصرف انـرژی )فضای 
حـدودا 46 مترمكعبی برای هر دسـتگاه با مصرف سـاعتی يك مترمكعب 
گاز( باشـد، تعويـض هـوای طبيعـی با نفـوذ هوا بـه داخل آن فضـا، برای 
تاميـن هـوای الزم جهت احتراق كامل سـوخت دسـتگاه گازسـوز كفايت 
می نمايـد امـا درصورت اسـتفاده از پنجره درزبند و يـا درزبند نمودن پنجره 
بـا پالسـتيك، نـوار درزبند، پتـو و... و محـدود نمودن نفوذ هـوا بداخل اين 
فضا، در آغاز اكسـيژن موجود در فضا صرف سـوخت كامل گاز و تشـكيل 
دی اكسـيد كربـن و آب مطابـق فرمـول واكنش زير می شـود امـا پس از 
مدتـی با كم شـدن غلظت اكسـيژن موجـود در فضا با سـوخت ناقص گاز 

و توليـد مونوكسـيد كربن مواجه خواهيم شـد. 
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

 قيمـت گاز خانگـي كه پيش از اجـرای قانون هدفمند كـردن يارانه ها 13 
تومـان در هـر متـر مكعـب و بـراي دو دهـك اول 10 تومـان در هـر متر 
مكعـب محاسـبه شـده بود، پـس از اجـرای اين قانـون، براسـاس مناطق 
گـرم، سـرد و معتـدل كشـور و »گروه هـاي مصرفـي« متفـاوت شـده و 
متوسـط قيمـت گاز خانگـي هر متـر مكعب 70 تومان تعيين شـده اسـت 
ولـی بـرای دو دهـك اول بدليل مصرف پايين متوسـط قيمـت گاز حدود 
30 تومـان بـازاء هـر مترمكعـب می باشـد كـه بـاز هـم تقريبـا سـه برابر 
قيمـت آن قبـل از اجـرای قانـون هدفمنـدی يارانه هـا اسـت. ايـن ميزان 
بـرای مشـتركان دهك هـای سـوم تـا پنجم مصـرف حدود پنج تا شـش 
برابـر قيمـت آن قبـل از اجـرای اين قانـون و برای مشـتركان دهك های 
ششـم تـا دهم نيز حدود هشـت تـا ده برابر قيمت قبل از هدفمندی شـده 
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همايش ملى مهندسى مكانيك

همايش ملی مهندسی مكانيك از سلسله همايش های تخصصی 
در رشته های مهندســی مكانيك بوده و با مشاركت سازمان ها و 
دانشگاه های مختلف در تاريخ 17 اسفندماه سال 1391 در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران شرق برگزار می شود. هدف اين كنفرانس 
بوجود آوردن فرصتی برای تبــادل آخرين اطالعات و يافته های 
علمی ميان محققين و متخصصان دانشگاهی و صنعتی در جهت 

تعالی و ترقی كشور می باشد. 
محورهاى كنفرانس

مكانيك جامدات
ديناميك، ارتعاشات و كنترل

مكانيك سياالت
ترموديناميك و انتقال حرارت

انرژی و محيط زيست
بيومكانيك

نانو مكانيك
طراحی، ساخت و توليد

راهكارهای پيش روی مهندسی مكانيك و صنايع وابسته به آن در 
مسير جهانی شدن 
دبیرخانه کنفرانس

تهران - كيلومتر 20 جاده خاوران - شهرک قيامدشت - انتهای 
خيابان شهيد باهنر - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

تلفن: 33594950-59 
فكس: 33594337

اسـت بطوريكـه بگفته مديرعامل شـركت ملی گاز ايران حـدود 47 درصد 
خانوارهـا فيـش گاز 11 هـزار تومانـي، 16 درصـد فيش 18 هـزار توماني، 
13 درصـد 27 هـزار تومانـي، 9 درصـد 38 هزار تومانـي، 6 درصد 54 هزار 

تومانـي و 4 درصـد 73 هـزار تومانـي پرداخـت مي كنند. 
 در ارتبـاط بـا ميـزان صرفه جويـی در مصـرف گاز نيز مديرعامل شـركت 
ملـي گاز ايـران گفـت: بـر اسـاس شبيه سـازي ها كـه در مدل هـاي يـك 
ميليـون و 200 هـزار مشـترک جديد بررسـي شـده، پس از اجـرای قانون 
هدفمنـدی يارانه هـا روزانـه 20 الـي 25 ميليـون متـر مكعـب در مصرف 
سـوخت خانگي كاهش ايجاد شـده كه معادل خوراک 7 واحد پتروشـيمي 
اسـت. بـا توجه به كاهش مصرف خانگـي بعد از اجـرای قانون هدفمندي  
يارانه هـا ايـن سـهم بـه بخـش صنعـت منتقـل شـده و همچنيـن خـود 
توليدكننـدگان نيـز با توجه به مقرون بـه صرفه بودن از ايـن حامل انرژي 
اسـتفاده مي كننـد. در هميـن راسـتا ايشـان مصـرف گاز در بخش صنعت 
قبـل از اجـراي هدفمندي يارانه هـا را 72 ميليون متر مكعـب در روز و پس 
از اجـرای ايـن قانـون 83 ميليـون متر مكعب عنـوان نمود. گازرسـاني به 
نيروگاه هـا نيـز بـا 6 درصـد افزايـش از روزانـه 116 متـر مكعب بـه 124 

ميليـون متر مكعب رسـيده اسـت. 
 با نگاهی به آمارهای سـازمان پزشـكی قانونی كشـور مشـخص می گردد 
كـه تعـداد موارد فوتی ناشـی از مسـموميت با گاز منوكسـيد كربـن كه از 
ديمـاه سـال 88 تـا آذرمـاه سـال 89 هر ماهه نسـبت به ماه مشـابه سـال 
گذشـته بـا كاهـش روبرو بـوده به طوری كـه در اين يكسـال با حـدود 26 
درصـد كاهش نسـبت به سـال قبـل از 856 نفر بـه 634 نفر رسـيده بود، 
از ديمـاه سـال 89 تـا آذرمـاه سـال 90 ماهانـه در مقايسـه به ماه مشـابه 
سـال قبـل بـا افزايش شـديدی روبـرو گرديده و در اين يكسـال بـا حدود 
58 درصـد افزايش نسـبت به سـال قبـل از 634 نفر به 1002 نفر رسـيده 

است. 

نتيجه گيرى
بـا توجه دقيق به موارد مطروحه فوق مشـخص می گردد كه در يك سـاله 
اول اجـرای قانون هدفمندی يارانه ها، بدليل نبود فرهنگ سـازی مناسـب 
در زمينـه بهينـه سـازی مصرف انـرژی، چون از يك سـو سـاختمان های 
موجـود مـا از مصالـح اسـتاندارد و عايقكاری مناسـبی برخوردار نبـوده و از 
سـوی ديگـر بـا اجـرای اين قانـون قيمـت گاز طبيعـی به شـدت افزايش 
داشـته، تبليغـات مشـترک شـركت گاز و سـازمان صـدا و سـيما مبنی بر 
اسـتفاده از پنجره هـای دوجـداره و درزبنـد نمـودن درب و پنجره هـای 
سـاختمان و حتـی بسـتن كانالهـای كولـر در زمسـتان بـرای جلوگيری از 
اتـالف انـرژی حرارتـی سـاختمان ها )همان طوری كـه در سـطور باالئـی 
اشـاره گرديـد تنهـا حـدود 10 تـا 20 درصد اتـالف انرژی در سـاختمان ها 
از طريـق نفـوذ هوا می باشـد(، مردم و به ويژه اقشـار آسـيب پذيـر جامعه و 
به عبارتـی مشـتركان دهك هـای پايين مصرفـی گاز طبيعی را به سـمت 
سـاده ترين روش كاهـش تلفـات )و در واقـع كاهـش هزينـه سـوخت( بـا 
اسـتفاده از ورقهای پالسـتيكی، پرده های ضخيم، نوارهای درزبند و امثال 
آن سـوق داده كـه بـا توجـه بـه كوچـك بـودن فضـای اكثـر خانه هـا و 
به ويـژه مسـاحت كـم فضاهـای خـواب و بعضـا اسـتفاده نفرات بيشـتر از 
يـك فضـای محـدود و كوچك، خطـر كمبود اكسـيژن مورد نيـاز محيط 
اسـتفاده كننده از دسـتگاه گاز سـوز، هم برای تامين نياز تنفسـی سـاكنين 
آن و هـم جهـت تكميل فرآيند سـوخت گاز طبيعـی و درنتيجه عدم توليد 
گاز مونوكسـيد كربن در محصوالت احتراق را در پی داشـته كه در نهايت 
موجـب افزايش موارد فوت ناشـی از مسـموميت با اين گاز گرديده اسـت. 
درحالی كـه بايسـتی بـرای جلوگيـری از اتالف انـرژی در سـاختمان ها به 
مـوارد مهمتـری چـون اسـتفاده از مصالح اسـتاندارد، عايق بندی مناسـب 
جدارهـای داخلی و خارجی سـاختمان، اسـتفاده از پنجره هـای دوجداره )و 

نه لزوما درزبند(، تامين هوای الزم احتراق دسـتگاه های گازسـوز 
درصـورت اسـتفاده از پنجره های درزبند از محيط خارج، اسـتفاده 
از سيسـتمهای گرمايشـی با واسـطه نظير رادياتـور و گرمايش از 
كـف، كاهش تعـداد دسـتگاه های گاز سـوز به ويـژه در فضاهای 
خـواب، اسـتفاده از دسـتگاه های گازسـوز فـن دار و... توجه نمود. 

مراجع
1- مقررات ملی ساختمان: مباحث چهاردهم، هفدهم و نوزدهم

2- آمار های سايت سازمان پزشكی قانونی كشور
3- مقاالت گوناگون اينترنتی در خصوص اتالف انرژی در ساختمان ها 

4- اخبار جرايد در خصوص نتايج حاصله از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها
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بررسی پذیرش ستون ها در قاب های خمشی 
بتن آرمه از دید دستورالعمل بهسازی لرزه ای

sry. Fakhri@gmail. com ،ثریا فخری | دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران

چكيده
آيين نامـه طراحی و دسـتورالعمل بهسـازی همـواره بـا يكديگر هماهنگ 
نيسـتند و در مـواردی نتايـج يكديگـر را نقـض می كننـد. لذا مقايسـه اين 
دو و تعييـن مـوارد اختـالف بيـن آن هـا همـواره مـورد توجـه بوده اسـت. 
در ايـن مقالـه بـا معرفـی پارامترهايـی بـه بررسـی اختالفـات آيين نامـه 
طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی لـرزه ای در مـورد سـتون ها در قاب های 
خمشـی بتن آرمـه می پردازيـم. بدين منظور فرض شـده كه سـازه مطابق 
آيين نامـه طراحـی لـرزه ای طراحـی شـده اسـت و بـا معرفـی رابطـه ای 

پذيرش سـتون های سـازه توسـط دسـتورالعمل بررسـی می شـود. 
كلمات كليدى: سـتون- قاب خمشـی بتن آرمه- دسـتورالعمل بهسازی 

لـرزه ای- آيين نامه طراحـی لرزه ای

1- مقدمه
در دسـتورالعمل بهسـازی از ظرفيت های سـازه استفاده بيشـتری می شود. 
بـه عبـارت ديگـر تمـام روش هـای تحليـل شـامل خطـی اسـتاتيكی و 
ديناميكـی و غيرخطی اسـتاتيكی و ديناميكی و هر كدام برای سـازه هايی 
با شـرايط تعريف شـده قابل اسـتفاده و بعضا الزم می باشـند. در حالی كه 

در آيين نامه هـای طراحـی و بـه دليل نوع نگاه آيين نامـه، روش های خطی 
)اسـتاتيكی و ديناميكی( اسـاس كار قرار می گيرد. دسـتورالعمل بهسـازی 
بيشـتر رويكـرد عضـوی دارد و تـك تك اعضـا را مورد بررسـی تفصيلی 
قـرار می دهـد، ولـی آيين نامـه كليـت سـازه را مـورد توجه قـرار می دهد. 
قبـال بـه منظـور مقايسـه آيين نامـه طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی 
بررسـی های متعـددی انجام شـده اسـت كـه اكثر آن هـا روی سـازه های 
خـاص بـوده و بـا اسـتفاده از آن هـا نمی توان بـه نتيجه گيری كلی دسـت 
يافت. در تعدادی از بررسـی ها نيز مقايسـه كلی و با اسـتفاده از پارامترهای 
تعريـف شـده انجـام شـده اسـت. در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از تعريـف 
پارامترهايـی بـه مقايسـه آيين نامـه طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی بـر 
روی سـتون ها در قاب هـای خمشـی بتنی پرداختـه می شـود. پارامترهای 
تعريـف شـده در ايـن بررسـی بـا پارامترهـای بكار رفتـه در بررسـی های 
پيشـين متفـاوت می باشـند و روابـط بدسـت آمده بيـن پارامترهـا همگی 
خطـی هسـتند. بـا توجـه بـه اينكـه تفاوت هـای بسـيار و متعـددی بيـن 
آيين نامـه طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی وجـود دارد و نيـز بـه دليـل 
اندركنـش خمـش و نيـروی محـوری در سـتون های قاب هـای خمشـی، 
دسـته بندی ايـن تفاوت هـای پراكنده و ساده سـازی روابط جهت مقايسـه 
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و بررسـی اهميـت بسـزايی دارد. در ايـن مقالـه فرض می شـود كه سـازه 
طبـق آيين نامـه طراحـی لرزه ای، طراحی شـده اسـت و سـپس بـا معرفی 
و ساده سـازی روابطـی محدوده هـا و مقاديـر پارامترهـای مختلـف دخيل 
در ايجـاد تفـاوت بيـن آيين نامـه و دسـتورالعمل بـه طور جداگانه بررسـی 
می شـوند و بدين ترتيـب پذيـرش سـتون های سـازه از ديـد دسـتورالعمل 

ارزيابـی می گـردد

2- معيارهاى پذيرش سـتون هاى بتن آرمه طبق دسـتورالعمل بهسازى 
لرزه اى

طبق دسـتورالعمل بهسـازی سـتون ها از نظر نيروی محوری كنترل شونده 
توسـط نيـرو و از نظـر لنگـر خمشـی كنترل شـونده توسـط تغييرشـكل 
محسـوب می شـوند. مقاومت محوری كرانه پايين سـتون ها ( Pcl) مطابق 
ضوابـط آيين نامـه طراحـی با فـرض ضرايب كاهـش مقاومـت برابر يك 
( و مقاومـت كرانه پايين  Cf و بـا اسـتفاده از مقاومـت كرانـه پايين بتـن )
( محاسـبه می شـود. مقاومت خمشـی موردانتظار سـتون ها، با  yf فـوالد )
اسـتفاده از نمـودار اندركنـش سـتون و بـا فـرض مقاومت مشـخصه بتن

Cf5.1 و مقاومـت تسـليم فوالد fy 1.25 محاسـبه می شـود. 
در سـتون های بتن آرمـه كـه تحـت اثـر تـوأم نيـروی محوری و خمشـی 
دومحـوره قـرار دارنـد مقاومت بايد بـا درنظر گرفتن اثر خمـش دو محوره 
بدسـت آيـد. در صـورت اسـتفاده از روش هـای خطـی، نيـروی محـوری 
طراحـی )P uF( بايـد بـه عنـوان يـك پارامتـر كنترل شـونده توسـط نيرو 

مطابـق رابطـه )1( كنترل شـود. 
 1)	P uF CLUF PP κ≤  KPcl

κ ضريب  كـه در رابطـه )Pcl ،)1 مقاومـت محـوری كرانه پايين سـتون ، 
آگاهـی و PuF نيـروی محـوری طراحی طبـق رابطه )2( می باشـد. 

 1)	PuF JCCC
PPPP Er

LDUF
321

)(1.1 ++=  

LP و PEr عبارتنـد از نيـروی محـوری در سـتون   ، DP در رابطـه )2(، 
ناشـی از بـه ترتيـب بار مـرده، بار زنـده و بار زلزله دسـتورالعمل بهسـازی 
1C ضريب تصحيح برای اعمـال تغييرمكان های غير  لـرزه ای. همچنيـن
2C اثرات كاهـش سـختی و مقاومت اعضای  ارتجاعـی سيسـتم اسـت، 
سـازه ای را بـر تغييرمكان هـا بـه دليـل رفتار چرخشـی آن هـا وارد می كند 
3C بـرای اعمال  و مقـدار آن بـرای تحليـل خطـی يك فرض می شـود، 
P−∆ بـا رفتـار غيرخطـی مصالح بـر تغييرمكان ها می باشـد و اثـرات 

ضريـب كاهش بار مطابق دسـتورالعمل اسـت.  J
MuD( بايـد حـول هر محـور اصلی مطابـق رابطه )3( 

لنگرهـای طراحـی )
محاسـبه شود. 

 1)	MuD ErLDUD MMMM ++= )(1.1  MEr

LM و MEr عبارتنـد از لنگـر خمشـی در سـتون   ، DM در رابطـه )3(، 
ناشـی از بـه ترتيـب بار مـرده، بار زنـده و بار زلزله دسـتورالعمل بهسـازی 

لـرزه ای. لنگـر خمشـی بايـد مطابق رابطـه )4( كنترل شـود. 

 1)	 1)()( 22 ≤+
CEyy

UDy

CExx

UDx

Mm
M

Mm
M

κκ
 

ضريـب اصـالح بـر مبنـای رفتـار غيرخطـی عضـو و   m در رابطـه )4(، 

مقاومت خمشـی مورد انتظار سـتون مطابق دسـتورالعمل می باشـد  MCE

كـه از منحنـی اندركنش بـه ازای نيروی محوری نظيـر لنگرهای طراحی 
می آيد.  بدسـت 

3- روابط پيشنهادى جهت بررسى پذيرش ستون  از ديد دستورالعمل 
بهسازى لرزه اى

′m با فرض ضريـب آگاهـی برابر يك  در ايـن بخـش پارامتـری بـه نـام
محاسـبه می شـود، همچنيـن بـرای بهتـر شـدن درک مسـأله و سـاده تر 
شـدن آن خمـش بـه وجـود آمـده در سـتون را بـه صـورت تـك محوره 
فـرض می كنيـم. عـالوه بر ايـن منحنـی اندركنش سـتون ها بـه صورت 
سـه خطـی بيـن نقـاط نيـروی محـوری ماكزيمـم و نقطـه گسـيختگی 
متعـادل، نقطـه گسـيختگی متعـادل و نقطه نيـروی محـوری برابر صفر، 
نقطـه نيـروی محـوری برابر صفر و كشـش ماكزيمم در نظر گرفته شـده 
′m بـرای هـر يك از اين سـه قسـمت بـه طـور جداگانه  اسـت. پارامتـر
محاسـبه می شـود. جهـت بررسـی پذيـرش سـتون از ديـد دسـتورالعمل 
m دسـتورالعمل مقايسـه می شـود  ′m با پارامتر بهسـازی لـرزه ای مقدار
m سـتون بتنی مـورد پذيرش  ′m از و در صـورت كمتـر بـودن پارامتـر

دسـتورالعمل بهسـازی لرزه ای خواهـد بود. 
در ابتـدا نمـودار اندركنـش طراحـی را بـه صـورت سـه خطی در نظـر 
 ،) bM  ، bP ( ،) 0  ، 0P  می گيريـم. نقـاط مبنـا در ايـن نمـودار نقـاط )

( گرفته شده اند.  0  ، 0T ( و ) 0M  ، 0 (
 

 شكل)1(: نمودار اندركنش طراحی

 
شكل)2(: نمودار اندركنش مقاوم سازی 

متناظـر بـا نمـودار اندركنـش طراحـی نمـودار اندركنـش مقاوم سـازی بـا 
cf5.1 و مقاومـت تسـليم فوالد  فـرض مقاومـت مشـخصه بتـن برابـر
برابـر بـا fy 1.25 بدسـت می آيـد. با فـرض اينكـه افزايـش مقاومت بتن 

PEr

) 1 (

) 2 (

) 3 (

) 4 (
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اثـر مسـتقيم در افزايـش مقاومـت محـوری و افزايش مقاومت فـوالد اثر 
مسـتقيم در افزايـش مقاومت خمشـی دارد، نمودار اندركنش مقاوم سـازی 
بـه صـورت شـكل )2( در می آيـد. در نمودارهـای شـكل های )1( و )2( 

داريم:

 1)	 [ ]stYstgc AfAAfP +−= )(85.0min0 φ  
 1)	 stYAfT φ=0  

برابـر 0/75 بـرای سـتون های دورپيـچ دار و 0/7  minφ كـه در روابـط باال
yf مقاومـت  cf مقاومـت مشـخصه بتـن،  بـرای سـتون های تنگـدار، 
φ برابر  gA سـطح مقطع كل و تسـليم فوالد، A SI سـطح مقطع فوالد، 

0/9 در كشـش می باشـند. 
 : VΙ Ι و  3- 1- بررسى روى خطوط 

معادله خطΙ روی منحنی اندركنش طراحی به صورت زير است:
 

 1)	0
02

10 )1( PM
Ma

aPP +
−−

=  
uP روی منحنـی  uP بارهـای طراحـی باشـند، Mu / DRو uM و اگـر

اندركنـش طراحـی واقـع هسـتند و رابطـه )7( صـدق می كنند. 
و   MUD / Muو  uPP نسـبت های در  بارهـا  تركيـب  جايگـذاری  بـا 

)9( می رسـيم.  )8( و  روابـط  بـه  ساده سـازی آن هـا 
 1)	

)1.1(
)()(

)(1.1 ααβ
−′+=

P

P

P

P

u DRDR
SR

P
P  

 1)	 

M

M

M

M

u

UD

DRDR
SR

M
M

)(
1.0

)(
)(1.1 αβ

−=
                  

r بـه ترتيـب مربـوط به  M و  ، P كـه در روابـط فـوق زيرنويس هـای
نيـروی محـوری، لنگـر خمشـی و مقاومـت بر طبـق آيين نامـه طراحی و 
Q تـالش مـورد نظر )نيـروی محوری يا لنگر خمشـی( هسـتند  پارامتـر

داريم: و 
 10)	

r

ErLD

Q
QQQSR ++

=   
 1))	 
 1))	  
 1))	r

u

Q
QDR =    

 1))	   

r

Ed

Q
Q

=β
 

Ed

Er

Q
Q

=α
  

Ed

Er

JQCCC
Q

321
=′α   

VΙ روی منحنـی اندركنش مقاوم سـازی به صـورت رابطه  معادلـه خـط
)15( می باشـد. 

 1))	 0
02

10 1.2
8.1

)1(1.2 PM
Ma

aPP +
−−

=  

P در رابطه )15( بدست می آيد.  MCE از جايگذاری
مقدار 

QUD / QCE و 
′m از جايگذاری مقادير فوق در نسـبت  در نهايـت پارامتـر

ساده سـازی به صـورت رابطـه )16( درمی آيد. 

 1))	 
M

M

M

MSRm
γ

αβ
γ

1.0)(1.1
−=′  

γبرابر با نسـبت مقاومت موردانتظـار عضو به مقاومت  كـه در رابطـه فوق
عضـو مطابق آيين نامه طراحی می باشـد. 

:V ΙΙ و 3-2- بررسى روى خطوط
در ايـن حالـت نيـز بـا نوشـتن معادلـه خطـوط در نمودارهـای اندركنـش 
QUD / QCE در نهايـت به 

آيين نامـه و دسـتورالعمل و ساده سـازی نسـبت 
رابطـه )16( می رسـيم. 

 : ΙV 3-3- بررسى روى خطوطΙΙΙ و
معادلـه خـطΙΙΙ روی منحنـی اندركنش مقاوم سـازی به صـورت رابطه 

)17( می باشـد. 

 1))	0
0

0 TM
M
TT −=  

uT در رابطه )17(  uT بارهـای طراحـی باشـند، Mu / DR و uM و اگـر
TUD / Tu و

صـدق می كننـد. بـا جايگـذاری تركيب بارهـا در نسـبت های 
 MUD / Mu و ساده سـازی آن هـا بـه روابـط )9( و )18( می رسـيم. 

 1))	
T

T

T

T

u

UD

DRDR
SR

T
T

)(
1.0

)(
)(1.1 αβ
−=  

ΙV روی منحنـی اندركنـش مقاوم سـازی به صـورت رابطه  معادلـه خـط
)19( می باشـد. 

 1))	0
0

0 4.1 TM
M
TT −=  

TUD در رابطه )19( بدست می آيد.  MCE از جايگذاری 
مقدار

′m از جايگذاری مقادير فوق در نسـبت QUD / QCE و  در نهايـت پارامتـر
ساده سـازی به صـورت رابطـه )16( درمی آيد. 

 α′ و α 4- تعيين محدوده هاى بررسى پارامترهاى 
iα بـه عنوان نسـبت نيـروی زلزله طبـق دسـتورالعمل به نيـروی زلزله 

طبـق آيين نامـه طراحـی در طبقـه i ام تعريف می شـود. 
نيـروی زلزلـه در آيين نامـه طراحی و نيروی زلزله در دسـتورالعمل به دليل 
تفاوت هـای بـرش پايـه و نيـز تفـاوت در توزيـع نيـروی جانبـی زلزله در 

طبقـات، در آيين نامـه و دسـتورالعمل متفاوتند. 
طبـق آيين نامـه توزيـع نيـروی جانبـی در طبقـات از رابطـه )20( بدسـت 
tF نيـروی شـالقی در تـراز بـام اسـت كـه در صورت  می آيـد كـه در آن
بزرگتـر بـودن پريود سـازه از 0/7 ثانيـه و طبق رابطه )21( بدسـت می آيد: 

)()( FtV
Wjhj

WihiFi d −=
∑  )20(

VTVFtT 25.007.0sec7.0 ≤=⇒>  )21(

SR
DR DR

DR DR
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DR DR

Fi Ft

Ft 0.07TV 0.25V

Ast0.85 fY Ast
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امـا اگر ارتفاع سـاختمان حداقل 189 متر باشـد، نيروی شـالقی ماكزيمم 
 0.25V می شـود و بـرای ارتفـاع بيشـتر از 189 متـر بايـد نيروی شـالقی
اختيـار شـود. حداكثـر ارتفـاع مجـاز بـرای قاب هـای خمشـی بتنی طبق 
آيين نامـه 2800، 150 متـر اسـت، پـس همواره نيـروی شـالقی از رابطه 
Ft =0.07TV بـرای سـاختمان های با قاب خمشـی بتنـی و زمان تناوب 

بيشـتر از 0/7 ثانيـه بدسـت می آيد. 
توزيـع نيـروی جانبـی زلزله در دسـتورالعمل مطابـق رابطه )23( می باشـد 

K از رابطـه )24( بدسـت می آيـد: كـه در آن

V
WjHj

WiHiFi n

j

K

K

∑
=

=

1

  )23(

275.05.0 ≤+= TK  )24(

K بـرای زمان هـای تنـاوب كمتـر از 0/5 ثانيـه برابر يـك و برای  مقـدار
زمـان تنـاوب اصلـی بزرگتـر از 2/5 ثانيه برابـر 2 اختيار می شـود. حداكثر 
زمـان تنـاوب برای قاب  خمشـی بتنـی ويژه بـا ارتفاع 150 متر اسـت كه 

برابر اسـت با: 

sec001.315007.0 4/3 =×=T  
زمان تناوب فوق از 2/5 ثانيه بيشتر است. 

حـال برش پايه در دسـتورالعمل و آيين نامه را بررسـی می كنيم. برش پايه 

W بدسـت می آيد كه 
R

IABV d
d = طبـق آيين نامه طراحـی از رابطه 

ضريـب رفتـار و مطابق آيين نامه طراحی برای قاب های خمشـی  R در آن
ويـژه، متوسـط و معمولـی بـه ترتيب برابـر 10، 7 و 4 می باشـد. برش پايه 
در دسـتورالعمل مقاوم سـازی از رابطه Vr = C1 C2 C3 Cm ABrW بدسـت 

می آيد. در ايـن رابطه:
: ضريب تصحيح بـرای اعمال تغييرمكان هـای غيرارتجاعی  1C ضريـب 

اسـت كه مطابـق رابطه )25( بدسـت می آيد:

1
2.02

11 ≥
−
−

+=
S

S

T
TTC  )25(

زمـان تناوب مشـترک بين دو ناحيه شـتاب ثابت و سـرعت  ST كـه در آن
T زمان تناوب اصلی سـاختمان اسـت.  ثابـت در طيـف بازتـاب طرح و

11 =⇒> CTT S  
11 >⇒< CTT S  

1C نبايد از 1/5 بزرگتر انتخاب شـود ماكزيمم  بـا توجه به اينكـه ضريب 
1C برابـر 1/5 و در سـازه های خيلی كوتـاه اتفاق می افتد. 

5.11 1 ≤≤ C  
: اثـرات كاهـش سـختی و مقاومـت اعضـای سـازه ای را بر  2C ضريـب 

تغييرمكانهـا بـه دليل رفتار چرخشـی آن ها نشـان می دهد و مقـدار آن در 
تحليل هـای خطـی يـك فرض می شـود. 

P−∆ با رفتار غيرخطـی مصالح، بر  : بـرای اعمال اثـرات 3C ضريـب 
تغييرمكان هـا بـوده و طبق روابط )26( و )27( محاسـبه می شـود:

11.0 3 =⇒< Cθ  )26(

T
C 1.0511.0 3

−
+=⇒>

θθ  )27(

 )θ(بـا توجـه بـه اينكـه در سـازه های معمـول ضريـب پايـداری طبقـات
3C هـم برابـر يـك فـرض می شـود.  كوچـك تـر از 0/1 ضريـب 

mC برای اعمال اثـر مودهای باالتر می باشـد كه  : ضريـب  mC ضريـب
بـرای سـازه های يـك يـا دو طبقه برابـر يك و برای سـاختمان های سـه 
طبقـه و تعـداد طبقات بيشـتر برابر 0/9 می باشـد. پس ايـن حالت ها يعنی 
سـاختمان يك يا دو طبقه و بيشـتر از دو طبقه بايد جداگانه بررسـی شوند. 
′iα بايـد حالت هـای زير را  iα و بـا توجـه به مطالـب باال، بـرای تعيين

در نظـر بگيريم:
ساختمان يك طبقه 

ساختمان دو طبقه
ساختمان بيشتر از دو طبقه و با زمان تناوب كمتر از 0/4 ثانيه

ساختمان با زمان تناوب بين 0/4 ثانيه و 5 /0 ثانيه 
ساختمان با زمان تناوب بين 0/5 ثانيه و 7 /0 ثانيه 

ساختمان با زمان تناوب بين 0/7 ثانيه و 1 ثانيه 
ساختمان با زمان تناوب بيشتر از 1 ثانيه 

iα با زمـان تنـاوب و در نهايت  بـا توجـه بـه مطالب بيان شـده تغييـرات
′m بـا زمـان تناوب در بخش 5 مشـخص شـده  نحـوه تغييـرات پارامتـر

است. 

5 - نتيجه گيرى
α بزرگتر باشـد، سـتون   هرچـه زمـان تنـاوب سـازه كمتـر باشـد يعنـی
بتنـی بهتـر جواب می دهد. در قاب خمشـی بتنـی با افزايش زمـان تناوب 
تـا 0/4 ثانيـه در زميـن تيپ يـك، 0/5 ثانيـه در زمين تيـپ دو، 0/7 ثانيه 
′m افزايش  در زميـن تيـپ سـه و 1 ثانيـه در زميـن تيپ چهـار، پارامتـر
می يابـد، يعنـی پذيـرش عضـو از ديـد دسـتورالعمل كاهـش می يابـد. اما 
′m با افزايـش زمان  در زمـان تناوب هـای بيشـتر از ايـن مقاديـر پارامتـر
تنـاوب تغييـر چندانی نمی كند و تقريبا ثابـت می ماند. از زمـان تناوب 0/5 
′m مربوط بـه زمين های تيـپ يـك و دو و از زمان  ثانيـه بـه بعـد مقادير
مربـوط به زمين های تيـپ يك و دو  m′ تنـاوب 0/7 ثانيـه بـه بعد مقادير
′m مربوط بـه هر چهار  و سـه و از زمـان تنـاوب 1 ثانيـه بـه بعد مقاديـر
تيـپ زميـن بـا هـم برابـر می شـوند، يعنـی از ديـد دسـتورالعمل پذيرش 
سـتون بتنـی تحت اثر خمـش و نيروی محـوری در هر چهـار تيپ زمين 

يكسانمی شود. 
γ نسـبتی اسـت كـه بـرای سـتون های بتنی مقـدار ثابتـی دارد.  پارامتـر
β برابر با نسـبت نيـروی زلزلـه در آيين نامه طراحـی به مقاومت  پارامتـر
عضـو مطابـق آيين نامـه اسـت و بررسـی آن نشـان می دهـد كـه هرچـه 
′m مقـدار كمتری دارد  ميزان نيروی زلزله آيين نامه بيشـتر باشـد، پارامتر
و در نتيجه احتمال پذيرش سـتون توسـط دسـتورالعمل بهسـازی بيشـتر 
α پارامتر α می باشـد و بـا افزايـش  اسـت. تأثيـر نـوع زميـن در پارامتر

Fi

0.57

0.07

ABdI
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اولين كنفرانس ملى بناى ماندگار

در راستای كيفيت بخشی به ساخت و سازهای شهری و تشويق و 
فرهنگ سازی برای دست اندركاران امر ساخت و ساز، به اجرای 
ساختمانهای با كيفيت و با توجه به اهميت و نقش مطالعات پايه 
و زيربنايي در ســاخت و سازهای شهری و به منظور ارائه مقاالت 
و بررسي كارشناسانه مسائل و مشكالت در زمينه اجراي مقررات 
ملي ساختمان و نيز برخورداري از آخرين يافته هاي پژوهشي در اين 
خصوص، معاونت شهرسازي و معماري شهرداری كالنشهر مشهد، 
همزمان با برگزاری دومين جشــنواره انتخاب بنای برتر، تصميم 
به برگزاري »كنفرانس ملي بنای ماندگار« گرفت كه محورهاي 
اصلي اين كنفرانس بر پايه رعايت اصول مقررات ملی ساختمان 
بنا نهاده گرديده است. شهرداری كالنشهر مشهد، پيشاپيش مقدم 
متخصصين، اساتيد، مسئولين، نويسندگان و صاحب نظران صنعت 
ساختمان را براي همكاري در جهت تحقق اهداف اين كنفرانس، 
ارج مــي نهد و اميد اســت با ارائه يافته هــاي علمي، مقاالت و 

پيشنهادات سازنده خود، ما را در ايفاي نقشمان ياري نمايند.

دبيرخانه كنفرانس
مشهد مقدس ، بولوار خيام جنوبی ، خيام 35 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد ،مديريت نظارت بر 
اجراي مقررات ملي ساختمان

تلفن : 05117684000 ، نمابر : 05117680840

′m كاهـش می يابـد، بررسـی ايـن پارامتـر نشـان می دهـد كـه پذيرش 
سـتون از ديد دسـتورالعمل بهسـازی به ترتيـب در زمين هـای تيپ چهار، 
α همچنيـن تأثير ضريـب اهميت  سـه، دو و يـك بيشـتر اسـت. پارامتر
سـاختمان را نيز در خود دارد و با ضريب اهميت سـاختمان نسـبت عكس 
′m افزايش  دارنـد، در نتيجـه با افزايش ضريب اهميت سـاختمان پارامتر 
يافتـه و در نتيجـه احتمـال پذيـرش سـتون از ديد دسـتورالعمل بهسـازی 

می يابد.  كاهـش 
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عكس ها از آرشيو شخصی مهندس محمود ضيائيان
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مقاله | معماری

بررسی نقش طراحی مبلمان شهری در تقلیل 
استرس شهروندان، هنگام عبور و مرور در شهر
)طراحی مجموعه مبلمان شـهری جهت کاهش اسـترس در شـهروندان(

دکتر احمد ندایی فرد | استادیار و مدیرگروه طراحی صنعتی دانشکده هنردانشگاه الزهرا )س(، تهران
سعیده ماهری | کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران

ايـن مقالـه بـر گرفتـه از پايـان نامه كارشناسـی ارشـد سـعيده ماهـری با 
موضـوع شناسـايی نقاط اسـترس در محيط شـهری و ايجاد نقـاط آرامش 
در مكانهـای مذكـور ميباشـد كه دربهمـن مـاه 1390 بـه راهنمايی دكتر 
ندايـی فـرد در دانشـكده هنر و معمـاري دانشـگاه آزاد اسـالمی تهران به 

انجام رسـيده اسـت. 

چكيده:
جامعـه ی مـدرن در پـی برون رفت از مشـكالت و دسـتاوردهای بيسـت 
سـاله ی اخيـر بـه راهكارهـای زيـادی می انديشـد. نـا اميـدی، انزجـار و 
احسـاس دلزدگـی همـراه بـا ترس، خشـونت، اسـترس و سـلب آرامش از 
مـردم، جـای همـه ی آن زيباييها را كه دانش و علم و فناوری می توانسـت 
بـه انسـان بـاز گردانـد را گرفته اسـت. دور از ذهـن نخواهد بـود كه طراح 

و هنرمنـد معاصـر بخواهـد در كنار شـيوه های پيچيـده ی علمی زيباترين 
جلوه هـای احسـاس و آرامـش را بـه نمايـش بگذارد. 

در ايـن مقالـه ضمـن بررسـی عوامـل اسـترس زای فـردی و تأثيـرات 
محيطـی بـر آن ها سـعی می شـود تـا با شـناخت عوامـل آرامـش دهنده 

راهكارهايـی جهـت تقليـل اسـترس ارايـه گردد. 
امـروزه طراحـی مبلمـان شـهری بـا كاربردهـای وسـيع، گام بزرگـی در 
برطـرف كـردن نيازهای متفاوت مردم در سـطح شـهرها برداشـته اسـت. 
هـدف اصلـی از ايـن تحقيـق ايـن اسـت كه بـا بررسـی و تحليـل كمی 
 و كيفـی فضاهـای شـهری از يـك طـرف و الگوهـای رفتـاری اسـتفاده 
كننـدگان و شـناخت عوامـل اسـترس بـر آنـان از طـرف ديگـر، نقـاط و 
جنبه هـای بحرانـی اسـتفاده از فضاهـای موجـود در خيابان ها)بخصـوص 
از ديـد عابـران پيـاده(را شـناخته، عوامـل و علل بوجود آمدن آن را كشـف 
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كـرده و ايده هـا و ضوابطی برای طراحی مناسـب فضايـی به منظور تقليل 
اسـترس از طريق شـناخت و اسـتفاده از عوامل آرامش دهنـده ارايه گردد. 

كليد واژه ها: 
استرس-آرامش-محيط شهری-مبلمان شهری

مقدمه:
ماشـينی شـدن زندگـی شهرنشـين امـروز و افزايـش جمعيـت روزافزون 
پيامدهـای مخـرب بسـياری از جمله فشـار و اسـترس را به همراه داشـته 
اسـت. اسـترس بوجـود آمـده از زندگی شهرنشـينی می تواند تأثيـر زيادی 
در اعصـاب و روان افـراد و بـه دنبـال آن كاهـش آرامـش در محيط كار و 
زندگـی روزمـره به همراه داشـته باشـد. مهمترين اين اسـترس ها می تواند 
در مسـيری باشـد كه همـه ی افراد شـايد زمان زيـادی از شـبانه روز را در 

آن سـپری می كنند)محيط شـهر(
اهميـت ايـن موضـوع به اين دليل اسـت كه شـايد می تـوان گفت همه ی 
افـراد بـا ايـن معضـل ارتبـاط تنگاتنگـی دارنـد و آن را از نزديـك لمـس 
می كننـد امـا راه حـل درسـت بـرای مقابلـه بـا ايـن مشـكل را نمی دانند 
لـذا انتخـاب ايـن موضـوع می تواند كمك شـايان ذكـری بـرای حل اين 

مشـكل باشد. 
پروژه هـای زيـادی در زمينـه طراحـی شـهری انجـام شـده اسـت كـه به 

طـرق مختلـف سـعی در ايجـاد رفاه حـال افراد داشـته اسـت. 
طراحـی فضـای سـبز، وسـايل بـازی و ورزشـی بـرای پاركهـا، نمادهای 

مناسـبتی در سـطح شـهر از ايـن نمونه هـا می باشـد. 
همچنين نمونه های جهانی نظير ايسـتگاه های مطالعه و اسـتراحتگاه های 
كوتـاه مـدت در خيابـان و نشـيمنگاه های تـوام با فضای سـبز نيز طراحی 
شـده اسـت كه هـر يك تا حـدودی سـعی در تأميـن آرامش افراد داشـته 
اسـت امـا اندک طراحی در اين زمينه وجود داشـته اسـت كـه هدف آن به 

طور كامل مقابله با اسـترس در محيط شـهری باشـد

استرس
در واقـع بـه عكس العملهايـی گفتـه می شـود كه موجـودات زنـده هنگام 
روبـرو شـدن با تغييراتـی كه تعادل درونـی آن ها را برهم می زنند هميشـه 
از خـود نشـان می دادنـد. هر عملي كه موجـب برهم خوردن تعـادل رواني 
انسـان و تغييرات سـريع احساسـي عاطفي، خلقي، رفتاري شـود، استرس 
زاسـت، ايـن عكس العملهـا بسـيار متفاوت هسـتند و بـروز بيرونـی آن ها 
می تواند به شـكل ترسـيدن و به وحشـت افتادن و يا به شـكل رفتارهای 

 .)1378 .enlerz. -moran .(عصبانيت و خشـم ظاهر شـود
هنگامی كـه فـرد احسـاس مي كنـد درمعـرض خطـر و تهديد قـرار گرفته 
اسـت، سيسـتم اعصاب سـمپاتيكش او را آماده فرار از خطر يامقابله با آن 
مي كنـد و در عيـن حـال در درون فـرد پاره اي واكنش هـاي فيزيولوژيكي 
از قبيـل تپـش قلـب، تعريـق، دلشـوره و افزايـش ترشـح آدرناليـن و مواد 

)1383-vilson( .شـيميايي ديگر رخ مي دهـد
به طور كلي اسـترس بـر روي افراد مختلف اثـرات متفاوتي برجا مي گذارد 
و مخصـوص قشـر يا طبقـه خاصي از مردم نيسـت بلكه افراد بـا توجه به 
نوع و شـرايط زندگيشـان با عوامل اسـترس زاي گوناگوني مواجه هستند. 

فشارزاهای عمومی  )استرس زاها( به قرار زير است:
1- فشـارزاهای فردی شـامل: شرايط جسمی، طرح شـغل، حجم زيادكار، 
تضـاد نقـش، ابهـام نقـش، معضـالت خانوادگـي، وظايـف خانوادگـي، 
خسـتگي، بيماريهـا، نابسـامانيهاي رفتـاري در ميـان اعضاي خانـواده و يا 
در ميـان افـراد جامعـه، از دسـت دادن عزيزان و يا شـركت در محيط هاي 

مختلـف اجتماعي. 
2-فشـارزاهای محيطـی شـامل: تغييـرات اقتصـادی، تغييرات سياسـی و 
اجتماعـی، تغييـرات تكنولوژيكـی، دگرگوني روابط اجتماعي، شهرنشـينی 
بـه خصوص زندگي در شـهرهاي بزرگ و پرجنجال، فشـارهاي جسـمي، 

روانـي ناشـي از ترافيـك و آلودگي هـاي هـوا امـواج و صدا و اثـرات آن بر 
روان و رفتار انسـان

نتايج فشار عصبی و تأثيرات استرس عبارتند از: 
1- اثـرات فيزيولوژيكـی شـامل: حساسـيت بـه بيماری هـای معمولـی، 

مـرض قلبـی، زخـم معـده، سـرطان... 
2- اثـرات روانـی شـامل: محروميـت و تهاجـم، اضطـراب، افسـردگی، 

پريشـانی.  فرسـودگی، 
4- اثـرات شـناختی رفتاری شـامل: تقليل نيروی تمركـز، حافظه ضعيف، 
اغتشـاش فكـری، انجام كار نامناسـب، غيبـت، خـروج از خدمت، مصرف 

)1382 -gerihacana( .الـكل
عوامل مقابله با استرس و ايجاد آرامش در انسان: 

سـلول های مغـز بر اثر خسـتگی و كاركرد زياد و اسـترس مـواد زهرآلودی 
از خـود توليـد می كننـد كـه باعث تخريـب و فرسـودگی آن ها می شـود و 
اختالالتـی در مغـز بـه وجود می آيـد و در ضمـن ناراحتی هـای روان تنی 
را موجـب می گـردد كـه بـر اثر آرامـش، سـلول های تخريب شـده ترميم 

می شوند. 
-چند دقيقه آرامش عميق می تواند به سـرعت خسـتگی جسـمی و روحی 
را كاهـش دهـد در حالـی كه ممكن اسـت يـك خواب چند سـاعته نتواند 
خسـتگی را كاهـش بدهـد و شـخص پـس از بيـداری بـاز هـم احسـاس 

كند.  خستگی 
درهنگامی كـه بـدن را در حالـت آرامـش قـرار می دهيـم بـا ايجـاد يـك 
تعـادل در كل بدن در راسـتای ترميم و هماهنگی عمل كـرده ايم. آرامش 
مختـص مغـز نيسـت بلكـه در تمـام عضـالت و اندام هـا می تـوان ايجاد 
آرامـش نمـود و در نتيجـه در لحظـه ای كـه در كل بـدن ايجـاد آرامـش 
نمـوده ايـم، عالوه بر تعـادل و هماهنگی در يك عضـو خاص، هماهنگی 

و تعادلـی بيـن آن عضـو بـا كل بـدن و ذهن ايجاد می شـود. 
آرامش می تواند در چند قسم حاصل شود:

1- آرامش عضالنی  2- آرامش تنفسـی  3- آرامش مغز  4- دفع سـموم 
روانـی  5- تخيـالت ذهنی آرام بخش  6- بيوفيدبـك آرامش  7- آرامش 

)1377-hevit(متعالی
اثرات خنده بر انسان:

براسـاس تحقيقـات علمی انجـام گرفتـه ثابـت شـده كـه خنـده درمانـی 
می توانـد در رفـع انـواع بيماريهای ناشـی از اسـترس و انـواع اختالالت و 
مشـكالت روانشـناختی نقـش بسـيار مؤثری را ايفـا كند و تأثيـر مثبتی را 
روی زندگـی افـراد، نحوه زندگـی و اداره آن ها برجای گذارد خنديدن باعث 
ترشـح هورمونـی بـه نـام اندروفين می شـود كـه موجب احسـاس آرامش 
ورضايـت در افـراد می شـود. عـالوه بـر ايـن خنديـدن بـه نوعـی ورزش 
بـرای عضالت صورت اسـت حتـی ماهيچه های دهـان، بينـی، گونه ها و 
اطـراف چشـم موقع خنـده حركت می كنـد ديافراگم، ماهيچه های شـكم 
و شـش ها هـم بـه هنـگام خنديـدن فعال می شـوند بـا خنديدن بـا حالت 
هيجانـی و قهقهـه، شـش ها از هـوای بيشـتری پر می شـوند و اكسـيژن 
گيـری، و خـون رسـانی بـه بـدن بهتر می شـود همچنيـن در ايـن حالت 
ضربـان قلـب هـم افزايـش پيـدا می كند و بـر اسـاس پژوهش هـا اگر در 
مغز انسـان شـبكه شـادی رشـد كافی نكند، مشـكالتی در اعضای ديگر 
بـدن نيـز بوجود می آيـد. خنده بلند يكی از شـيوه های تخفيف فشـارها در 
عرض 10 دقيقه ميباشـد و در واقع بهبود روحيه و كاهش اسـترس ناشـي 

از خنـده، فشـار خـون را كاهـش مي دهد. 
امروزه به منظور اسـتفاده از خنده درمانی در بيشـتر كشـورها باشـگاه های 

خنده وجود دارد. )اميرحسـينی. 1383(

مغز انسان »پديده هاي غير منتظره« را دوست دارد
نتيجـه يـك گـزارش تحقيقـي حاكـي از آن اسـت كـه مغـز انسـان از 
وقايـع شـيرين، در صـورت غيـر منتظـره بـودن لـذت دوچنـدان مي بـرد. 
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پژوهشـگران با اسـتفاده از اسـكن هاي مغزي )ام. آر. آي( كشـف كرده اند 
كـه نقطـه اي در مغـز انسـان كـه بـه عنـوان مركز لـذت در مغز شـناخته 
مي شـود، هنگامي كـه در مقابـل وقايـع »غيرمترقبـه« قـرار مي گيـرد، 
واكنـش بـه مراتب شـديدتري از خود نشـان مي دهد. محققـان مي گويند: 
نتيجـه بدين معني اسـت كه آن بخـش از مغز كه صرفـاً در ارتباط با لذت 

اسـت، بـراي وقايـع غيرمنتظـره، اهميت زيـادي قايل مي شـود. 
طبـق پژوهشـهای انجـام شـده ايجاد شـوک مثبـت ناگهانـی می تواند به 
دليـل درگيـری افـكار حتـی بـرای چند ثانيـه و رها شـدن از افـكار منفی 
احسـاس لذت را به انسـان انتقـال دهد. محققان مي گوينـد فعاليت در اين 
نقطـه از مغز باعث ترشـح شـديدتري دوپامين مـاده انتقال دهنده پيام هاي 

عصبـي احسـاس لذت در مغز مي شـود. )كريمـی. 1384(

تأثيرات فضاى سبزبر انسان و محيط:
فضای سبز می تواند از طرق مختلف آرامش را ايجاد كند:

ـ كاهـش گـرد و غبـار هـوا بـه وسـيله درختـان: گياهـان در بهبـود آب و 
هـوای يـك شـهر و پااليـش گـرد و غبار نقـش بسـيار مؤثری دارنـد، به 
طـوری كـه تـوده گـرد و غبـاری كه به وسـيله باد حمـل می شـود، در اثر 
برخـورد بـا درختـان به دليل تقليل سـرعت بـاد و كاهش نيـروی حمل و 
جابه جايی ذرات توسـط درختان رسـوب داده می شـود. تأثير فضای سـبز 
در تقابـل گـرد و غبـار در حدی اسـت كه می تـوان آن را ريه های تنفسـی 

شـهرها ناميد.
ـ تأثيـر فضای سـبز در كاهش آلودگـی صدا: درختان و گياهـان به عنوان 
عامـل تقليل صدا در شـهرها نقش بسـيار بـا اهميتی دارند كـه به صورت 

مختلف از شـدت صـوت می كاهند. 
ارتعـاش امـواج صوتـی بـه وسـيله برگهـا و شـاخه های درختـان جـذب 
می شـود و حتـی درختـان در پخـش و در هـم شكسـتن صداهـا نيـز 
مؤثرنـد. گياهـان همچنيـن باعـث انكسـار و انحـراف صـدا می شـوند كه 
ايـن خاصيـت بـه علـت قابليـت انعطـاف و نرمش و صـاف بودن شـاخ و 

بـرگ آن هـا می باشـد. 
ـ تقليـل درجـه حـرارت بـه وسـيله درختـان و گياهـان: گياهـان بـه طور 
عـام و حتـی پوشـش جمعـی، درجـه ی حـرارت هـوا را، از طريـق پخش 
نورخورشـيد و جـذب اشـعه ی تابشـی و همچنين فرآيند تعريـق و تبخير، 
می تواننـد كاهـش دهند. درون سـطوح داخلی يك توده جنگلی دو تا سـه 

درجـه از بيـرون خنك تر اسـت. 
ـ تهويـه شـهر بـه وسـيله فضـای سـبز: محصـور نمـودن سـاختمان ها 
بـه وسـيله درختـان، مشـابه ايجـاد فضـای عايقـی اسـت كـه در ديـواره 

ايجـاد می كننـد.  اغلـب  سـاختمان ها 
ايـن فضـا از تغييـرات درجه حرارت داخـل سـاختمان ها جلوگيری می كند 
و بـه عبـارت ديگر مانـع از تبادل گرمايی می شـود و می تواند در تابسـتان 
از نفـوذ حـرارت و در زمسـتان از نفـوذ سـرما بـه داخـل سـاختمان ها تـا 
حـدودی جلوگيـری كننـد، همچنيـن درختـان بـا توليـد اكسـيژن نقـش 

مؤثـری در بهبـود شـرايط زيسـت محيطی ايفـا می كنند. 
-تأثيـر زيبايـی درختـان در محيط: درختان با رنگ آميـزی برگ، تنه، گل، 
در فصـول مختلـف بـه زيبايـی محيـط می افزاينـد و اثـری آرامبخـش بر 

روان انسـان باقـی می گذارند. 
رنگ سـبز از نظر روان شناسـی، اصواًل رنگ آرام بخشـی اسـت و می تواند 
فضـای شـهر را از نظـر روانـی بـرای انبـوه مردمی كـه در مراكـز انسـانی 

تجمـع دارند، قابل تحمـل نمايد. )سـاحل. 1378(

نوستالژى و يادآورى خاطرات:
واژه نامه انگليسـی آكسـفورد، نوسـتالژی را شـكلی از دلتنگی كه ناشـی از 
 nostalgia دوری طوالنی از زادگاه اسـت، تعريف كرده اسـت. نوسـتالژی
را می تـوان بـه طـور خالصه يك احسـاس درونی تلخ و شـيرين به اشـيا، 

اشـخاص و موقعيت هـای گذشـته، تعريف كرد. 
تعريـف واژه ی نوسـتالژی: بـه كلمـات و جمالتـی كـه يـاد آور خاطـرات 
تلـخ يـا شـيرين گذشـته كـه عامـل ايجـاد يـك حس خـاص در انسـان 
)حس هايـی مانند عشـق، نفـرت، محبت، حسـرت، زندگی و...( هسـتند را 
نوسـتالژی گويند مثل حسـی كه از شـنيدن داسـتان ها و ترانه های بچگی 
بـه ما دسـت ميدهـد و همين طور يـادآوری خاطـرات خوب گذشـته نظير 
اسـباب و وسـايل قديمـی، زندگـی در خانه هـا بـا معماری سـنتی و اصيل 

)1389 .SID(ايرانـی می توانـد حـس آرامش را به انسـان انتقـال دهـد
الگوى مذهب:

ديـن و نيـاز بـه نيايـش و خـدا، جلـوه اي از نيـاز انسـان به كمـال و گريز 
از حالـت دوگانگـي اسـت. امـروزه در بيشـتر جوامـع به تجربه ثابت شـده 
خانواده هايـي كه داراي سـبك زندگي مذهبي اند، نسـبت بـه خانواده هاي 
سسـت مذهـب، آرامـش فـردي، خانوادگـي و اجتماعـي بيشـتري دارنـد. 
اعتقـادات مذهبـي مي تواننـد از بسـياري از بيماريهـاي روانـي، تشـنج و 

اسـترس پيشـگيري كنند. )حسـينی. 1373(
رنگ:

رنـگ يكـي از جنبه هـاي مهـم زندگـي شـهري اسـت. رنـگ از جملـه 
خصوصياتـي اسـت كـه در كنار شـكل، ابعاد، جنسـيت و بافت هر شـيء، 
حجـم يـا فضـاي آن را بـه مـا مي شناسـاند. رنـگ درمانـی يـك شـيوه 
درمانـی پيوسـته و بـی وقفـه اسـت كه شـامل بـه كارگيـری رنگ هـا در 

درمـان بيماری هـای مختلـف جسـمی و اختـالالت روانـی اسـت. 
در رنـگ درمانـی از اصول  هارمونـی رنگ ها و تركيب آن هـا برای بهبودی 
بيمـاران اسـتفاده مـی شـود. متخصصان رنـگ درمانی معتقد هسـتند كه 
هـر عضـو از بـدن، انـرژی خـاص خـود را دارد و اختـالالت هـر عضـو را 
مـی تـوان بـا به كارگيـری رنگی هم تـراز با انـرژی آن عضـو در محدوده 
مشـخص و يـا كل بـدن بـه سـمت بهبـودی پيش بـرد. رنگ هـا در واقع 
امـواج الكترومغناطيـس پـر انـرژی با طـول موج های قابل رويت هسـتند 
كـه هـر كـدام تأثيـر خاصی بـر انسـان می گذارند، بـه عنوان مثـال رنگ 

آبـی و سـبز حـس آرامـش را به انسـان انتقـال می دهند. 
هماهنگـی و هارمونـی رنگها در شـهر نيـز می توانـد از ميزان اسـترس در 
افـراد كاسـته و بـه ايجاد آرامـش در آن ها كمـك كند، عناصـر و رنگهای 
گوناگونـي بـه صـورت ناهمگـون و ناهنجار در كنـار هم به اغتشاشـات و 

اسـترس درمحيط شـهری دامـن مي زنند. 
همـان طـور كه مبلمان منزل و فضاي محيط مسـكوني بايد از هماهنگي 
و نظم در انتخاب رنگها برخوردار باشـد، اجزاء تشـكيل دهنده شـهر نيز در 
صـورت تبعيـت از اصـول تركيب و هماهنگي در رنگهـا فضايي مطلوب و 
آرامش بخش را براي شـهروندان خواهد سـاخت. فضاهاي سـبز شـهري 
مهمتريـن عنصـر تاميـن كننده تنـوع رنگ هسـتند، و در شـكل دهي به 

سـيماي رنگي شهر نقش اساسي دارند)حسـينيون. 1380(
نور:

مثـل؛  افسـردگی  انـواع  از  برخـی  معتقدنـد  سال هاسـت  روانپزشـكان 
»افسـردگی فصلـی« در فصل هـای پاييز و زمسـتان به دليـل كاهش نور 
دريافتـی بـدن و در پی آن كاهش هورمون »مالتونيـن« مغز رخ می دهند 
بـر همين اسـاس هم شـيوه »نـور درمانـی« می تواند بـرای مقابلـه با اين 
شـرايط روحـی تأثيرگـذار باشـد، قسـمتي از دليـل اين اسـت كه سـاعت 
درونـي ما سـطح هورموني بـه نام مالتونيـن را تنظيم مي كنـد. وقتي هوا 
تاريـك مي شـود، سـطح مالتونيـن در بـدن مـا افزايـش مي يابـد و باعث 
احسـاس خواب آلودگـي مي شـود، در حالي كـه نور روشـن توليد مالتونين 
را متوقـف مي كنـد و مـا را هوشـيار نگه مـي دارد. بنابراين نور در شـب دو 
اثـر جداگانـه دارد. يكـي راه انـدازي مجـدد سـاعت داخلي بـدن و ديگري 

مهار توليـد مالتونين. 
نوردرخشـان در طـول روز اثرات افسـردگي ناشـي از تاريكي طوالني مدت 
زمسـتاني را در افـراد مبتـال بـه اختـالل خلـق فصلـي كاهـش مي دهـد. 
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عـالوه بـر آن تحقيقـات جديـد فوايـد ديگـري را هـم پيـدا كرده انـد. بـه 
عنـوان مثـال، افـرادی كـه در خانـه در معرض نور درخشـان )معـادل نور 
محيـط آزاد در يـك روز ابـري( بـراي مـدت يـك سـاعت در صبـح قـرار 

داشـتند كمتـر عاليم افسـردگي، تشـنج و اسـترس را نشـان دادند. 
نورهـا می تواننـد تأثيـرات مختلفـی را بـر روی انسـان بگذارند، بـه عنوان 
مثـال طـول مـوج آبي بيشـترين تاثيـر را در تغييـر ريتم و مهـار مالتونين 
دارد و چـه در شـب و چـه در روز بيشـترين تاثيـر را بـر فيزيولـوژي بـدن 

انسـان دارد و باعـث هوشـياری در انسـان می شـود. )پوررجـب. 1384(

بويايى:
دانشـمندان دانشـگاه توكيـو بـا انجام آزمايشـاتی دربـاره ی اثـرات مثبت 
رايحـه گلهـا بـر بـوی جانـداران نشـان دادند كـه برخـی از آروماهـا )مواد 
خوشـبو( می تواننـد بـر روی فعاليـت ژنها و سـلولهای خون اثـر بگذارند و 
تا حد چشـمگيری سـطوح اسـترس را كاهـش دهند. محققـان می گويند: 
استنشـاق رايحـه ی بعضـی از گياهان خـاص به منظور كاهش اسـترس، 
مبـارزه با افسـردگی و التهاب و نيز بهبود خـواب از دوران قديم مورد توجه 
بـوده و مطالعـات اخيـر بـر تجـارب آن دوران صحـه می گـذارد. مطالعات 
نشـان می دهـد كـه » لينالـول« نوعـی تركيـب معطـر در گياهان اسـت 
كـه در بسـياری از خوراكی هـا نظيـر پرتقال، انگـور، انبه، ليمـو و ريحان و 
انـواع گل هـا و درختان وجود دارد و باعث كاهش اسـترس می شـود از اين 
رو وقتـی انسـان در فضـای سـبز و محيطـی قـرار می گيرد كـه گياهان و 
گلهـا وجـود دارنـد احسـاس آرامش می كند و حـس بويايـی در كنار حس 
ديـداری و شـنيداری ايـن آرامش را برای انسـان به ارمغان مـی آورد. نتايج 
نشـان داد كـه ايـن مـاده بـر روی سـلولهای خـون و بيـان ژنهايـی كه با 
اسـترس ارتبـاط دارد، تغييراتـی ايجـاد می كند و اين رايحـه، فعاليت بيش 
از 100 ژن را كـه در وضعيـت اسـترس زا وارد عمـل می شـوند، كاهـش 

می دهـد. )رشـد. 1383(

شنوايى و اصوات:
- برخـي روانپزشـكان معتقدنـد كـه گـوش دادن به موزيك باعث ترشـح 
اندورفين هـا در بـدن مي شـود كـه ايـن مولكولهـا باعـث تسـكين درد 
مي شـوند. همچنيـن موزيـك بـا انرژي زايـي در بـدن از طريـق تأثيـر بر 
نرونهـاي مغـزي مي توانـد بر تعداد تنفـس و ضربان قلب كـه خود نمودي 
فيزيولوژيـك از آرامـش يـا اسـترس هسـتند اثر بگـذارد، موزيك بـا اثر بر 
روي سيسـتم ليمبيك باعث تنظيم و اداره احساسـات فردي مي شـود و به 
عـالوه بعضـي از مسـايل فيزيولوژيك غيـرارادي از قبيل يأس، احسـاس 

درد، فشـارخون، را هـم تنظيـم مي كند
نمونـه ای از اصـوات كـه بـه ايجـاد آرامـش در انسـان كمـك می كنـد 
اصـوات موجـود در طبيعت اسـت، )صـدای آب، پرنـدگان، بـادو...( اصوات 
طبيعـی نـه تنهـا به آرامـش روح و روان انسـان كمك می كنـد بلكه حتی 
تأثيـر شـگفت آور درمانـی را بدنبـال خواهـد داشـت، از ايـن نـوع اصوات 

بيشـتر در موسـيقی درمانی اسـتفاده می شـود. )علـوم باطنـی. 1387(
تأثيرات دما بر انسان:

در حقيقت يك سـری از تبادالت و واكنشـها ميان انسـان و هوا وجود دارد 
كـه می تواننـد در انسـان منجر به بـروز ناهنجاريهای رفتـاری و بيماری و 

يـا برعكس ايجاد يك حس سـالمتی كامل شـوند. 
نخسـتين بـار »بارون مونتسـكيو« نويسـنده فرانسـوی علـوم اجتماعی و 
اقتصـادی در كتابـی بـا عنـوان »روح قوانيـن«، تئـوری ای را در خصوص 
تأثيـرات تغييـرات آب و هوايی بر سيسـتم عصبی انسـان مطـرح كرد كه 
بـه بررسـی ارتبـاط رفتارهـای انسـان از يـك طـرف و رفتارهـای جوی و 
آب و هوايـی از طـرف ديگـر می پرداخـت. رفتارهـای عجيب انسـان تنها 

بعضـی از آسـيبهايی اسـت كـه امـروزه از ارتباط ميـان اين مخلـوق دو پا 
و شـرايط آب و هوايـی می شناسـيم. در حقيقـت نـه تنها سيسـتم عصبی 
بلكه سيسـتم گردش خون، دسـتگاه تنفسی، سيسـتم گفتاری و آسيبهای 
جسـمی نيز از ايـن تأثيـرات بـی بهـره نيسـتند. نمونـه تأثيـر آب و هـوا را 
می تـوان در رفتـار مـردم در كشـورهای مختلـف بـا آب و هـوای مختلف 
ديـد بـه عنوان مثـال، ارتباط ميان موقعيتهـای گرم و مرطوب و شورشـها 
و انـواع نـژاد پرسـتی در آمريكا وجود دارد. اين درحالی اسـت كه براسـاس 
تحقيقـات، بـاران روح را آرام می كنـد و اسـترس را كاهـش می دهـد ويـا 
بـاد گرمی كـه از رشـته كوه هـای آلـپ جريـان می يابـد و دمای هـوا را در 
كمتـر از چند سـاعت 10 درجـه افزايش می دهد می تواند سيسـتم عصبی 
را هماننـد يـك شـوک الكتريكی مثبت نـرم و ماليم كنـد. )فراهانی جم. 
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فرهنگ:
فرهنـگ، نظامی اسـت نسـبتاً منسـجم و متشـكل از اجزايـی غيـر مادی 
شـامل: ارزشـها، هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات، آداب و رسـوم، دانش 
و اطالعـات رايـج و هنرهـا و اجزايـی مـادی شـامل كاالهـای مصرفـی 
وابزارهـا )فنـاوری(، ميـراث فرهنگـی نسـبتاً مشـترک بين اعضـای يك 
گـروه، اجتمـاع يـا جامعـه كـه از طريـق يادگيـری نسـلی به نسـل ديگر 
منتقـل می شـود و زمينه رشـد و تعالـی انسـان را فراهم مـی آورد. مباحث 
مربـوط بـه فرهنـگ عامـه را می تـوان بـه فصـول مختلفی تقسـيم كرد:

-جشـن ها، حـركات متناسـب بـا موسـيقی، موسـيقی و آالت موسـيقی و 
ورزش های مذهبی-سـنتی و ملی-آداب و سـنن ملی-اعتقادات و رسوم-
باورهـای مـردم- معمـاری اصيـل و سـنتی-طب عوام-بازيهـای محلـی 

كودكان-قصه هـا وافسـانه ها-نمايش های سـنتی- آيينـی.
يـادآوری مباحـث مربوط بـه فرهنگ در ملل مختلف بـه دليل ايجاد حس 
نوسـتالژی، آرامـش و لـذت را بـرای انسـان به ارمغـان مـی آورد. )ياوری-

مسيحا. 1388(

معمارى خاک:
كالبـد طبيعـی انسـان از خـاک اسـت و طبيعت و سرشـت وی برخواسـته 
از خـاک اسـت و دوبـاره بـه خاک بـاز می گـردد. كالبد معمـاری خاک نيز 
ماننـد كالبـد انسـان از خـاک بـر خواسـته و دوباره بـه خاک بـر می گردد، 
اين تجانس باعث سـازگاری معماری خاک با سرشـت آدمی  شـده اسـت
هميـن طـور مصالح خاكـی در معماری اصيـل ايرانی از نظر شـكل و معنا 
و مفهوم با سرشـت انسـان سـازگار اسـت، بررسـي هاي كارشناسي نشان 
مي دهـد كـه مصالح بـه كار رفته در معماري سـنتي كاهـگل، چوب و گل 
بـوده انـد اين شـيوه هـم با طبيعـت و هم با طبع انسـان همسـازي دارند. 
ايـن همسـازي و همدلـي تامين كننـده آرامش بشـر بوده اسـت عالوه بر 
ايـن خـاک از نظر محيط زيسـت، سـازگارترين معماری با طبيعت اسـت. 
بـه عنـوان مثـال انسـان هنگام لمـس كردن شـی يا ديـواری كـه از گل 
سـاخته شـده و همين طـور بـه مشـام رسـيدن بـوی خـاک هنگام بـاران 

حـس آرامش پيـدا می كنـد. )احمد ديسـفانی. 1384(
عامل آب:

تأثيـر آب در زندگـی سـنتی و در سـرزمينی همچـون ايران كه ذاتـاً برای 
آب احتـرام خاصی قايل می باشـند؛ مسـأله بسـيار دارای اهميت اسـت. به 
نحـوی كـه آب را مايـه روشـنی و پاكی می دانسـتند وبا ايجـاد جريان آب 
در شـريان ها و جوی هـا در معمـاری بـه دنبـال درک احساسـی از فضايی 
عـاری از هـر گونـه ناپاكی بودند و سـعی بر آن داشـتند كه بـا آب وحدت 
و مركزيـت را در معمـاری تعريـف كننـد و مركـز بنـا را بـر پاكـی و روانی 
اسـتوار گردانند با اين تفاسـير اسـت كه ما آب انبارها را در مركز محالت، 
كوشـكها و حوضهـا را در مركـز باغ هـا و بناهـا و... می بينيـم و از نظـر 
علمـی و آموزه هـای دينـی برگرفتـه از آيـات قـرآن نـگاه كـردن بـه دريا 
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 .)SID .1380(با سرشـت انسـان اسـت

عوامل ايجاد استرس در محيط:
الـف- تعريـف نشـدن فضاهـا و يـا عـدم رعايـت آن از طـرف اسـتفاده 
كننـدگان مربوطـه، وضعيـت فضاهـا را بـه بی نظمی كشـانده اسـت. اين 
امـر نتايـج نامطلـوب زير را در بر داشـته اسـت كه به تشـديد اسـترس در 

اسـتفاده كننـده كمـك شـايانی می كند. 
* وجـود ناامنـی و خطـرات جانـی و جسـمی  بـرای اسـتفاده كننـدگان از 

ها فضا
* سـلب آرامش و آسـايش از اسـتفاده كننـدگان از فضاهـا و بوجود آمدن 

ناماليمـات روحـی و روانـی برای آن ها در شـهر
* ترس و دلهره به هنگام استفاده از فضاها

* اضطراب و نگرانی در اثر برخوردها
* سر و صدای زياد

* آلودگی هـای محيطـی نظيرآلودگـی هـوا، آلودگـی سـطح خيابان هـا، 
پياده روهـا و جويهـا و غيـره

* آلودگی بصری
* رواج فعاليت هـای غيرسـالم و غيرمجـاز نظيـر تكـدی، كوپن فروشـی، 

ولگـردی، فـروش مـواد مخـدر، دزدی و غيره. 
* پاييـن آمـدن ميـزان كارايی چـه از نظر اقتصادی و چـه از نظر زمانی به 

خاطـر برخورد و اصطكاک بيـن فعاليت های غيرهمگن. 
* سرگردانی در فضاها و عدم امكان استفاده صحيح و مناسب از آن ها. 

آلودگی بصری و استفاده ی نادرست از فضاها توسط عابران:
ب-عـدم انطبـاق فـرم، فضـا و عملكردهای مربوطـه با يكديگر: بررسـی 
نقشـه های الگوهای رفتاری نشـان می دهـد كه حـاالت بحرانی هنگامی 
 پديـد می آيـد كـه رابطه معقـول و منطقی بين فـرم، فضـا و عملكردهای 

مربوطـه وجود نـدارد، نظير:
* قـرار گرفتـن غلـط كاربری هـا در فضاهـا و اطـراف آن ها، قـرار گرفتن 
كاربری هـای جـذب كننـده اسـتفاده كننـدگان نظير خـرده فروشـی ها در 
فضاهای كوچك و فشـرده سـبب تراكـم بيش از حد اسـتفاده كنندگان از 

اين فضاها شـده اسـت. 
* انـدازه نامتناسـب فضاهـا بـا عملكردهـا: در جاهائـی كـه عملكردهای 
متعـدد و متنوعـی بـا تراكـم زيـاد وجـود دارد و وسـعت فضاهـا را ايجاب 
می كنـد فضاهـا بطـور فـوق العـاده ای كوچـك و محـدود می شـوند اين 
مسـأله بخصـوص در مـورد فضاهـای مخصـوص پيـاده )پيـاده روها( كه 

مـكان اصلـی در طراحـی پـروژه می باشـد بـه شـدت صادق اسـت. 
* نداشـتن تناسـب تراكم اطـراف با فضاهـا: تراكم بيش از حـد فعاليت ها 
در اطـراف فضاهـای مورد مطالعه بيش از پيش به ايجاد نابسـامانی در اين 
فضاهـا كمـك كرده اسـت. فـرم فضاهـا به هيچ وجـه با عملكـرد خاص 
آن ها هماهنگی و ارتباط الزم را نداشـته و به اسـتفاده صحيح از آن فضاها 

هيچ كمكـی نمی كند. 
* نبـود يـك فرم منسـجم و مناسـب بـرای كل فضا )بخصـوص در مورد 
ميادين( بطوريكه متناسـب با هويت، شـخصيت و عملكرد غالب آن باشد. 
اسـتفاده نكـردن از فرمهـای خـاص )طراحـی( بـرای مشـخص سـاختن 

فضاهـای خـاص بـا عملكردهـای خـاص نظير:
محـل ايسـتادن - محـل عبـور )عابـر پيـاده(- محـل تماشـا - محـل 

اسـتراحت - محـل نشسـتن - فضاهـای خصوصـی
* اسـتفاده نكـردن از ابـزار و تكنيك هـای طراحـی برای متمايـز كردن و 

مشـخص سـاختن فضاهای متفـاوت نظير:
كـف پـوش - درختكاری، فضای سـبز - اختالف سـطح - نـور و رنگ - 

تابلـو و عاليم گوناگـون و غيره. 
ج- وجـود موانـع فيزيكـی گوناگـون در فضاهـا )موانـع ثابت( كـه يكی از 

بارزترين نقاط اسـترس در محيط شهری است: رفتارهای استفاده كنندگان 
از فضـا صرف نظـر از تبعيـت فرهنگ خـاص آن ها، به شـدت تحت تأثير 
وضـع موجـود فضاهای مـورد مطالعه قرار داشـت. وجود عوامـل و عناصر 
گوناگـون در فضاهـای مـورد مطالعه اسـتفاده كننـدگان از آن فضاها را بر 
آن می داشـت كـه رفتـار خـود را بـا آن هـا تطبيـق دهنـد به علـت اينكه 
ايـن عوامـل و عناصر بيـش از هر چيـز دارای خاصيت بازدارندگـی بوده و 
مؤثرتر، مسـتقيم تـر و قابل كنترل تر از عوامل فرهنگی می باشـند، تراكم 
بـی حـد اين عناصر در فضاهای بسـيار محدود و متراكم از عمده مسـايلی 
اسـت كـه بسـياری از فضاهای مورد مطالعـه به شـدت از آن رنج می برند. 
ايـن موانـع را بـه دو دسـته كلـی می توان تقسـيم كـرد. يكـی موانعی كه 
وجودآن هـا نـه تنهـا سـبب ايجـاد اختـالل در اسـتفاده از فضا نمی شـوند 
بلكـه ممكـن اسـت بـه نحـوی در اسـتفاده بهتـر از فضا نيـز مؤثـر و اقع 
شـوند. گـر چه اطـالق كلمه مانـع در اينگونه مـوارد ممكن اسـت به نظر 
درسـت نرسـد، ليكـن از ايـن نظر كه اين دسـته از عناصر نيز بـه گونه ای 
در رفتارهـای عادی اسـتفاده كنندگان از فضا مؤثر بـوده و باعث تغيير اين 
رفتارهـا می شـوند لذا بـه تعبيری آن هـا نيز مانع به شـمار می آيند. دسـته 
دوم موانعـی هسـتند كه بـه صورت هـای گوناگـون باعث ايجـاد برخورد، 
پاييـن آمـدن كارايـی و نهايتـاً اسـتفاده نكردن مطلـوب از فضا و تشـديد 

می گردند.  اسـترس 
موانـع دسـته دوم را نيـز می توان به دو دسـته تقسـيم كرد. بر اين اسـاس 
كـه يـا خـود ماهيتـاً مانع و مسـأله هسـتند صرفنظـر از محـل قرارگيری 
آن هـا و يـا اينكه بخاطر موقعيـت و قرارگيری نامناسب شـان بجای اينكه 
مسـأله ای را حل كنند خود مسـأله آفرين شـده و موجب بروز مشـكالت 
و تنگناهائـی در فضاهـا می شـوند. در حقيقـت هـر عنصـری كـه از نظـر 
طراحـی )ابعـاد و غيـره( متناسـب نبـوده و يـا در جای مناسـب خـود قرار 
نگرفتـه باشـد می توانـد جزء اين دسـته از موانع به حسـاب آيـد كه باعث 

بـروز يا تشـديد اسـترس در اسـتفاده كننده می شـود. 
موانـع نـوع اول: تعـداد ايـن موانـع در فضاهای مـورد مطالعه بسـيار زياد 
بـوده و عمدتـاً مربوط به رسـيدگی نكردن و توجه الزم توسـط مسـووالن 
چـه در بخـش عمومـی  و چه خصوصی اسـت. نمونـه ای از اين دسـته از 

عبارتند: موانع 
-پل هـای شكسـته )يـا نبـودن پـل در محـل مـورد لـزوم( و يـا پل هـای 

متناسب نا
لوله هـا  و  غيره-ميلـه  و  كانال هـا  جوی هـا،  سـوراخ های  و  -گودال هـا 

باقيمانـده در زمين-برآمدگـی مربـوط بـه تاسيسـات زيـر زمينـی
-كف پوش های فرسوده و جداول نامتناسب-اختالف سطح نامتعادل

موانـع نـوع دوم: ايـن عناصـر همانطـور كه گفته شـد در صورتـی كه در 
محـل و موقعيـت مناسـب خـود قـرار نگيرند )نظيـر محل هـای متراكم و 

محـدود( در ايـن صـورت جـزء مانع بـه حسـاب می آيند:
-دكه هـای تجـاری- صنعتـی: آب ميـوه گيـری، روزنامـه فروشـی، بليط 

فروشـی، ايسـتگاه اتوبـوس، كليـد سـازی و غيره. 
-جعبـه تاسيسـات و خدمـات عمومـی: پسـت، تلفـن، جعبه برق، سـطل 

آشـغال و... 
-نرده هـا: وقتـی در مقابل مسـير عابـر پياده قـرار گيرد و عبـور مجاز عابر 

پيـاده را غيرممكن و يا مشـكل و محـدود نمايد. 
- تيرهـای چـراغ و عاليـم ر انندگی-تابلوها-پايه پل هـای هوايی-باغچه 

و درخت های نامتناسـب و.... 
وجـود هـر دو دسـته از موانـع فـوق در فضاهای مخصوص پياده ها سـبب 
می شـود كـه پياده هـا از فضاهـای غيرمجـاز نامناسـب و ناامـن اسـتفاده 
كننـد. در بسـياری از فضاهـای اطـراف ميادين ايـن وضع بـه خوبی ديده 
می شـود. بـه ايـن ترتيـب كـه تراكـم فعاليت هـا و عناصر مختلـف مكان 
اسـتفاده پياده هـا از ايـن فضاهـا را نمی دهـد و بنابرايـن آن هـا را مجبـور 

می كنـد از فضاهـای مخصـوص وسـايل نقليه موتـوری اسـتفاده كنند. 
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وجـود موانـع غيرثابـت: در فضـا عـالوه بـر موانعی كـه در فوق بـه آن ها 
اشـاره شـد موانعـی نيـز هسـتند كـه در اثـر رفتارهـای اسـتفاده كنندگان 
از فضـا پديـد آمـده و سـبب ايجـاد اختـالل در اسـتفاده از فضا می شـوند. 
ميـزان غيرثابت بودن اين موانع نسـبی اسـت. بعضی ممكن اسـت كامال 
متحـرک باشـند و بعضـی چند سـاعت يـا حتی چنـد روز در محلـی ثابت 
بماننـد. از نظـر تأثيـری كـه ايـن دسـته از عوامـل بـر الگوهـای رفتـاری 
می گذارنـد بايـد گفـت كـه تأثيـرات شـديدتر، آنـی تـر و از همـه مهمتـر 
غيرقابـل پيـش بينـی تـر اسـت و به هميـن علـت متضمـن برخوردها و 

اختـالالت بيشـتر و شـديدتری می باشـد. 
نمونه ای از موانع غيرثابت عبارتند از:

-پـارک اتومبيـل، موتورسـيكلت و غيـره در محل هـای غيرمجاز-اشـغال 
فضـای پيـاده روهـا توسـط مغـازه داران و فروشـگاه های اطـراف

-عبـور موتورسـواران از پيـاده روها-توقف وسـايل نقليه موتـوری بر روی 
خـط كشـی پياده و مسـيرهای پياده-توقـف اتومبيل در پيـاده روها

-وجـود دسـتفروش ها، گداهـا و غيره-تراكم جمعيت در يـك نقطه به هر 
دليل-زبالـه و اشـياء دورريخته شـده-نرده و بلوک های بتونی متحرک

وجـود موانـع فوق به هر نحو و شـكلی كه باشـند باعث كاسـتن از كارآئی 
حركت عابر پياده )و همچنين سـواره( می شـوند.

رابطـه انسـان بـا ماشـين: از بررسـی رفتارها به سـهولت می تـوان به اين 
نتيجـه رسـيد كـه بطور كلـی اهميتی كه در فضاهای شـهری به ماشـين 
داده می شـود بـه مراتـب بيـش از عابـر پيـاده بـوده و بنابرايـن حـق تقدم 
در اسـتفاده از فضـا هميشـه بـا ماشـينی و ماشـين سـوار اسـت. در نتيجه 
عابرپيـاده بايـد بـا نگرانی پس از عبـور از موانع گوناگون خـود را به مقصد 

برسـاند. و ايـن مـوارد اسـترس را در عابـران پياده تشـديد می كند. 
-نبود يك نظام منطقی و منسجم برای حمل و نقل سواره:

نبـودن يـك چنيـن نظامی كـه حاكـم بـر كليه امـور حمـل و نقل سـواره 
باشـد خـود عامل عمـده ای در ايجاد اختـالل و بی نظمـی در رفتارها اعم 
از سـواره و پيـاده می شـود. هنگامی كـه اتوبوسـی مسـافرانش را در وسـط 
خيابـان يـا ميـدان پيـاده می كنـد، مسـافران عمـاًل راهـی جز گذشـتن از 
سـطح خيابـان و رد شـدن از بيـن اتومبيل هـا بـرای رسـيدن به پيـاده رو 

ندارند. 
بـا يـك ديـد نه چنـدان واقع بينانـه می توان گفـت كه در حقيقت وسـايل 
نقليـه موتـوری تنها دليل و تنها مشـكل فضاهای عمومی  شـهر به شـمار 
می آينـد. زيـرا بـه نظـر می رسـد اگـر چنانچـه ايـن فضاهـا تنها بـر روی 
وسـايل نقليه موتوری بسـته شـوند كليه مشكالت اسـتفاده از فضا در اين 
فضاهـا از ميـان رفتـه و فضاهـا قـادر خواهند بود به سـهولت بـه عملكرد 

جديـد خـود ادامـه داده و بطـور مؤثری نيازهـای پياده هـا را رفع كنند. 
گـواه ايـن ادعـا نيـز اوال كليـه فضاهـای سـنتی شـهرها نظيـر بـازار و 
گـذر و غيـره اسـت و ثانيـا روزهـای خاصـی اسـت كه بـه خاطـر برپايی 
مراسـمی  خـاص كليـه ترافيك سـواره بـه فضاهايی كامال بسـته شـده و 
آن هـا راتبديـل بـه فضای پياده می كند. روشـن اسـت مسـأله وقتی پيش 
می آيـد كـه ماشـين وارد فضاها می شـود و ر ابطه سـنتی و طبيعی انسـان 

و فضـا را از بيـن می بـرد. 
موانع استرس زا كه توسط استفاده گر انجام می شوند: 

- ايستادن و صحبت كردن
- ايسـتادن در حال انتظار )برای وسـيله نقليه، برای مالقات، برای شـروع 

برنامه، بـرای نوبت و...(
- ايسـتادن تماشـا كـردن )ويتريـن مغازه هـا، فضاها و فعاليت هـای داخل 

آن، مناظـر خـاص يا وقايـع خاص(
- خريـد كـردن )از مغازه هـا، از دسـتفروش ها و غيـره( - فروختن )توسـط 

مغازه هـا، دسـت فروش هـا، داللهـا و غيره( )بحرينـی. 1390(

تأثير عوامل اقليمى- محيطى:
نقشـه های الگوهـای رفتـاری نشـان می دهـد كـه با گـرم تر شـدن هوا، 
چـه در طـول يـك روز و چـه در فصـول مختلـف سـال عامـل آفتـاب و 
سـايه اهميـت تعيين كننـده ای در چگونگـی رفتارها پيدا می كنـد. به اين 
ترتيـب كـه اسـتفاده از فضاهای سرپوشـيده، محصـور )زير پيـش آمدگی 
سـاختمان ها، چـادر مغازه هـا و درخت هـا( و فضاهای پشـت بـه آفتاب كه 
بـا سـاختمان های بلنـد محصور شـده اند مطلوبيت بيشـتری پيـدا كرده و 
در مقابـل فضاهـای بـاز رو به آفتاب و بـدون درخـت از مطلوبيت كمتری 
برخـوردار می شـوند. عكـس اين وضعيـت را می تـوان حدوداٌ بـرای فصل 
سـرما پيش بينی كرد. با اين اختالف كه فضاهای سرپوشـيده و محصور، 
چـه در فصـل سـرما و چـه در فصل گرما به خاطر پوششـی كـه در مقابل 
آفتـاب، بـاران و بـرف و باد ايجاد می كنند هميشـه بيشـتر از فصل های باز 
مـورد اسـتفاده قـرار می گيرند. فضاهای سرپوشـيده بيشـتر مورد اسـتفاده 
آن دسـته از اسـتفاده كنندگانی قـرار می گيرد كه قصد توقف و اسـتفاده از 
فضـا را بـرای مدت نسـبتاً طوالنی تری داشـته و صرفا قصد عبـور ندارند. 

ايـن امر سـبب ايجـاد تراكـم در اينگونه فضاها می شـود. 
بررسـی فضاهـای مـورد مطالعه نشـان می دهـد كه بطور كلـی هيچ گونه 
تدبيـر خاصی برای كنتـرل عوامل اقليمی، محيطـی و متعادل كردن آن ها 
برای اسـتفاده كنندگان از اين فضاهای عمومی  شـهری بكار گرفته نشـده 
اسـت. تابـش مسـتقيم آفتـاب در فصـل گرمـا، باال رفتـن درجه حـرارت، 
تأثيـر گرما در سـطوح آسـفالت و انعـكاس آن، فقدان فضای سـبز، تراكم 
بيـش از حـد وسـايل نقليه گوناگون و آلودگی شـديد هـوا و عواملی كه در 
ايـن بخـش ذكر شـد همه سـبب ايجاد شـرايطی كامال غيـر قابل تحمل 
در بسـياری از فضاهـای شـهری می شـوندكه ايـن امر خود باعث تشـديد 

اسـترس در اسـتفاده كنندگان می شـود. )بحرينی. 1390(

تأثيرات مبلمان شهرى بر استرس وعوامل ايجاد آن در محيط شهرى:
عناصـر موجـود در فضـای شـهری بـه 2 دسـته عناصـر ثابـت و عناصـر 
متحرک تقسـيم می شـوند كـه گرچه به نحوی فضا را اشـغال كـرده و در 
نحـوه رفتـار اسـتفاده كننـدگان از فضـا نيز تأثيـر می گذارنـد، ليكن اغلب 
محـل ثابتـی نداشـته و تابـع تصميمـات فـردی يـا گروهی افـراد خاصی 
اسـت )نظيـر دكه های متحرک سيگارفروشـی، دسـت فروش هـا و غيره(. 
دسـته بنـدی فضاهـا بـر اسـاس اسـتفاده مجـاز و رسـمی از آن ها نسـبتًا 
سـاده اسـت. زيـرا فعاليت هـای مجـاز ايـن فضاهـا خـود معيـار مناسـبی 
بـرای دسـته بندی آن ها اسـت. نظير فضـای پيـاده رو، فضای سـواره رو، 
فضـای پاركينگ، فضای سـبز و غيره. لكن بسـياری از فضاها اغلب مورد 

اسـتفاده فعاليت هـای مجـاز قـرار نمی گيرند.
در حالـی كـه عناصر فـوق، اعم از ثابـت و متحـرک، كال از ضروريات هر 
فضـای شـهری فعـال بـه حسـاب آمده و هـر يـك عملكردهـای خاص 
و باارزشـی دارنـد. ليكـن چنانچـه ايـن عناصـر از نظـر مكانـی در جـای 
مناسـب خـود قـرار نگرفته باشـند و يا اينكه از نظـر ابعاد، طراحی و سـاير 
خصوصيـات متناسـب بـا فضا و محيـط اطراف نباشـند در ايـن صورت به 
عنـوان مانـع بـه شـمار می آينـد. عنصری كـه خاصيت مانـع را پيـدا كند 
نـه تنهـا قادر نيسـت عملكرد معمول و مشـخص خـود را بدرسـتی انجام 
دهـد، بلكـه از انجام صحيـح و كامـل عملكردهای اطراف نيـز جلوگيری 
می كنـد و بـرای اسـتفاده كننـده اسـترس و آشـفتگی را تشـديد می كنـد. 
نظيـر نـرده ای كـه مقابل خط كشـی عابـر پياده قـرار گيـرد، اتومبيلی كه 
در پيـاده رو پـارک شـده باشـد، پايه هـای پل هـای هوايی، بسـاط دسـت 

فروشـی و غيره
تنگناهـا، تضادهـا و بحران هـای موجـود در اسـتفاده از فضاهـای عمومی 
 )خيابان هـا و مياديـن( در درجـه اول ناشـی از تطبيـق نداشـتن  فضاهـای 
موجـود بـا الگوهای رفتاری اسـتفاده كنندگان از اين فضاها اسـت. انطباق  
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نداشـتن فضاهـای موجود با الگوهای رفتاری اسـتفاده كننـدگان از فضا به 
دو طريـق زير قابل اسـتناد اسـت:

اوال فضاهـای موجـود آن طـور كـه پيـش بينی شـده مـورد اسـتفاده قرار 
نمی گيرنـد و ثانيـا رفتارهـا در فضاهای پيش بينی شـده اتفـاق نمی افتند. 
نقشـه های الگوهای رفتاری حاكی از آن اسـت كه نبود تعريف مشـخص 
و عـام بـرای اسـتفاده كننـدگان از فضـا چـه در سـطح كالن )كل فضا( و 
چـه در سـطح خرد )فضاهـای اختصاصی كوچـك نظير پيـاده رو، باغچه، 
پـل و غيره( مسـأله عمده ای را در اسـتفاده صحيـح از فضاهای مورد نظر 

بوجـود می آورد. 
عوامل زير از جمله عواملی هستند كه در تعريف فضاها مؤثرند:

 عملكـرد خصوصـی در مقابـل عملكـرد عمومـی -عملكـرد سـواره در 
مقابـل عملكرد پياده-عملكـرد عبور در مقابـل توقف-فضاهای اختصاص 
داده شـده جهـت عملكردهـای و زمانهـای محدود و مشـخص-فضاهای 
اختصـاص داده شـده جهـت عملكردهـای خـاص در زمان هـای خـاص 
فقـدان يـك چنيـن تعريف هائی برای فضاهـای مورد مطالعه مسـايل حاد 

زيـر را پديد آورده اسـت:
-اختالط و امتزاج شـديد و مضر فضاهای عمومی  با فضاهای خصوصی-
استفاده غيرمجاز از فضاها -رقابت و كشاكش دايمی  برای استفاده از فضا و 
كسـب حق تقدم-اختالط بيش از حد انسـان و ماشين برخورد بين آن ها-
تمركـز فضايـی و زمانـی فعاليت هـا در فضاهـای خاص)بحرينـی. 1390(

مبلمان شهرى و تقليل استرس: 
در فضـای ميـان سـاختمان ها و بناهـا در شـهر، وسـايل و ضمايم مكملی 
نيـاز اسـت تـا زندگی شـهری را سـامان بخشـد، تجهيزاتی كـه همچون 
اثـاث يـك خانـه، امـكان زندگی را در فضـای محصور ميان سـنگ و بتن 
و شيشـه فراهـم آورد. اين اجزا، جريان حركت، سـكون، تفريح و اضطراب 
را در شـهر تنظيـم ميكننـد و بـه آن روح می بخشـند. اثاثيـه، تجهيزات يا 
مبلمـان شـهری، خيابانی يا فضـای باز اصطالحات رايج اين تسـهيالت و 
امكانات هسـتند. اين تسـهيالت در انگلسـتان بيشـتر به مبلمان خيابانی، 
و در امريـكا به)مبلمـان همگانی(يا)مبلمـان فضای باز(معروف هسـتند. در 
مفهـوم كلـی مبلمـان شـهری به مجموعه ی وسـيعی از وسـايل، اشـياء، 
دسـتگاه ها، نمادهـا، خـرده بناهـا، فضاهـا و عناصـری گفتـه می شـود كه 
چـون در شـهر و خيابـان و در كل درفضـای باز نصب شـده اند و اسـتفاده 
عمومـی  دارنـد، به ايـن اصطالح معروف شـده اند كـه كاربردهـای زياد و 

متفاوتی دارند. )مرتضايـی. 1382(
در قسـمت دوم مقالـه مـوارد ايجاد اسـترس در محيط شـهری شناسـايی 
و بيـان شـد كه بـر اسـاس آن، عوامـل تقليل اسـترس را كه می تـوان به 

كمـك مبلمـان شـهری ايجاد كـرد را بيـان می كنيم:
- تعريف فضاها: در حقيقت به مفهوم توزيع فضايی و زمانی فعاليتهاسـت، 
يعنـی چه فعاليتـی درچه زمانی ودر كـدام فضا می تواند اتفـاق بيفتد. برای 
مثال:تعريـف فضـای پيـاده از سـواره، فضای توقـف از عبـور، فضای عبور 

كنـد از فضای عبور سـريع و.... 
- اولويـت دادن بـه پياده ها:تعريـف فضـای مخصـوص پياده ها)فضـای 
كافـی و مناسـب، تامين ايمنی، جـذاب كردن فضا و فراهم آوردن وسـايل 

و امكانـات الزم بـرای آن هاو... 
- طراحـی مجموعه هـا شـامل: ديواره و نرده، فضای سـبز، آبنمـا و جوی، 
كفپوش هـا و اسـتفاده از فرمهـای طبيعی، مواد و مصالح متنـوع، چراغها و 

نور، وسـايل مورد اسـتفاده برای تاميـن آرامش. 
- اسـتفاده از طيفهـای رنـگ و نـور هماهنگ، به منظـور يكپارچگی فضا 

و ايجاد نشـاط. 
- استفاده از مبلمان يكپارچه و هماهنگ در فضا. 

همانطـور كـه در قسـمت اول مقالـه بـه عوامـل ايجـاد آرامش در انسـان 
اشـاره شـد، می تـوان عوامـل آرامش فـردی را با مبلمان شـهری تلفيق و 

از نتايـج آن بهره منـد شـد. عواملی نظير: فضای سـبز، موسـيقی و اصوات 
طبيعـی، حـس بويايـی، ايجـاد المانهايی بـه منظور يـادآوری خاطـرات و 

نوسـتالژيك، آب، معمـاری خاک، فرهنـگ اصيل و... 

نتيجه گيرى:
همانطـور كه گفته شـد عـالوه بر اسـترس های فردی، عوامل اسـترس زا 
در محيـط شـهری وجـود دارد كـه باعـث تشـديد اسـترس های فـردی 
می شـوند. افـرادی كـه در مسـير كار، تحصيـل و... مجبور به رفـت و آمد 
مـداوم در محيـط شـهر می باشـند، بيشـتر تحت تأثيـر عوامل اسـترس زا 
قـرار می گيرنـد و ايـن امـر نـه تنهـا در زندگی شـخصی، بلكـه در زندگی 
اجتماعـی و بـه تبـع راندمـان كاری آن هـا تأثيـر منفـی می گـذارد. طبـق 
تحقيقـات پژوهشـی و ميدانی و در اختيـار قرارگذاردن پرسشـنامه به افراد 
مختلـف در ايـن تحقيـق، عواملـی كه باعـث اسـترس و آرامـش در آنان 
می شـد مـورد بررسـی قرار گرفـت و نتيجه ای كـه در اين تحقيـق انجام 
پذيرفت، طراحی مجموعه ای از مبلمان شـهری آميختـه با عوامل آرامش 
دهنـده كـه در مقالـه ذكـر شـد صـورت گرفـت. ايـن مجموعه به شـكل 
تونـل بـا بخشـهای مختلف فضـای منـزل در 2 صـورت مدرن و سـنتی 
در نظـر گرفتـه شـد كـه تركيبـی از عوامل آرامـش بخش نظيـر معماری 
خـاک، فرهنـگ، فضای سـبز، آب، موسـيقی، نـور و.... در آن طراحی شـد 
كـه ايـن مجموعه می توانـد در فضايی با رفـت وآمد زياد نظير پيـاده رو يا 
پـل عابـر پياده باشـد كه بـا عبور و مـرور در اين فضا ذهن اسـتفاده كننده 
حتـی بـرای چند لحظـه كوتاه از آرامش بهره مند شـود. فضـای كلی از آن 
جهـت به شـكل فضای منزل در نظر گرفته شـد كـه در تحقيقات ميدانی 
نزديـك بـه 85 در صـد از افـراد در ايـن فضـا احسـاس امنيـت و آرامـش 

بيشـتری داشتند. 
اميـد اسـت بـا طراحـی و اجـرای پروژه هايی از ايـن قبيل آرامـش را برای 

شـهرمان به ارمغـان بياوريم. 
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مقاله | برق

کاربرد انرژی های تجدید پذیر در نیروگاه ها 

محمد بهبودی | دانشجوی دکترا مهندسی برق- قدرت 

مقدمه:
انـرژي زميـن گرمايـي انـرژي تجديد پذيـري مي باشـد و از حـرارت قابل 
اسـتخراج ناشـي ازگرماي توده هاي مذاب وتخريب مواد راديواكتيو موجود 
دراعمـاق زميـن به دسـت مي آيـد. اين منبع انـرژي برخـالف انرژي هاي 
تجديـد پذيـر ديگـر ماننـد: خورشـيد، بـاد، امـواج و....، يك منشـاء انرژي 
پيوسـته مي باشـد. درقديم ازآن براي مداواي امـراض، پخت وپز، گرمايش 
محيـط و.. اسـتفاده مي شـد. در قديـم اغلب به صورت چشـمه هاي طبيعي 

آب گـرم وبخـارداغ به سـطح زميـن مي آمدند. 

اولين نيروگاه هاي زمين گرمايي:
اوليـن اسـتفاده هاي مكانيكـي از انـرژي زميـن گرمايي در سـال 1897در 

الدرلو در ايتاليا صورت گرفت. كه ظرفيت آن درسال 1914 به8/5مگاوات 
و در سـال 1944بـه 127 رسـيد. دراواخـر جنـگ جهاني دوم ايـن نيروگاه 
تخريـب شـد. ولي پـس از جنـگ دوباره بازسـازي شـد ودرسـال1981به 
توليـد 360مـگا وات رسـيد. درسـال 1958 دوميـن نيـروگاه دروايراكـي 
نيوزلند سـاخته شـد. درسـال 1967منابع گيزرز كاليفرنيـا در آمريكا و پس 
از آن برخـي منابـع هيدروترمـال از نـوع مايـع در ژاپن ونيوزلند گسـترش 
يافـت. در سـال 1967ميـزان برق توليـدي از اين انرژي بـه 1325مگاوات 
رسـيد. تاسـال1995از ايـن انرژي درسـطح دنيا حدود9000 مـگا وات برق 
وبيـش از 11000 مـگا وات انـرژي حرارتـي بـراي مصـارف مختلف توليد 

مي گرديـد. 
انواع منابع انرژي زمين گرمايي:

1 -انرژي هيدرو ترمال
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2-اليه هاي تحت فشار
3-تخته سنگ هاي خشك وداغ

 4-توده هاي مذاب 

1-انرژي هيدروترمال:
 بيـش از سـاير موارد توسـعه پيـدا كرده وتنها نوعي اسـت كـه تاكنون به 
علـت قيمـت قابـل رقابـت آن بـا ديگر منابـع انـرژي كاربرد تجـاري پيدا 

كرده اسـت. 
بـه آب هـاي داغ و بخاراتـي كـه در قسـمت هاي بـا عمق كم يا متوسـط 
پوسـته زمين)4500-100متـر( درون گسـل ها يـا خلل وفرج سـنگ هاي 
متخلخـل قرارگرفتـه انـد را منابع هيدرو- ترمال گوينـد. اين منابع بيش از 

90درصـد منابـع انرژي زميـن گرمايي را تشـكيل مي دهند. 
منابع موجود در خوي وماكو در ايران نيز از اين نوع منابع مي باشند. 

از انـرژي سـيال داغ ايـن نـوع ازمنابـع مي تـوان بطـور مسـتقيم بـراي 
كاربردهـاي حرارتـي وبطـور غيرمسـتقيم در توليـد برق بهره گيـري كرد. 
دوسـوم ايـن منابع دمايي در حـدود 150تا 200درجه سـانتيگراد دارند. اين 
منابـع بـراي توليـد برق بايـد دمايـي در حدود 90تـا 350درجه سـانتيگراد 

باشند.  داشته 
غنـي تريـن منابـع هيدروترمال، منابعي هسـتند كه داراي بخار خشـك يا 

ميـزان كمي  مايع باشـند. 
عظيـم ترين منابع تحت بخار كشـف شـده در جهان در محـدوده نيروگاه 

گيزرز آمريكا مي باشـد. 

2-اليه هاي تحت فشار:
ايـن منابـع حاوي گاز متان مي باشـند كـه در عمق 3تا6كيلومتري سـطح 

زميـن، تحت فشـار باال حبس شـده اند. 
در عمـل بنـدرت پيـش آمـده اسـت كـه دمـاي اين منابـع بـه 150درجه 

برسد. 
از مهـم ترين اين منابع، منابع حوضه هاي رسـوبي سـنوزوئيك با وسـعتي 

معـادل 160000كيلومتر مربع در خليج مكزيك مي باشـد. 
گسـتره ذخايـر اليه هـاي تحـت فشـار هنـوز ناشـناخته مي باشـد ولـي 
آينـده ي خـوش آتيـه دارد زيـرا در صـورت اسـتخراج، امـكان اسـتفاده از 
سـه نوع انـرژي مختلف:حرارتي ناشـي ازسـياالت گرم شـده، هيدروليك 
ناشـي از فشـارهاي باالي حبس شده، شيميايي ناشـي از سوخت گاز متان 

محلـول فراهم مي شـود. 

3-تخته سنگ هاي خشك وداغ:
 ايـن منابـع به منابـع پتروترمال معروفند. بـزرگ ترين منبـع انرژي زمين 

گرمايي محسـوب مي شـوند. حـاوي مقداري آب مي باشـند. 
دمـاي آن ها حـدود 150تا290درجه سـانتيگراد مي باشـد. ايـده كلي براي 
اسـتفاده از ايـن منبـع بـراي توليد بـرق، ايجاد يك سـفره زميـن گرمايي 
مصنوعـي مي باشـد. كـه ابتـدا دوچـاه باعمـق 4000تا5000متـردر داخل 
سـنگ هاي داغ حفـاري مي گـردد و پـس از حفـاري با روش هـاي انفجار 
هسـته اي ويـا فشـار هيدروليكي ترک هـاي در داخل اين سـنگ ها ايجاد 
مي شـود وايـن دو چـاه به هـم مرتبط مي شـوند. وتبـادل حرارتـي بزرگي 
در داخـل سـنگ ها ايجـاد مي شـود. از طريـق يكـي از چاه ها آب سـرد به 
داخـل زميـن تزريـق شـده، وپس از جـذب حـرارت از سـنگ ها به صورت 
آب داغ يـا بخـار آب گـرم از طريق چاه ديگر به سـطح زميـن باز مي گردد. 
وباهدايـت بخـار بـه سـمت توربيـن، در نهايـت انـرژي الكتريكـي توليـد 

مي شـود. 
بيـش از سـي سـال از آغاز اوليـن طرح تحقيقاتـي توليد بـرق از اين منبع 

مي گـذرد ولـي هنـوز ايـن منبـع بـراي توليد بـرق اقتصـادي نمي باشـد. 
پژوهـش در زمينه هـاي زيـر مي توانـد موجب توسـعه اين فن آوري شـود:

1-توسعه روش هاي حفاري درسنگ هاي آذرين
2-توسعه دستگاه هاي اندازه گيري خصوصيات مختلف سنگ ها 

3-توسعه روش هاي شناسايي و رديابي سيستم شكاف ها
4-توسـعه روش هايـي كـه ميـزان آب تزريقـي مفقـود شـده از طريـق 

سـنگ ها را كـم كنـد. 

4-توده هاي مذاب:
 داراي درجه حرارتي بين 700تا 1200درجه سانتيگراد مي باشند. 

چـون عمـق قابـل دسترسـي بـه آن هـا بيـن 3000تا10000تخميـن زده 
مي شـود بهره بـرداري از آن هـا مشـكل تر مي باشـد. در مـورد بهره برداري 

از ايـن منابـع اقـدام مؤثـري صورت نگرفته اسـت. 
مشكالت بهره برداري از اين منابع: 

1-مشـكالت حفـاري در سـنگ هاي نيمـه مـذاب كـه دمايـي حـدود 
دارنـد.  800درجـه 

2-نحوه آماده سازي و ساخت لوله جدار ته چاه براي استحصال حرارت
3-تعيين موقعيت دقيق توده هاي ماگمايي 

* استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي درايران:
در ايـران بـا وجـود ذخايـر مناسـب كاربرد هاي مسـتقيم از اين انـرژي به 
اسـتفاده هايي نظير اسـتخرهاي شـنا وحمام منحصر گرديده اسـت. براي 

نمونـه: سـرعين، رامسـر، دماوند ومحالت مي باشـند. 
در كشـور بيـش از 360 مورد چشـمه آبگرم ومعدني يافت شـده كه داراي 
طيـف مناسـبي از تركيبـات وخواص درمانـي متفاوت مي باشـند كه به جز 

اندكـي از آن هـا، بقيه غير بهداشـتي مـورد بهره برداري قـرار مي گيرند. 

* انواع نيروگاه هاي زمين گرمايي:
نيروگاه هاي بخار خشك 

 نيروگاه هاي بخار انبساط آني
 نيروگاه هاي سيكل دو مداره

 نيروگاه هاي باتوربين تفكيك دوراني
 نيروگاه هاي سيكل تركيبي 

 1-نيروگاه هاي بخار خشك:
 در ايـن نيروگاه هـا بـراي توليـد بـرق از مخـازن هيدروترمـال تحت بخار 
اسـتفاده مي شـود. بخـار خشـك بـا اسـتفاده از فشـار طبيعي خـود از چاه 
توليـدي خارج شـده پس از گذشـتن از صافـي، تصفيه و بـه داخل توربين 
هدايـت مي شـود. در طـرح اوليه در ايـن نيروگاه ها درسـال 1904در الدرلو 
سـاخته شـد. بخـار پـس از خـروج از توربيـن وارد چگالنده شـده و حرارت 
خـود را از دسـت مي دهـد وتقطير شـده، وبـا تقطير بخـار در چگالنده، بين 
توربيـن وچگالنـده خـالء ايجـاد شـده وتوانايي گردشـي توربيـن افزايش 
يافتـه وبازدهـي افزايـش مي يابـد بـراي خنـك كـردن آب مورد نيـاز اين 
سيسـتم ها از برج هاي خنك كننده اسـتفاده مي شـود. نيروگاه هـاي الدرلو 

وگيـزرز ازاين نمونه هسـتند.

2-نيروگاه هاي بخار انبساط آنى
 ايـن نيروگاه هـا براي اسـتفاده از مخازن تحت مايع به انـدازه كافي داغ)در 
حدود 160 درجه( مورد استفاده قرار مي گيرند و به دو صورت زيرمي باشند: 

1-2-تك مرحله اي
2-2-دو مرحله اي 



71

1-2-تك مرحله اي: 
 آب هـاي داغ زميـن گرمايـي كـه تحـت فشـار زيـاد هسـتند در اثـر دمـا 
وفشـار بسـيار زيـاد طبيعـي خـود به بـاالي چاه آمده وبه سـمت دسـتگاه 
تفكيك كننـده آنـي هدايت مي شـود در اين دسـتگاه در نتيجه افت فشـار 
مقـدار زيـادي از آب داغ بـه بخـار تبديـل مي شـود. بخـار حاصلـه پس از 
گذشـتن از صافي هـاي مخصوص بـه درون توربين بخـار هدايت وتوربين 
كوپـل شـده بـا توربين برق توليـد مي كند. سيسـتم چگالـش وبرج خنك 

كننـده در ايـن نـوع ماننـد نيروگاه هاي بخار خشـك مي باشـد.
2-2-دو مرحله اي:

در ايـن نـوع، تبخيـر آب داغ تحت فشـار به بخـار در دو دسـتگاه تفكيك 
كننـده مجـزا ودر دو مرحلـه صـورت مي گيـرد. آب داغ پـس از تفكيـك 
كننـده اول، وارد تفكيـك كننده دوم كه داراي فشـار كمتري اسـت شـده 
ومجـددا مقـداري از آن در ايـن دسـتگاه تبديـل بـه بخـار مي شـود. بخار 
حاصـل از مرحلـه ي اول به قسـمت فشـار باالي توربين وبخـار حاصل از 
مرحلـه ي دوم وارد قسـمت فشـار ضعيـف توربين مي شـودكه داراي قطر 

بيشـتري است. 
ايـن سيسـتم بـراي حداكثـر بهـره گيـري از انرژي سـيال زميـن گرمايي 
طراحـي گرديـده اسـت. از ايـن سيسـتم در بسـياري از نقـاط جهـان بـا 

ظرفيـت بيـن 10تـا 55 مگاوات اسـتفاده شـده اسـت.

 3-نيروگاه هاي سيكل دو مداره:
ايـن نيروگاه هـا بـراي مخـازن هيـدرو ترمال تحـت مايع كه دمـاي آن ها 
آن قـدر بـاال نيسـت تـا بتـوان در سـيكل هاي تبخيـر آنـي اسـتفاده كرد، 

مناسـب است. 
همچنيـن بـراي مخازني كـه داراي آاليندگي مي باشـند ونيـز مخازن آب 
شـور كه به دليل تشـكيل رسوبات سـخت نمي توانند در روش هاي تبخير 
آنـي مورد اسـتفاده قـرار گيرند، اسـتفاده نمود. ايـن سيسـتم داراي دومدار 
مسـتقل ازهـم مي باشـد مـدار اول مربـوط به توليد سـيال زميـن گرمايي 
وانتقـال آن بـه مبـدل حرارتـي وشـامل تجهيـزات سـر چاه هـا، پمپ هـا 
جهـت اسـتخراج آب از چاه هـاي توليـدي وپمـپ جهـت تزريـق آب هاي 
مصـرف شـده به چاه هـاي تزريق مي باشـد. آب گرم چاه توليـدي بادمايي 
در حـدود 65تا200درجـه بـه وسـيله پمـپ ته چاه ويـا با فشـار طبيعي به 
مبـدل حرارتـي انتقـال يافته ودر آنجا حـرارت خود را به مـدار دوم مي دهد 
كـه درآن گازهايـي بانقطـه جوش پاييـن مانند ايزوبوتان يـا فريون جريان 
دارنـد و نقـش شـاره كاركن نيـروگاه را ايفا مي كنند، منتقـل مي كند وخود 
سـرد مي شـود. در مـدار دوم، شـاره كاركـن با دريافـت حـرارت، تبديل به 
بخـار مي شـود وبـا فشـار زياد به سـمت توربيـن جريـان مي يابـد وباعث 
چرخـش توربيـن شـده، درنهايـت ژنراتور كوپل شـده باتوربيـن توليد برق 
مي كنـد. بخـار پس از خـروج از توربين در چگالنده به مايـع تبديل ودوباره 

بـا پمپ تغذيـه به سـمت مبـدل حرارتي هدايت مي شـود.

 4-نيروگاه هاي با توربين تفكيك دوراني:
آب داغ زميـن گرمايـي تحـت فشـار در ابتـدا وارد دسـتگاه تفكيك كننده 
مي شـود ومقـداري از آن باتبديـل بـه بخـار فشـار قـوي به سـمت طبقه 
فشـار قـوي توربيـن بخـار )قطر كوچـك توربيـن( هدايت مي شـود. باقي 
مانده سـيال در دسـتگاه تفكيك )آب داغ تحت فشـار( به سـمت دسـتگاه 
تفكيـك دورانـيR. S. T كـه هم محور بـا توربين بخار مي باشـد هدايت 
مي شـود. در ايـن مرحلـه، دو عمـل انجـام مي شـود، از يك طـرف نيروي 
حاصـل از انـرژي جنبشـي دسـتگاه تفكيـك دورانـي، بـه سـرعت وتوان 
گردشـي توربيـن بخار كمـك مي كند و از طرف ديگر در دسـتگاه تفكيك 
دورانـي، مقـداري بخـار كـم فشـار توليدمي شـود، كه به سـمت طبقه كم 
فشـار توربيـن )پره هـاي بـزرگ( هدايـت مي شـود، ايـن فرآيند نيـز توان 

گردشـي توربيـن بخـار افزايـش داده، بـا اسـتفاده از چنيـن نيروگاهـي، از 
انـرژي آب داغ بهـره گيـري بيشـتري مي شـود وبـازده افزايـش مي يابد. 

اوليـن واحـد اقتصـادي از اين نـوع اولين بـار در آمريكا در سـال 1985 به 
ظرفيـت  9 مـگاوات در ايالـت نوادا بهره برداري شـد. 

 5-نيروگاه هاي سيكل تركيبي:
در ايـن نيروگاه هـا در كنـار انـرژي حرارتـي حاصل از منابـع زمين گرمايي 
از انـرژي حرارتـي ديگـر نظير: سـوخت هاي فسـيلي جهت كمبـود انرژي 
حرارتي نيروگاه اسـتفاده مي شـود. در اين نيروگاه سـيال زمين گرمايي در 
يـك مبـدل حرارتـي، حـرارت خود را بـه شـاره كار كن)آب مقطـر( انتقال 
داده ومنجـر بـه پيـش گـرم كـردن آن مي شـود سـپس آب گـرم مذكـور 
بااسـتفاده از انـرژي حرارتـي حاصـل از احتـراق سـوخت هاي متـداول در 
داخـل مولـد بخـار تبديـل بـه بخـار مي شـود وبخـار توليـدي با عبـور از 
توربيـن باعـث چرخش محور شـده و بدين ترتيـب در ژنراتور كوپل شـده 

بـه توربيـن انـرژي الكتريكي توليد مي شـود. 
بـزرگ تريـن مزيـت ايـن روش ايـن اسـت كـه با پيـش گرم كـردن آب 
توسـط انـرژي حرارتـي منبـع زميـن گرمايـي، در ميزان مصرف سـوخت 

نيـروگاه صرفـه جويي مي شـود. 

* نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر:
فعاليت پروژه نيروگاه زمين گرمايي مشـكين شـهر ازبهار 1377 آغاز وپس 
از انجـام تحقيقات ومطالعات ژئوفيزيكي، ژئوشـيميايي و زمين شناسـي در 
مسـاحت 600كيلومتر مربع از دامنه هاي كوه آتشفشـاني سـبالن مشـرف 
به جنوب شهرسـتان مشـكين شـهر واقـع در اسـتان اردبيل سـرانجام در 
پاييز 77 ناحيه اي به وسـعت 5كيلومتر مربع در مجاورت روسـتاي موبيل 

حائز پتانسـيل شناخته شد. 
بـا حفر6حلقـه چاه عميق اكتشـافي به عمـق 3000متر پتانسـيل حرارتي 
مخـزن مـورد ارزيابي قـرار گرفت در زمسـتان 80 سـكوهاي حفاري تمام 
شـد. طرح توسـعه ميدان از سـال82 اجرا شـد قرار بود نيروگاه در سـال84 

قرارگيرد. بهره بـرداري  مورد 

منابع: 
1- اطالعات فنی نيروگاه ها در ايران

2- مديريت فنی نيروگاه زمين گرمايی مشكين شهر
 POWER 3- مجله تخصصی
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سـرمای هوا را می شـود احسـاس كـرد، همانگونه كه می تـوان رفتن پاييز 
را لمـس نمـود. گويـی همين ديـروز بود كـه تابسـتان از ادامـه راه بازماند 
تـا سـاعت زمان را پاييـز تداوم بخشـد و 90 گام روزهای مانده سـال را به 
فصل سـرد اما پرنشـاط، يخ بندان اما سرشـار از بركت زمسـتان بسـپارد. 
 بـا وزش اوليـن بـاد پاييـزی و يـا احسـاس خنـكای عصرانـه، مـا عادت 
كرده ايـم تـا بخاری هـا را فعـال كنيـم. ايـن هـم از مزايای بهره منـدی از 
نعمـت گاز اسـت كـه همـه ما را دسـت و دل باز كرده اسـت تـا از گرمای 
دلپذيـر و بخاری هـای گازی هـم بـه گونـه ای افراطـی و گاهـي ناايمـن 

شـويم.  بهره مند 
 وقتـی سـرما شـروع می شـود، محتـواي روزنامه هـا نيـز دچار تنـوع و در 
عيـن حـال تكثـر مطلـب می شـود. خبرهايـی كـه بـوی نشـت و خفگی 
و مـرگ عزيـزی را می دهنـد كـه بـی احتياطـی او را از ادامـه زندگـی و 

برخـورداری از موهبت هـای خالـق هسـتی بـاز داشـته اسـت. 
 متاسـفانه در سـال های اخيـر به مو ازات گسـترش مزايای برخـورداری از 
گاز به سراسـر كشـور، آمار مرگ و مير و تلفات ناشـی از اسـتفاده نادرست 
از گاز شـهری نيـز افزايـش يافته اسـت. قربانيـان همگی افـرادی بوده اند 
كـه مثل من و شـما به اميـد خوابی راحت و شـروعی دوبـاره در پگاه يك 
روز سـرد زمسـتانی سـر بر بالين گذاشـته اند، اما سـاعاتی بعد غيبت آنان 
موجب مراجعه بسـتگان و همسـايگان شـده و وقـوع حوادثی تلـخ را خبر 

است.  داده 
 بـا شـروع فصل سـرما در هر سـال، شـاهد بروز چنيـن حـوادث ناگواری 
هسـتيم و بـا وجـود توصيه هايـی كـه می شـود، هشـدارها جـدی گرفتـه 
نمی شـود. به گونه اي كه با سـرد شـدن هـوا، درصد خطـرات مرگ و مير 

ناشـی از نبـود توجـه كافـی بـه نكات ايمنـی افزايـش می يابد و بـه بيانی 
ديگـر بـرای فرار از سـرما در سـايه همنشـينی با مـرگ قـرار می گيرند. 

 پژوهـش صورت گرفته از سـوی سـازمان پزشـكی قانونـی، بيانگر نكات 
حايز اهميتی اسـت؛ در موارد مرگ ناشـی از گاز مونوكسيدكربن، بيشترين 
وسـيله منجـر به مسـموميت به ترتيـب بخـاری گازی، گاز پيـك نيك و 
آب گرم كـن گازی گـزارش شـده و عمده داليل اين مسـموميت ها روشـن 

بـودن گاز در محيـط بسـته و بدون دودكش اعالم شـده اسـت. 
 در اين راسـتا حدود 75 درصد مسـموميت ها منجر به گاز منوكسـيدكربن 
در خانـه، 12/8درصـد در محـل كار، 6/4 درصـد در درون وسـايل نقليـه و 
2/6 درصد در سـاير مكان ها رخ داده اسـت. همچنيـن در ميان افرادی كه 
در خانـه فوت شـده انـد، 55 درصد در اتـاق خواب، 42/7 درصـد در حمام، 

2/2 درصد در آشـپزخانه گرفتار گاز گرفتگی شـده اند. 
 عامـل 44 درصـد مسـموميت های مـرگ بـار گاز منوكسـيدكربن كـه 
در حمـام خانه هـا روی داده، آب گرم كـن گازی و عامـل 75/6 درصـد 
اتـاق خـواب خانه هـا رخ داده، بخـاری گازی  مسـموميت هايی كـه در 
بـوده اسـت. در حقيقـت مسـموميت های ايجاد شـده ناشـی از تنفس گاز 
منوكسـيد كربـن اسـت. ايـن گاز باعـث كاهش قـدرت عضالتـی فرد به 
ميزان چشـم گيری می شـود و قـدرت انجـام هـر كاری را از وی می گيرد. 
سـر درد خفيف همراه با احسـاس سـنگينی در سـر، تهوع، ضعف، گلگون 
شـدن پوسـت به ويژه پوسـت صـورت، اختـالل بينايی و شـنوايی و تپش 

قلـب از جملـه نشـانه های مسـموميت بـا گاز منوكسـيد كربن اسـت. 
 در ايـن بـاره توصيـه شـده اسـت از روشـن بـودن وسـايل گازسـوز در 
فاقـد دودكـش خـودداری شـود و دودكش هـا و  محيط هـای بسـته و 

مقاله | صرفه جویی در مصرف انرژی

سرما با خواب مرگ در راه است!

مصطفی آتش افزون | عضو کمیسیون صرفه جویی انرژی
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شـلنگ های گاز نيـز به صـورت دوره ای مـورد بازبينی قـرار گيرند. عالوه 
بر اين اسـتفاده از وسـايل گرمازا بايد متناسـب با مسـاحت اتاق و آپارتمان 
صـورت گيـرد و از نصـب آبگـرم كـن در داخـل حمـام خودداری شـود. 

 بـا توجـه بـه آنچـه عنوان شـد ضـرورت دارد به مـوارد زير توجه اساسـی 
شود: 

* هرگـز از پلوپـز خانگـی به عنوان يك وسـيله گرمازا اسـتفاده نكنيد چرا 
كـه روشـن بـودن اين وسـيله در فضای مسـكونی باعـث توليد و انتشـار 

گازهای سـمی  می شـود. 
* در صـورت احسـاس سـردرد، سـرگيجه، خـواب آلودگـی و حالت تهوع 
فـورا مسـير ورود هـوا )در اصلی( و محل خـروج هوا )پنجـره( را باز نماييد 

و سـپس وسـايل گرمـازا را خامـوش نمـوده و به رفع عيـب بپردازيد. 
* هـر قـدر كـه دسـتگاه های گرمـازا بـرای تامين گرمـا بيشـتر كار كنند، 
هوای بيشـتری مصـرف می كنند و در صورتی كه شـرايط تهويه مناسـب 
وجود نداشـته باشـد، خطر نزديك تر می شـود. با پوشـيدن لباس مناسـب 
در فصـل زمسـتان و اسـتفاده متعـادل از وسـايل گازسـوز و رعايت اصول 
تهويـه می تـوان ايمنـی خانواده را بيشـتر تامين كرد و به مقابـل با حوادث 

پرداخت. 
* مسـير ورود هـوا )معمـوال زير در اصلی سـاختمان( و خـروج هوا )بخش 
كوچكـی از پنجـره( بـراي ايجـاد تهويـه مناسـب بايـد در حد معقـول )به 
خصـوص در آپارتمان هـای كوچـك( بـاز نگاه داشـته شـود. چـرا كه يك 
بخـاری معمولـی بـرای ناقـص نسـوختن 10برابر يك انسـان احتيـاج به 

هوای تـازه دارد. 
* آزمايـش عينـی دودكـش با اسـتفاده از يـك وزنه با حجم كـم و طناب 
بـا هدايـت آن به داخـل دودكش به منظور مطمئن شـدن از باز بـودن آن. 
* آزمايـش دودكش در هنگام روشـن بودن وسـايل گازسـوز بـا لمس آن، 
اگـر سـرد باشـد دودكـش كارايـی الزم را نـدارد و گازهـای سـمی در حال 

انتشـار در داخـل فضای خانه هسـتند. 
* آزمايش نشت گاز به وسيله كف صابون در محل اتصاالت. 

* آزمايـش دودكـش قبـل از وصـل وسـيله گازسـوز: كبريت يا شـمعی را 
روشـن كـرده و در دهانـه دودكـش قـرار دهيـد. اگر زبانه شـعله بـه داخل 

دودكـش متمايـل شـود كارايـی دودكش مشـخص می شـود. 
 قـرار دادن سـر لولـه دودكـش در داخـل ظـرف آب، از جملـه مـواردی 
اسـت كـه منجـر بـه بـروز گازگرفتگی می شـود. نبايد بـه هيچ عنـوان در 
سـاختمان هايی كـه از بخـاری گازسـوز بـراي گرمايش اسـتفاده می شـود 
نسـبت به مسـدود كردن تمامی منافذ ورودی اكسـيژن به داخل ساختمان 
از جملـه دريچـه كولـر، درزهـای در و پنجـره اقـدام كنند چرا كـه اين امر 
باعـث كمبود اكسـيژن و نيـز ايجاد خطراتی در سـوخت بخاری می شـود. 
همچنيـن اسـتفاده از بخاری هـای بـدون دودكـش در اتاق خـواب، حمام 
و مهدكودک هـا بسـيار خطرنـاک بـوده و ايـن قبيـل بخاری هـا بـه رغم 
اينكـه اسـتاندارد اسـت ولی مناسـب محيط هايـی همچون البـی هتل ها 
و فروشـگاه های بزرگ اسـت كـه امكان جابجايی هـوا در آن وجـود دارد. 
 اسـتفاده از كالهـك اچ بـرای دودكش هـا ضـروری بـوده و ارتفـاع ايـن 
دودكش هـا بايد 60 سـانتی متـر باالتر از بلندترين نقطه سـاختمان باشـد 
ضمـن اين كه چنانچه در همسـايگی سـاختمان، ساخت وسـاز وجـود دارد 
بايد قبل از اسـتفاده از بخاری از خالی بودن مسـير دودكش مطمئن شـد. 
 هـر سـاله با تغييـر فصل به ويژه در فصـل پاييز از كليـه دودكش ها بازديد 
و از بـاز بـودن مسـير آن ها اطمينان حاصل شـود. نصب هرگونه دسـتگاه 
گرمايشـی و حرارتـی بـدون دودكـش و كالهـك اكيـدا ممنوع می باشـد 
و نيز هر وسـيله گازسـوز بايسـتی دودكش مسـتقل داشـته باشـد. نصب 
هرگونـه آب گرم كـن گازی و يا نفتـی در حمام و رختكـن خطرآفرين بوده 
و مهـم تـر ايـن كه انتخـاب بخاری بايـد بر مبنـای فضای مورد اسـتفاده 

صـورت گرفته و نصب شـود. 
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مقاله | شهرسازی

طراحی شهری با رویکرد توسعه  پایدار
نقش عوامل طبیعی و بوم آورد در ساخت شهرهای کویری

محسن نجاتیان | کارشناس شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیما ترشیزی | کارشناس شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد

ايـن مقالـه در همايـش ملـی بوم هـای بيابانـی، گردشـگری و هنرهـای 
محيطـی، نجـف آبـاد اصفهـان، زمسـتان 1390 ارايـه شـده اسـت.

چكيده
با رشد روزانه شهری شدن زندگی بشر و روزآمدي ساخت وسازهاي شهري، 
ميزان توجه به اصول زمينه گرايي در معماري و شهرسازي، كاهش يافته 
است. در نتيجه رشد شهرها و ساخت وسازهاي جديد، با سرعت فزاينده اي 
به سوي ناخوانايي و بي هويتي پيش مي روند؛ تا جايي كه در برخي شهرها، 
بافت جديد را مي توان به صورت كاماًل مجزا و منفك از بافت هاي با قدمت 
بيشتر آن يافت. از طرفي نيز با بهره برداری غيرطبيعی از منابع محيطی و به 
دنبال آن طرح نظريه توسعه پايدار در دهه های پايانی قرن بيستم، »طراحی 
شهری پايدار« جهت معرفی تالش ها و فعاليت های متخصصينی كه اصول 
متعارف معماری و طراحی شهری را برای پاسخگويی به دغدغه های توسعه 
پايدار شهری اصالح و تكميل مي نمايند و الگوهايی مشخص و معنی دار را 

در جهت حركت بسوی پايداری ارايه مي دهند، مطرح گرديد. 
در اين مقاله ابتدا با استفاده از روش تحليل محتوايي، سعی برآن است تا 
اصول كلي مطرح شده در طراحي شهري پايدار بيان و تحليل گردند و در 

ادامه نيز با بيان مختصری از روش ها و اصول بكار برده شده در معماری و 
طراحی شهرِی شهرهای حاشيه كويری ايران نظير يزدكه در هماهنگی قابل 
مالحظه ای با ويژگی های محيط طبيعی و بومی خود بوده اند، به مجموعه 
راهكارهايی كارآمد در جهت هدايت ساخت وسازهای امروز به سوی طراحی 
شهري پايداردست يافت. آنچه كه در اين مقاله مشخص مي گردد آن است 
كه توجه به عوامل طبيعي و نيز طراحي هاي هم ساز با محيط بومي از جمله 

نكات مهم جهت دستيابي به طراحي شهري پايدار خواهد بود. 
كليد واژه ها: توسعه پايدار، طراحی شهری پايدار، طراحی اقليمی، شهر 

اكولوژيك، شهر فشرده. 

1- مقدمه:
در قرن گذشته ميالدي، كاهش منابع زيستِي طبيعي و مصنوع مورد نياز 
انسان براي ادامه ي مسير زندگي و رشد و نمو و رسيدن به تعالي، زمينه ي 
طرح و توجه به مباحثي جديد را به وجود آورد. به واسطه ي نابودي خواسته يا 
ناخواسته ي منابع فوق الذكر به دست بشر و لزوم حفظ و نگهداري اين منابع 
براي آيندگان و استفاده ي بهينه و كاراتر از آن براي انسان امروزي، مباحث 
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مربوط به پايداري ابتدا در بحث زيست محيطي و سپس در تمامي ابعاد آن 
مورد توجه و دقت صاحب نظران و نظريه پردازان بزرگ جهان قرار گرفت؛ 
در طول دهه ي 1980 م. مفهوم توسعه ي پايدار به مثابه راه حلي فراگير 
براي حل مشكالت فراروي تأمين نيازهاي جمعيت به سرعت رو به رشد 
و به حداقل رساندن صدمات وارده به محيط زيست مطرح شد )بحريني  و  
مكنون42:1380(. امروزه دولت ها، گروه ها و نهادهاي مختلف همه بر اين 
باورند كه مسايل و مشكالت زيست محيطي بسيار جدي تر از آن است كه 
در گذشته به آن نگاه مي شد و راه حل هاي مشكالتي كه گريبان گير جوامع 
امروزين است، نه تنها صرفاً فني و تكنولوژيك نيستند، بلكه بدون تحوالت 
شگرف اقتصادي و اجتماعي، اين نّيت مهم اصواًل برآورده نخواهد شد)لقايي 
و تيتكانلو، 32:1378(. بر اين اساس و براي استفاده از اصول كلي حاكم بر 
مباحث فوق الذكر در راستاي پاسخ گويي به نيازهاي جديد انسان امروزي، 
معماران و طراحان شهري نيز به ارايه ي راهكارهايي براي پيروي از اصول 
توسعه ي پايدار پرداخته اند؛ راهكارها و سياست هايي كه از آن ها با عنواِن كلِي 
»طراحي شهري پايدار« ياد مي شود. آنچه كه از تعاريف كلی طراحی شهری 
پايدار برمی آيد اين است كه ويژگی های زيست محيطی، شرايط طبيعی و 
اقليمی حاكم بر منطقه در كليه ي مراحل طراحی نقشی هدايت گر ايفا نموده و 
به عنوان چارچوب اصلی مبانی، بر طراحی اثرگذار بوده اند)شهابي، 2:1389(. 

2- بيان موضوع:
با  اين است كه:  براساس آن چه گفته شد، مسأله اي كه مطرح مي گردد 
توجه به آنكه از يك سو رشد و توسعه هاي شهري امروزه، همواره تأثيرگذار 
بر محيط طبيعي و اغلب مخرب آن مي باشند و براي جلوگيري ازين آثار 
سوء، طراحان و برنامه ريزان شهري مي بايست خود را پايبند و مقّيد به 
پايدار  توسعه ي  و  پايداري  مباحث  در  شده  مطرح  مفاهيم  نظير  اصولي 
نمايند؛ چگونه از سويي ديگر با وجود شرايط بد اقليمي و آب و هوايي در 
برخي مناطق كره زمين- نظير اقليم گرم و خشك ايران و حاشيه كوير 
آن- شاهد آن هستيم كه در طي اعصار گذشته، حتی قبل از مطرح شدن 
مفاهيمي نظير پايداري و توسعه ي پايدار، شهرهايي بوجود آمده اند كه نه تنها 
آثار زيان بار پيدايش آن ها بر بستر طبيعي در كمينه ترين حد ممكن است، 
بلكه توانسته اند هم زيستي مسالمت آميزي را نيز با اقليم گرم و خشك خود 
برقرار نمايند تا شرايط بد آب و هوايي براي شهروندان اين شهرها تا حد 
زيادي تعديل گردد و امكان سكونت براي آن ها در اين نواحي فراهم آيد. 

3- اهداف مقاله:
هدف از ارايه ي اين مقاله آن است كه ابتدا با بررسي مفاهيم مطرح شده 
در مبحث پايداري، توسعه ي پايدار و همچنين توسعه ي پايدار شهري رفته 
رفته به مباني نظري حاكم بر طراحي شهري در شهرهاي اقليم گرم و 
خشك و شهرهاي حاشيه كويري ايران وارد شويم و به شناخت و بررسي 
وجوه تشابه ميان اين دوگونه مباني فكري كه در ادوار متفاوتي از تاريخ 
شكل گرفته اند دست يابيم تا شايد بتوان با درآميختن اصولي كه امروز تحت 
عنوان توسعه ي پايدار مطرح گرديده با اصول و مباني فكري حاكم بر رشد و 
شكل گيري بافت هاي تاريخي شهرهاي حاشيه ي كويري ايران نظير يزد كه 
در طي اعصار گذشته بوجود آمده اند، به مباني نظري جديدي دست يافت 
تا با استفاده از آن ها، عالوه بر افزودن بر ميزان هم زيستي با شرايط مختلف 
اقليمي در نواحي متفاوت آب و هوايي، بتوان از ميزان آثار سوِء زيست محيطي 

ناشي از رشد شهرها - تاحدي هرچند اندک- كاست. 
4- توسعه پايدار:

4. 1. مرورى اجمالى بر پيشينه ى مبحث توسعه پايدار: در دهه های 
نظير  محيطی  زيست  جدی  مسايل  بروز  دنبال  به  بيستم  قرن  پايانی 
تخريب جنگل ها، فرسايش خاک، تخريب سواحل، افزايش انواع آلودگی ها، 
گرم شدن كره زمين و همچنين بارش باران های اسيدی، سبب واكنش 

بسياری از شخصيت ها و محافل علمی و همچنين سازمان های رسمی نسبت 
به مسايل زيست محيطی گرديد. بحث توسعه پايدار1 در سال 1972، در 
كنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه محيط زيست انسان، مطرح گرديد. 
اين كنفرانس نقطه عطفی در تاريخ نگرش رسمی انسان به منابع طبيعی و 
سيستم های بهره برداری از زمين می باشد كه منجر به اعالميه ی استكهلم 
به  و  استكهلم   1972 سال  اعالميه ی   .)Golany, 1996: 63(گرديد
دنبال آن اعالميه ی سال 1974 كوكويك2، ضمن تصديق پيچيدگی و 
جدی بودن بحران های اجتماعی و زيست محيطی كه جامعه انسانی با آن 
روبه روست، سبب بروز پيام های نويد بخشی شده اند زيرا كه همگی نياز به 
تدوين و اجرای استراتژی های سالم زيست محيطی به منظور ترويج توسعه 
اجتماعی- اقتصادی يا توسعه زيست محيطی عادالنه تر را مطرح می كنند 
)لقايی وتيتكانلو، 1378: 33(. سمينارهای بعدی نهايتاً به تشكيل كنفرانس 
محيط زيست و توسعه يا اجالس زمين منجر شد. در اجالس مذكور سه 

متن عمده به تصويب رسيد: 
* دستور كار 21؛ 3

* بيانيه »ريو« پيرامون محيط زيست و توسعه؛
* اصول عمده مديريت پايدار جنگل های كره زمين. 

در برنامه كار 21 تمام كشورها مكلّف به تدوين برنامه های استراتژيك و عملی 
جهت اجرای مفاد » دستور كار 21« در مقياس ملی كشور خود تحت عنوان 
دستور كار محلی 21 4 گرديدند. بر مبنای توضيحات ارايه شده در »دستور كار 
محلی 21« سيستم برنامه ريزی و طراحی شهری به عنوان يكی از ابزارها و 
مكانيزم های مهم برای پيگيری توسعه پايدار معرفی می گردد )گلكار، 1379: 45(. 

4. 2. مفهوم توسعه پايدار: توسعه پايدار مفهوم كاماًل جديدی نيست. 
لغت نامه آكسفورد سابقه صفت پايداری را به حدود 1400. م و شكل جديد 
را به 1611. م ذكر كرده است ليكن به نظر می رسد واژه پايداری عمدتاً تا 
اين اواخر در زمينه های قانونی به كار گرفته شده است )بحرينی ومكنون، 
تفكرات جنبش های  در  ريشه  پايدار  توسعه  امروزی  مفهوم   .)44 :1380
زيست محيطی قرن اخير دارد. صاحب نظران اين مبحث در اين مورد كه 
حل مسايل جهانی در گرو اتخاذ سياست ها و برنامه هايی است كه به توسعه 
پايدار منتهی می گردد اتفاق نظر دارند؛ مع هذا در مورد تعريف توسعه پايدار 
چنين توافق نظری وجود نداشته و در ميان تعاريف مختلف ارايه شده، محور 

مشترک توجه به »آينده« است. 
به طور كلی، تعريفی از توسعه پايدار كه عموماً پذيرفته شده، تعريف كميسيون 
جهانی محيط زيست و توسعه به نام »آينده مشترک ما«5 يعنی كميسيون 
برانت لند در سال 1987 می باشد. بر طبق اين تعريف توسعه پايدار نوعی از 
توسعه است كه رفع نياز امروز را بدون كاهش توانايی آيندگان برای تأمين 
نيازهايشان در نظر بگيرد. در اين تعريف بر سه واژه »توسعه«، »نيازها« و 

»آينده« تأكيد ويژه شده است. 
در اين نگاه، مفهوم فلسفی توسعه پايدار، مبتنی بر فلسفه ي عدالِت بيِن 
نسلی در استفاده از محيط زيست است. بدين معنا كه ما محيط زيست را 
از نسل های آينده به عاريت گرفته ايم و بايد همان ظرفيت محيط زيست 

موجود را به آيندگان تحويل دهيم )فراهانی فرد، 1389: 44(. 
الزم به ذكر است كه در تمامی تعاريف، واژه »توسعه« برای جلوگيری از 
ابهام واژه »رشد« به كار گرفته شده است. يعنی بر خالف واژه رشد6 كه 
توسعه7 دارای  است،  اقتصادی  و كمی  سيستم  فيزيكی  مفهوم گسترش 

1. Sustainable Development
2. Cocoyoc
3. Agenda 21
4. Local Agenda 21
5. Our Common Future
6. Growth
7. Development
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مفهومی كيفی است كه با نوعی از اعتال و پيشرفت سروكار دارد كه جميع 
ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در خود ملحوظ داشته باشد )گلكار، 

 .)45 :1379

4. 3. ابعاد توسعه پايدار: توسعه پايدار دربرگيرنده ايده آل ها و اصولی است 
كه درک، شناخت و تحقق آن ها آينده ای روشن را نويد می دهد و عدم توجه 
نسبت به آن ها، اضمحالل و نابودی محيط و بشريت را به دنبال خواهد 
داشت. جهت دستيابی به اين ايده آل ها و همچنين با توجه به واقعيت های 
تلخ و مشكالت پيچيده زيست محيطی، تا به امروز بيانيه ها و دستوركارهای 
متعدد و مختلفی صادر گرديده است كه دستور كار 21 از جمله مهم ترين 
آنان می باشد و می توان آن را بعنوان مبنايی مناسب جهت فهم محتوای 
توسعه پايدار قرار داد. براساس اين دستور كار، تمام كشورها موظفند كه 
استراتژی های توسعه پايدار را متناسب با شرايط جغرافيايی، اقليمی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سياسی خود و امكانات و محدوديت های موجود تنظيم 
نمايند كه اين استراتژی ها در چند اصل اساسی می توانند متمركز باشند كه 

اين اصول را می توان ابعاد پنجگانه توسعه پايدار ناميد: 
1. پايداری اقتصادی؛ كه به مفهوم برآيند تخصيص بهتر و مديريت كاراتر 

منابع و جريان مستمر سرمايه گذاری خصوصی و دولتی است. 
2. پايداری اجتماعی؛ يعنی ايجاد فرآيند توسعه ای كه تداوم آن منوط به 
رشدی ديگر است و در اينجا هدف، خلق تمدنی انسانی با توزيع عادالنه 

دارايی ها و درآمدها به منظور كاهش فاصله بين اغنياء و فقرا می باشد. 
3. پايداری زيست محيطی؛ كه می توان آن را با استفاده از اهرم های زير 

تقويت نمود: 
* محدود كردن مصرف انواع سوخت و منابع سوختی تمام شدنی؛

* كاهش حجم ضايعات و آلودگی ها و بازيافت منابع؛
* ترويج امساک در مصرف منابع؛

* تالش برای يافتن تكنولوژی هايی كه ضايعات كمتری به بار می آورند؛
* تعيين قوانين و دستگاه و نظام قانونی مناسب. 

شهری  روستايی-  تشكل  به  نيل  هدف  با  كه  پايدار؛  مكانی  توسعه   .4
متعادل تر و توزيع بهتر زمين ها از نظر اسكان انسانی به موارد ذيل تأكيد دارد: 

* كاهش تمركز افراطی در مناطق اقماری؛
* ممانعت از تخريب اكوسيستم های آسيب پذير ناشی از فرآيندهای مهاجرت 

و كوچ نشينی بی رويه؛
* ترويج روش های كشاورزی و جنگلداری جديد بين زارعين كوچك؛

* كشف و بهره برداری از توان بالقوه محيطی برای صنتی شدن متمركز 
همراه با تكنولوژی های جديد با تأكيد خاص بر صنايع زيست توده و نقش 

آن ها در ايجاد اشتغال روستايی غيركشاورزی؛
* ايجاد شبكه ای از قرق های طبيعی برای حفظ تنوع زيستی. 

الگوهای نوسازی و  يافتن ريشه های درونزای  تداوم فرهنگی؛ شامل   .5
نظام های زراعی و فرآيندهايی كه در روند تداوم فرهنگی تغييراتی بوجود 

می آورند )لقايی وتيتكانلو، 1378: 36(. 
4. 4. توسعه پايدار شهرى: سابقه تأكيد بر رابطه شهر و محيط زيست در 
گردهمايی های بين  المللی چندان طوالنی نيست. اولين گردهمايی زيست 
محيطی در اروپا در سال 1957 برگزار شد و در قطعنامه آن در سه مورد به 
شهرها توجه شده است: در مناطق شهری حفاظت و توسعه كيفيت محيط 
در اولويت قرار گيرد و با گسترش حفاظت از سالمتی انسان به استفاده بهينه 
و منطقی از منابع پرداخته شود )لقايی وتيتكانلو، 1378: 36(. نظريه توسعه 
شهری، حاصل بحث های طرفداران محيط زيست درباره مسايل زيست 
محيطی بخصوص محيط زيست شهری است كه به دنبال نظريه توسعه 
پايدار برای حمايت از منابع محيطی ارايه شد. الزم به ذكر است مفهوم 
»پايداری شهری« نبايد به جای مفهوم »توسعه پايدار شهری« بكار برده 
شود. زيرا پايداری مجموعه ای از وضعيت هاست كه در طول زمان دوام دارد 

اما توسعه در واقع نشانگر فرآيندی است كه در طی آن پايداری می تواند 
اتفاق بيفتد. به عبارتی شهر پايدار برآمده از فرآيند توسعه ای است كه امكان 
ارتقای هميشگی سالمت اجتماعی- اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه 

را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكان را به عينيت و اقدام مبدل می سازد. 
مبانی نظری مفهوم پايداری در شهر و ناحيه با توجه به ناهنجاری ها و 
بحران های محيطی ای كه توسعه شهری باعث آن شده بود، شامل اين 
موارد می شود: كاهش آلودگی، نگهداری منابع طبيعی، كاهش حجم ضايعات 
شهری، افزايش بازيافت ها، كاهش انرژی مصرفی، ايجاد جامعه جنگلی و 
درختان شهری و نواحی سبز، توسعه شهرهای كوچك برای كاهش اتكا 
به شهر بزرگ، كاهش فواصل ارتباط، ايجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع 
مساكن در مراكز اشتغال، ساختار اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومی  و 
كاهش ترافيك جاده ای، مديريت ضايعات بازيافت نشدنی، توزيع منابع و 
تهيه غذای پايدار محلی )زياری، 1380: 376( و جلوگيری از تخريب و 
آلودگی خاک. بر اساس نظريه توسعه پايدار شهری، اواًل با جايگزينی منابع 
و نوسازی آن ها، اتخاذ سياست كاربری صحيح و محافظت از زمين باال 
می رود، ثانياً با توجه به برنامه ريزی شهری و ناحيه ای و ساماندهی فضا 
توسعه پايدار شهری حاصل می شود )Herbert,1992:179(. اين نظريه 
راه رسيدن به اين الگوها را از طريق برنامه ريزی شهری، روستايی، منطقه ای 
و ملی در راستای نقش قانون و كنترل كاربری ها و همچنين تعريف مجدد 
بافت شهری با تكيه بر ايده كاربری های مختلط و توسعه با تراكم باال 
ابزارهای  از  استفاده  از ساختمان ها،  استفاده مجدد  )نظريه شهر فشرده(، 
مباحث زيست محيطی در تهيه طرح های توسعه مانند ابزار ارزيابی ظرفيت 

زيست محيطی می داند. 

5- طراحى شهرى پايدار:
در طول دهه ي 1980 م. مفهوم توسعه ي پايدار به مثابه ي راه حلي فراگير 
جهت حل مشكالت فراروي تأمين نيازهاي جمعيت رو به رشد و به حداقل 
رساندن صدمات وارده به محيط زيست مطرح شد. اما به دنبال طرح مبحث 
توسعه ي پايدار، معماران و طراحان شهري همانند متخصصان رشته هاي 
ديگر به ارايه ي الگوهايي براي انطباق فعاليت هايشان در چارچوب ياد شده 
پرداخته اند. »اين تالش ها تحت عناوين گوناگون نظير »طراحي شهري 
مطرح  اكولوژيك«  شهري  »طراحي  سبز«،  شهري  »طراحي  پايدار«، 

شده اند.« )گلكار، 1379: 45(
بدين منظور اصول متعارف طراحی شهری كه تا آن زمان وجود داشت 
براساس الزامات مورد نظر توسعه پايدار بارها توسط صاحب نظران )معماران 
و شهرسازان( مورد بازنگری قرار گرفت و تا به امروز به همراه تجديد نظر و 
اضافات جهت پاسخگويی به اين الزامات تكميل شده اند. اين اصول و قواعد، 
دستورالعمل های شهرسازی می باشند كه فعاليت ها و شكل های شهری را 
به صورت مطلوب به هم پيوند داده، بر حفاظت از محيط طبيعی و محيط 

انسان ساخت تأكيد دارند و محيط هايی پايدار را به ارمغان می آورند. 
طراحي پايدار در ساختار شهري بر مبناي سه اصل اساسي شكل مي گيرد: 
اصل اول را مي توان صرفه جويي در مصرف منابع دانست كه درصدد است 
تا با مصرف بهينه منابع، ميزان كاربرد ذخاير تجديد ناپذير را در ساخت و 

كاركرد بناهاي شهري پايين آورد. 
اصل دوم بر طراحي بر اساس چرخه حيات مبتني است كه نتايج و تبعات 
از مرحله  را  زيست محيطي كل چرخه حيات منابع ساخت وساز شهري 

تدارک تا بازگشت به طبيعت دربر  مي گيرد. 
نياز به حفظ عناصر  انساني مي دانند كه ريشه در  اصل سوم را طراحي 
زنجيره اي نظام هاي زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد. 
بر اين اساس طرحي شهري و معماري پايدار مي بايستي كيفيت محيط هاي 
كار و زيستي را بهبود بخشد كه موجب افزايش بهره وري و كاهش فشارهاي 
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رواني انساني و بهبود شرايط زيستي مي گردد كه همان مفهوم رفاه اجتماعي 
و شهروندي را به ذهن متبادر مي كند. اين سه اصل را ماتين در كتاب 
خود اين گونه بيان كرده است: اصل نخست: اولويت بخشيدن به بازيافت 
ساختمان ها، اماكن، زير ساخت ها و شبكه ي معابر موجود از طريق منطبق 
نمودن آن ها با شرايط و نيازهاي جديد. در اين اصل، بر حفاظت و بهسازي 
ابنيه و بافت هاي شهري تأكيد مي شود. اصل دوم: حفاظت از منابع و چشم 
اندازهاي طبيعي و حيات وحش و اصل سوم: كاستن از ميزان مصرف انرژي 
در توسعه ي نواحي شهري جديد با در نظر گرفتن اصول طراحی شهری 
پايدار. اين هدف از طريق كاربرد استخوان بندی شهری صحيح، گونه های 
ساختمانی مناسب، توزيع فضايی مناسب كاربری ها، استفاده از تراكم بهينه 

 .)1996:10,Moughtin( قابل دستيابی می باشد
به طور كلی دغدغه مهم طراحان امروز در خلق فضاها و بافت های مختلف 
شهری، رسيدن به نوعی پايداری است كه بتواند تعادلی ميان فضاهای 
شهری و بستر طبيعی آن بوجود آورد؛ عرصه هايی كه خودكفا بوده، حافظ 
و ارتقا دهنده رفاه اهالی است و مؤلفه های عام پايداری )پايداری اجتماعی، 

پايداری اقتصادی و پايداری زيست محيطی( را در خود گنجانده دارد. 

5. 1. طراحي شهري اقليمي: دربخش مركزي كشورايران، كوير پهناوري 
به مساحت هزاران كيلومترمربع قرار گرفته است كه ارتفاع آن از سطح 
از خشك ترين  يكي  مزبور  كوير  است.  نوسان  در  الي1500متر  دريا500 
مناطق جهان و در فصل تابستان از گرم ترين نقاط سطح سياره ي زمين 
به شمار مي آيد. با اين وجود در طول تاريخ تعداد قابل توجهي از شهرهاي 
بزرگ و پراهميت ايران نظير سيلك )4000سال قبل از ميالد(، كرمان، يزد، 
كاشان و تهران امروزي در حاشيه ي اين كوير شكل گرفته و شكوفا شده اند 

 .)Beazley&Harverssom,1982:52(
سكني گزيني انسان در نواحي كويري، جز در پرتِو بهره برداري هوشمندانه 
از مواهب طبيعي و تعديل و تلطيف نمودن شرايط سخت آب و هوايي اين 
مناطق ميسر نمي گردد. برخي از مشكالت متعددي كه مردم نواحي گرم 
وخشك را به چاره جويي و خلق راه حل هاي بديع سوق داده است از اين 

قرارند:
1. تابش آفتاب سوزان و گرماي شديد در روز؛

2. اختالف درجه حرارت زياد بين شب و روز؛ )نوسان حرارتي در شهري 
مانند يزد در تابستان به20 درجه مي رسد.(

3. تابستان هاي بسيار گرم و زمستان هاي بسيار سرد؛ )نوسان حرارتي ساليانه 
در شهر يزد در حدود 59 درجه است.(

4. بارندگي اندک؛ )ميزان بارش ساليانه در شهر يزد60 ميليمتر است.(
5. وجود بادهاي گرم پرگردوخاک و احياناً شني. )توسلی، 1352: 21(

طراحي اقليمي، راهكاري جهت دستيابي به آسايش حرارتي است كه استفاده 
از وسايل مكانيكي گرمايشي و سرمايشي و مصرف انرژي و سوخت هاي 
فسيلي و در نتيجه آلودگي هاي شيميايي و صوتي را به حداقل رسانده است كه 
اين خود يكي از اصول اساسي در طراحي و توسعه ي پايدار شهري به حساب 
مي آيد. پژوهش هايي كه در زمينه ي معماري و طراحي شهري پايدار به عمل 
آمده است نشان مي دهد كه معماري بومي شهرهاي سنتي خاورميانه در 
هماهنگي و انطباق قابل مالحظه اي با ويژگي هاي زيست محيطي سرزمين 
خود بوده اند. مساكن و ساخت وسازهاي سنتي داراي ويژگي هاي منحصر به 
فردي هستند كه در بهترين شرايط انطباقي با اقليم و محيط عمل مي نمايند. 
ايران كه داراي بافتي سنتي مطابق با اصول  از جمله شهرهاي كويري 
طراحي اقليمي مي باشد، مي توان به شهريزد اشاره نمود. همان طور كه گفته 
شد در چنين نواحي شرايط دشواري براي زندگي وجود دارد؛ گرماي زياد و 
خشكي آزار دهنده، عرصه ي زندگي را بر مردم ساكن در منطقه تنگ كرده 

و جريان زندگي را مختل مي نمايد. در چنين مناطقي مي توان با كمك 
گرفتن از فن آوري هاي جديد به محيط گرم و خشك عادت كرد كه آن هم 
از بُعد فيزيكي براي ساكنين امكان پذير است. اما از لحاظ رواني و اجتماعي 
مشكالت فراوان و فشارهاي روحي منطقه هم چنان الينحل و پابرجا باقي 
مي ماند. به طوركلي در اين مناطق الزم است كه »خورشيد را در شهر پنهان 
كرد. « يعني جهت ساختمان ها و شبكه ي ارتباطي را طوري طراحي نمود 
كه در محل گذرها نور خورشيد به طور مستقيم بر آن ها نتابد و سايه در طول 
گذرها و كوچه ها وجود داشته باشد تا كارهاي ساكنين را با اختالل روبرو 

نسازد )توسلی، 1388: 34(. 
از نقطه  نظر  اصلي ترين هدف طراحي شهري در مناطق گرم و خشك 
اقليمي مي بايست »تخفيف ميزان استرس ناشي از آب و هوا بر افراد« كه 
براي كار، خريد، ورزش، قدم زدن و غيره در فضاي باز شهري به سر مي برند، 
باشد. هم چنين هدف ديگر طراحي شهري در چنين مناطقي با توجه به 
اصول اساسي طراحي شهري پايدار، ارتقا توانمندِي ساختمان ها در فراهم 
آوردن فضاهاي داخلي به نحوي است كه ضمن تأمين آسايش اقليمي، 

 .)Giveni,1988: 5( نيازمند حداقل مصرف انرژي باشد
دانش طراحي شهري با لحاظ نمودن شرايط اقليمي، بر اين امر داللت دارد 
كه براي كاستن از ميزان استرس ناشي از گرماي شديد در روزهاي تابستان 
الزم است طرح محالت مسكوني به گونه اي باشد كه فواصل پياده روي 
ساكنين و بازي كودكان كوتاه گردد. مسير پياده روها الزم است حتي االمكان 
در سايه قرار داشته باشد كه اين امر يا توسط سايه ي ابنيه ي مجاور و يا 
درختان تأمين مي شود. ايجاد سايه در اماكني كه افراد و به ويژه كودكان در 
طول ساعات روز در فضاهاي خارجي تجمع مي نمايند اهميت دارد. از نقطه 
نظر توزيع فضايي اماكن خريد، مدارس و خدمات شهري نيز الزم است كه 
سرويس هاي پايه در نزديكي محالت مسكوني پيش بيني شوند. هم چنين 
جهت تنظيم و كنترل اقليم خرد فضاهاي شهري جزئيات طرح ساختمان ها 
در مناطق گرم و خشك الزم است به گونه اي انديشيده شوند كه سايه گيري 
مسيرهاي پياده و زمين هاي بازي و هم چنين امكان تهويه ي مناسب، تقليل 
گرد و غبار و كاهش انعكاس نور خيره كننده تأمين گردد )گلكار، 1379: 48(. 
از طرفي جهت گيري واحدهاي مسكوني نيز در اقليم گرم و خشك به طريقي 
است كه ميزان تابش مستقيم اشعه ي خورشيد به فضاي اصلي سكونت و 
استراحت به حداقل كاهش يابد. ايجاد سايه، بادگير، هشتي هاي منظم)جهت 
رعايت اصول محرميت(، حوض آب، زيرزمين و فضاي سرپوشيده، ايوان ها 
در بافت هاي قديمي شهرهاي اين اقليم)براي مثال يزد( به خوبي مشهود 
با  ارتباط  توپوگرافي،  شيب،  از  ساختمان ها  استقرار  جهت  تبعيت  است. 
ساختمان هاي ديگر، چشم اندازها و شرايط اقليمي از يك طرف و از طرف 
ديگر توجه به امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورتي غيرقابل انكار 
دارد. بر اين اساس، محل استقرار، اندازه، تراكم و در مجموع سيماي بافت 
قديمي شهرهاي اين اقليم بر مبناي طرح هوشمندانه اي طرح ريزي شده 
است. با توجه به شرايط اقليمي حاكم بر منطقه و دماي هوا، ساخت وسازهاي 
مسكوني و فضاهاي انسان ساخت، داراي بافت فشرده همراه با اختالط 

كاربري هاست )شهابی، 1389: 3(. 
عوامل اقليمي نقش و تأثير زيادي بر نحوه ي ساخت وساز در مناطق مختلف 
دارند و افراد بومي نيز براي تعديل هريك از اين عوامل اقليمي راهكاري را 
در ساخت وسازهاي خود لحاظ مي نمايند؛ براي مثال مي توان در اقليم گرم و 
خشك برخي از راهكارهاي ارايه شده و مورد استفاده را اين گونه بيان داشت:

1. احداث بخش هايي از ساختمان در داخل زمين جهت اجتناب از تابش 
مستقيم خورشيد تعديل دما. 

2. استفاده از درختان به منظور ايجاد سايه در كنار ساختمان و كمك به تعديل 
هوا و نيزجبران كمبود ميزان پوشش گياهي. 
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شكل1- احداث بخشهايی از بنا در تراز زيرصفر. منبع: نگارنده
3. احداث ساخت وساز متراكم و فشرده جهت به حداقل رساندن ميزان سطح 

زمين در معرض تابش مستقيم خورشيد. 
4. استفاده ي هرچه بيشتر از ديوارهاي مشترک ميان اتاق هاي يك بنا و يا 
حتي ميان دو بناي مجاور جهت به حداقل رساندن ميزان مصرف انرژي 

براي سرمايش و يا گرمايش. 
5. پيش بيني پنجره هاي كوچك در بناها جهت به حداقل رساندن ميزان ورود 
مستقيم پرتوهاي نور خورشيد به داخل بنا و جلوگيري از باال رفتن دما در 

 .)Golkar, 1997: 11( داخل بنا
آورد نظير آجر و خشت جهت صرفه جويي در  از مصالح بوم  6. استفاده 
ميزان مصرف انرژي و هزينه براي انتقال مصالح از مناطق ديگر، بهره گيري 
از تجربه ي بوميان منطقه كه در طي قرون متمادي نحوه و تركيب اين 
مصالح را به طور تجربي امتحان كرده اند و به همسازي اين مصالح با شرايط 
اقليمي منطقه پي برده اند. داليل همسازي اين نوع مصالح با اقليم گرم و خشك 
را مي توان اين گونه بيان داشت كه خشت زمان تأخيري حرارتي بين 7 تا 9 
ساعت را داراست. بدين ترتيب كه گرماي بيرون در طول روز در داخل ديوار 
ذخيره شده و در شب كه هوا رو به سردي مي گرايد با از دست دادن تدريجي 
 .)Golkar, 1997: 11( حرارت، دماي داخل ساختمان را تعديل مي نمايد
7. شكل و جهت گيري ساختمان ها - كه يكي از اصول مهم معماري و 
شهرسازي در اقليم گرم و خشك مي باشد- با توجه به تمامي عوامل اقليمي و 
آب و هوايي نظير طرز تابش، جهت باد مطبوع، طوفان و گرد و غبار، مكان 
قرار گيري و جنس زمين تعيين و مشخص مي شده است )موحد، 1381: 8(. 

شكل 2- جهت گيری ساختمان بر اساس جهت تابش خورشيد و تعيين زمستان و تابستان نشين. 
منبع: نگارنده

5. 2. شهر اكولوژيك؛ راهكـــــاري جهت طراحي شهري پايدار: 

مفهوم شهر اكولوژيك، رعايت مالحظات زيست محيطي در توسعه و ادامه 
حيات شهر است، به نحوي كه محدوديت هاي اجتماعي در برابر انسان 

 .)Golkar, 1997: 13( متناسب با آن چه طبيعت ايجاد نموده، باشد
در شهر اكولوژيك، بدون تخريب طبيعت، زندگي معنا دارد؛ لذا شهر براي لذت 
شهرنشينان مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در شهر اكولوژيك كل كاركرد 
شهري در فواصل سازگار و بهينه ي پياده قرار مي گيرد؛ بنابراين استفاده از 
وسايل نقليه موتوري به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد )صدر، 1371(. 
بديهي است عملكردهاي شهري نيز بيشتر بر مبناي كاربري هاي مختلط با 
مسكوني شكل مي گيرند تا ميزان رفت و آمد در شهر كاهش يابد. ايده ي 
شهر فشرده8، دهكده هاي شهري9 )زمرشيدی، 1387( و طراحي شهري 
زيرزميني )Budaiwi, 2006: 32( جزِء مباني نظري شهر اكولوژيك است 
تا مردم، پياده به سر كار يا محل خدمات حمل و نقل عمومي بروند. در واقع 
شهر اكولوژيك مبتني بر طراحي اكولوژيك يعني ادغام فرآيندهاي زنده 
 .)Kriken, 1983:99) و كاهش آثار تخريب زيست محيطي قرار دارد 
بر اساس آن چه كه از مباني نظري شهر اكولوژيك بيان شد و نيز مقايسه ي 
روند شكل گيري شهرهاي موجود در حاشيه ي كوير مركزي ايران و بافت 
موجود آن ها مي توان نتيجه گرفت كه اين نوع شهرها با اصول و مباني 
نظري كلي شهرهاي اكولوژيك هم خواني و هماهنگي دارند؛ چراكه بهترين 
را در ميان همين شهرهاي كويري و حاشيه  از شهرهاي فشرده  نمونه 
كويري مي توان يافت. براي بهتر مشخص گرديدن اين هماهنگي و نيز 
بيان مالحظات اقليمي و آب و هوايي در ساخت اين شهرها ابتدا الزم است 
به اصول كلي طراحي در اين شهرها، يعني همان اصول طراحي شهرهاي 

فشرده ي ايراني بپردازيم. 
5. 2. 1. مدل شهر فشرده: همانگونه كه بيان گرديد، يك طراحي شهري 
پايدار آن گونه طراحي است كه در سه زمينه ي »صرفه جويي در مصرف 
انرژي«، »حفاظت از منابع طبيعي«، »بازيافت ابنيه، بافت ها و زيرساخت هاي 
موجودشهري« عملكردي مثبت و تأثير گذار ايفا نمايد. بررسي شهرهاي 
كويري ايران، هم چون يزد، كرمان و كاشان نشان مي دهد كه ويژگي هاي 
كالبدي بخش هاي تاريخي و سنتي شهرهاي مزبور به ميزان قابل توّجهي 
با يافته هاي علمي جديد هماهنگي وتطابق دارند. چنين به نظر مي رسد كه 
هماهنگي محيطي مزبور، محصول فرآيندي طوالني از آزمون و خطاهاي 
مكرر بوده كه در طي تاريخ و در جريان طراحي و ساخت ابنيه و بافت هاي 
شهري به وقوع پيوسته است. به طوركلي، با توجه به مشتركات كالبدي 
شهرهاي سنتي مناطق كويري ايران مي توان الگويي را تحت عنوان »شهر 

فشرده« ايراني بازشناسي و پيشنهاد نمود. )گلكار، 1379: 48(. 
»رشد و گسترش شهری كه به توسعه كم تراكم شهری منجر می گردد، 
باعث افزايش مصرف انرژی در حمل و نقل شهری و تخريب زمين های 
كشاورزی و منابع طبيعی می شود، در صورتی كه توسعه شهری فشرده 
كه با تراكم متناسب جمعيتی همراه باشد، مصرف انرژی را كاهش داده و 
)Aldous, 1992: 16( » .آلودگی های زيست محيطی را به حداقل می رساند
به طوركلي شاخصه ي اصلي فشردگي را مي توان نسبت يا حاصل تقسيم 
سطح در معرض شرايط طبيعي ساختمان به سطح پوشانده شده )سطح 
زيربناي ساختمان( تعريف نمود. براي مثال يك ساختمان كوشك مانند 
يك طبقه كه در وسط قطعه اي زمين واقع باشد واجد حداقل فشردگي است 
اما چنان چه همين ساختمان دوطبقه گردد از فشردگي بيشتري برخوردار 
مي شود، چراكه سطح زيربنا دوبرابر مي شود ولي افزايش سطح در معرض 

آفتاب و شرايط طبيعي آن كمتر از دوبرابر خواهد بود )گلكار، 1379: 49(. 
در شهرهاي موجود در اين اقليم )گرم و خشك( با توجه به شرايط ناگوار 
بهتر است ساختمان ها به صورت  باالرفتن دما  تابش و  به لحاظ  خارجي 
سنتي  معماري  يادآور  اصواًل  كه  باشند  هم  كنار  در  و  انباشته  و  توده اي 
8. Compact City
9. Urban Villages
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اصل  اين  داشته اند.  نظر  مدِّ را  درون گرايي  از  حالتي  كه  مي باشد  كشور 
در سازمان كالبدي شهرهاي كويري ايران از طريق درهم فشرده بودن 
واحدهاي مسكوني، به گونه اي كه بعضاً برخي از واحدها حتي از چهار جانب 
به واحدهاي ديگر مّتصل باشند، رعايت گرديده است. نمونه هاي بام هاي 
به هم پيوسته بلوک هاي شهري را در كليه ي شهرهاي كويري مي توان 

يافت )صدر، 1371: 45(. 

شكل 3- فشردگی بافت و اتصال ابنيه از چهارجهت به يكديگر. منبع: توسلی

طراحي فشرده ي مساكن، منجر به ُكند شدِن تغييِرشرايِط حرارتي مي شود 
كه نوسان دما را در طول روز و شب به حداقل مي رساند از سوي ديگر 
اختالط كاربري ها در سطح محالت در موقع طراحي باعث مي گردد كه 
افراد براي بدست آوردن مايحتاج و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي خود زياد به 

محالت ديگر در رفت و آمد نباشند. 

5. 2. 1. 1. اثرات اقليمي فشردگي:
1. تقليل سطوحي كه در معرض تابش مستقيم خورشيد قرار دارند. 

از طريق  اصل  اين  گرديد  اشاره  آن  به  به صورت خالصه  همان طور كه 
فشردگي واحدهاي مسكوني تأمين مي گردد. ديگر اثرات فشردگي محالت 
كه در مبحث پايداري اجتماعي نيز نمود پيدا مي نمايند بدين شرح مي باشند:

- دسترسي نزديك به خدمات در سطح محالت. 
- افزايش سالمت و بهداشت عامه در رابطه با بهبود سالمت جامعه از طريق 

كاهش آلودگي هاي ناشي از تردد اتومبيل ها. 
- افزايش تعامالت اجتماعي در اثر برخوردهاي مثبت اجتماعي در محله از 

طريق حضور مداوم مردم و سفرهاي پياده. 
2. شبكه بندي راه ها و تقسيم، قطعه بندي زمين و سازماندهي فضاهاي 
پروخالي از دو روش متفاوت تبعيت مي نمايند؛ شبكه ي راه ها با نظمي ارگانيك 
و سلسله مراتب منطبق بر شيب و جهت آب قنات ها ايجاد گشته اند درحالي كه 

قطعه بندي زمين نامنظم و ساختمان ها با نظمي هندسي ساخته شده اند. 

3. وجود معابر غيرمستقيم، پرپيچ و خم و كوچه ها و گذرهاي سرپوشيده، از 
يك طرف مانع ورود بادهاي مزاحم بوده و از طرف ديگر به دليل دارا بودن 
عمق زياد، بيشترين سايه را تأمين مي كند. نحوه ي استقرار ساباط ها نيزكه از 
ويژگي هاي بارز شهرسازي كويري است انسان پياده را در مسير حركت خود 

در يك توالي مناسب در فضاي سايه قرار مي دهد. 
و خشك(  )گرم  اقليم  اين  در  پايداري  به  شده  منجر  اصول  ديگر  از   .4
جهت گيري كوچه ها و به تبع آن خانه هاست. در اين جهت گيري فضاهاي 
تابستاني و زمستاني به طور منطقي پيرامون حياط مركزي قرار گرفته اند بدين 
معنا كه بناها بر اساس اصول چهارفصل سال ساخته مي شوند. يعني در چهار 

يا در دوطرف، ساختن بنا مورد نظر مي باشد )زمرشيدی، 1387: 15(. 
نظر  در  غربي  در جهت شمال  را  تابستان نشين  يزد  در  نمونه  عنوان  به 
باز و مرتفع بوده كه در بين  مي گيرند كه داراي فضاهاي وسيع و نيمه 
اتاق ها واقع شده اند كه به منظور ايجاد سايه و تهويه هوا و در مجموع 
خنك كردن فضاي مسكوني مي باشد. بخش زمستان نشين در جهت عكس 
تابستان نشين است كه بتوان از انرژي خورشيد در فصل زمستان حداكثر 
استفاده را بُرد. همان طور كه در قسمت قبلي اشاره گرديد به منظور جلوگيري 
از تلفات حرارتي و انرژي، شكل و جهت قرارگيري قطعات ساختماني و 
تأسيسات شهري بايد داراي حداقل نسبت مساحت وجوه خارجي به حجم 
فضاي محصور شده ي آن باشد؛ يعني بايد ساختمان ها را تاحدِّ امكان ِگرد و 
جمع و جور و در يك كالم فشرده و متراكم در نظر گرفت كه شكلي نظير 
مكعب داشته باشند. جهت استقرار ساختمان ها از حدود 30درجه شرقي تا 
45درجه غربي است. اين جهت گيري به سمت غرب بدين دليل است كه 
درجه حرارت هوا در بعدازظهرمعمواًل باالتر است. زيرا با تشعشع خورشيدي 
در قسمت شرقي هنگام صبح، قسمتي از منطقه ي غربي نيز تحت شعاع قرار 
مي گيرد؛ هم چنين بعدازظهر نيز مستقيماً مورد تابش خورشيد است؛ بنابراين 

 .)Budaiwi, 2006: 33(داراي ذخيره ي انرژي بااليي است
بر اساس آن چه گفته شد چنان چه از منظر طراحي شهري پايدار قرائت 
جديدي از شهرهاي فشرده ي كويري به عمل آوريم، مي توان در پرتواصول 

سه گانه پايداري، به موارد ذيل اشاره نمود: 
الف( در الگوي شهر فشرده ي ايراني اصل صرفه جويي در مصرف انرژي 
به شيوه هاي گوناگون مورد نظر بوده است. شيوه هاي مزبور را مي توان 
به صرفه جويي در مصرف انرژي از طريق »فرم شهر«، »ساختار شهر« و 

»تجهيزات و سيستم هاي غيرفّعال« طبقه بندي نمود. 
در شهرهاي كويري فرم شهر چه به لحاظ ريخت شناسِي استخوان بندي و چه 
از نظر تركيب و توزيع كاربري ها، زمينه ي كاهش مصرف انرژي را فراهم 
مي آورد. به طور مثال در محالت سنتي نظير محله ي فهادان در شهر يزد با 
توجه به تركيب عناصر موجود در مركز محله كه مخلوطي ازكاربري هاي 
مسكوني، تجاري، بهداشتي، آموزشي و... مي باشد، طبيعتاً برخالف شهرهاي 
جديد الزم نيست ساكنين آن براي دستيابي به خدمات شهري مسافت هاي 

طوالني را با استفاده از اتومبيل و صرف انرژي طي نمايند. 
فرم ساختمان ها نيز در شهرهاي كويري به گونه اي همساز با اقليم خلق 
تأمين  براي  انرژي  از مصرف  كاستن  مفهوم  به  خود  اين  كه  گرديده اند 
 .)Kriken, 1983: 100( است  معماري  فضاي  سرمايش  و  گرمايش 
معماري  در  متداول  شيوه هاي  از  ديگر  يكي  شد،  اشاره  كه  همان طور 
شهرهاي كويري كه به امر صرفه جويي در مصرف انرژي ياري مي رساند، 
تجهيزاتي  و  عناصر  است.  غيرفّعال10  سيستم هاي  و  تجهيزات  كاربرد 
آبي  »آسياب هاي  و  »يخچال ها«  انبارها«،  »آب  »بادگيرها«،  نظير 
امروزه وسايل برقي نظير  و بادي« در شهرهاي كويري، خدماتي را كه 
كم  به گونه اي  مي نمايند،  تأمين  انرژي  صرف  با  و...  آب سردكن  كولر، 
 .)Beazley & Harversson, 1982: 54( مي داده اند  پاسخ  هزينه تر 

10. passive systems
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شكل4- استفاده از تجهيزات غيرفعال در ابنيه جهت تعديل گرما.منبع: توسلی
ب( ساخت ابنيه و بافت هاي شهري در شهرهاي سنتي كويري به گونه اي 
بوده است كه كم ترين آسيب را متوجه منابع طبيعي با ارزشي هم چون زمين، 
پوشش گياهي و آب نمايد. فشردگي بافت شهري سنتي كويري، برخالف 
شهرهاي مدرن باعث گرديده است تا با جذب جمعيت بيشتر در سطح 
كم تر، نيازي به تجاوز و دست اندازي به زمين هاي اطراف شهر كه غالبًا 
از بهترين اراضي كشاورزي نيز مي باشند وجود نداشته است. هم چنين نوع 
مصالح ساختماني مصرفي در ابنيه عمدتاً خشت و آجري است كه عموماً از 
خاک ناشي از گودبرداري و پي كني محل ساختمان بدست مي آمده و در 
تركيب با مصالح ديگري كه آن مصالح نيز بعضاً نظير »كاه« خود محصول 
جانبي فعاليت هاي كشاورزي بوده اند، در امر ساختمان سازي به كاررفته اند. 
اين مصالح كه همگي از منابع محلي تأمين مي شده اند را مرحوم استاد پيرنيا 
»بوم آورد« ناميده و آن را به عنوان يكي از اصول معماري سنتي شهرهاي 

كويري پيشنهاد نموده است )گلكار، 1379: 49(. 
ج( بازيافــت و بهره بــرداري مجــدد از ســاختمان ها را نيــز مي تــوان 
 از جملــه ســنت هاي معمــاري و شهرســازي ايــران تلقــي نمــود 
ــع  ــي در مقاط ــخ، حت ــول تاري ــر در ط ــن ام )Golkar, 1997:15(. اي
ــده اســت.  ــز مشــاهده گردي ــم اجتماعــي- فرهنگــي ني تحــوالت عظي
بــه طــور مثــال پــس از ورود اســالم بــه ايــران، ســاختمان هاي مذهبــي 
نظيــر آتشــكده ها، بــه جــاي تخريــب بــا اندكــي اصالحــات بــه شــكل 
مســاجد حفــظ و مــورد بهره بــرداري قرارگرفتنــد. در دوره هــاي تاريخــي 
جديــد نيــز هم چنــان شــاهد بوده ايــم كــه چگونــه واحدهــاي مســكوني 
از طريــق مرمــت و نگهــداري مــداوم، از نســلي بــه نســل ديگــر بــه ارث 
رســيده و بعضــاً امــكان تجربــه ي زندگــي در يــك خانــه ي واحــد را براي 
چنــد نســل از يــك خانــواده فراهــم آورده اســت. بــه بيــان ديگــر، يكــي 
ــظ،  از ســنت هاي حســنه در معمــاري و شهرســازي ســنتي، ســنت حف
مرمــت و نگهــداري ابنيــه و اســتفاده ي مجــدداز ســاختمان هاي موجــود 
ــا فرهنــگ شــبه  ــل ب ــوان در تقاب ــور را مي ت ــوده اســت. فرهنــگ مزب ب
مــدرن امــروزي كــه بــا وقــوع انــدک تغييراتــي در شــيوه ي زندگــي، حتي 
ــاختمان  ــر »س ــي نظي ــت عناوين ــتفاده را تح ــل اس ــاختمان هاي قاب س
كلنگــي« بــه ســرعت تخريــب تــا ســاختماني جديدتــر را جايگزيــن آن 

نماينــد، دانســت )گلــكار، 1379: 49(. 

6- نتيجه گيرى:
 بر اساس روند طي شده در اين مقاله و بررسي دوگونه ي مختلف مباني 
فكري- يكي مباني مطرح شده از دهه ي 1980 ميالدي به بعد تحت عنوان 
توسعه ي پايدار و ديگري مباني فكري سنتي حاكم بر رشد و توسعه ي 
يزد-  نظير  ايران  حاشيه كويري  و  كويري  شهرهاي  تاريخي  بافت هاي 
مي توان به وجوه تشابه انكار ناپذيري ميان آن دو  دست يافت. وجوه تشابهي 
كه با پي گيري روند تكامل نظريه توسعه ي پايدار شهري و رسيدن آن به 
رويكرد طراحي اقليمي شهرها و مطرح شدن مفهوم شهر اكولوژيك، خود را 
به وضوح نمايان مي سازند. باتوجه به اين تشابه و تلفيق اين دوگونه مباني 
فكري، مي توان اين گونه بيان داشت كه: يافته های نظری و اصول طراحی 
شهرِی غنِی شهرهای كويری كه در جهِت ارتقاِء پايداری و ضامِن بقاِء 
جوامِع مزبور بكار گرفته شده اند، مارا بدين نتيجه گيري رهنمود مي سازندكه 

پيامدهای مذكور ناشی از انطباق ساخت و كالبد شهر با ساختار محيط طبيعی 
پيرامونی می باشد. بكارگيری آموزه های بدست آمده از خصوصيات كالبدی 
و الگوهای سنتی كه مستلزم تغيير و اصالح در زيرساخت های سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی و همچنين تغييرات كالبدی در تقابل كارآمد با محيط 
به  پاسخگويی  در جهت  را  امروزی  شهرهای  می تواند  می باشد،  طبيعی 
ملزومات توسعه پايدار هدايت نمايد. بدين معنا كه به جاي ساخت وساز بي 
توجه به مسايل زمينه اي كه صرفاً جهت پاسخگويي به نياز رو به رشد 
مسكن صورت مي گيرد و انقطاع هرچه بيشتر توسعه هاي جديد شهري با 
هويت و محيط طبيعي شهر را سبب مي شوند، مي توان با آشنايی با مفاهيم 
طراحی بومی كه بر پايه شناخت نيازهای محيطی و زيستی استوار هستند و 
همچنين تحليل و بازشناسی آن ها و نمونه های موجود، به تصميماتی مؤثر 
برای طراحی همساز با اقليم دست يافت تا راه گشای بهبود وضع موجود و 

متضمن حفظ منابع طبيعی موجود برای نسل های آينده بود. 
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مقاله | عمومی

مناقصـه های   بین المللي

 منوچهر سلطانی | مشاور کمیسیون تخصصی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

اشاره:
امـروزه بـرای بـه زيسـتن در دنيـای پر فراز و نشـيب تجارت بين الملل و رقابـت رو در رو با عظيم ترين مدعيـان جهانی گريزی جز » آگاهـی« و افزودن 
بـه اطالعـات مـورد نيـاز در فعاليتهـای روزمـره اقتصادی نيسـت. در اين ميدان آنانـی گوی سـبقت از ديگران خواهند ربود كه بيشـتر و بهتـر از ديگران 
بداننـد. مهندسـی اطالعـات نيـز درسـت همچـون طراحی سـازه ای مقاوم پـس از درک نيازهـا، شـرايط دوام و بقای آن را بررسـی می كند و آنـگاه ابزار 
كارآمـد و مطمئـن خـود را بـه كار می گيرد. حضـور در مناقصات بين المللی و امكان بهره مندی از فرصتی اينچنين نيز بيش از همه به شـناخت و بررسـی 

چرايـی و چگونگـی حضـور و موفقيت در آن بسـتگی دارد. نوشـتار حاضر می كوشـد اين دو مولفه را بررسـی و مورد مداقـه قرار دهد.

الف- ارزيابي بازار و انتخاب فرصت هاي مناسب
بيشـتر شـركت هايي كـه واجـد صالحيـت كار درخارج هسـتند زماني كه مي كوشـند وارد بازار خارج شـوند با تعداد زيـادي پرسشـنامه هاي مناقصه روبرو 
مي شـوند. تعـداد زيـادي از ايـن مناقصـات بـراي آن ها فاقد جذابيت اسـت. اغلب شـركت هاي بين المللـي مدعي اند كه از هـر ده دعوت بـه مناقصه اي 

كـه دريافـت مي كننـد تنهـا يكي از آن ها جالب اسـت و يك شـركت موفـق تنها يكـي از ده كار مورد عالقـه اش را به دسـت مي آورد. 
اگـر شـركتي مي خواهـد بـه بهتريـن نحـو از منابع مالـي، اداري و فني خود بهـره گيرد، بايد به دقـت تمامي دعوت به مناقصه ها را بررسـي كـرده و توجه 

خود را بر آن مناقصاتي متمركز سـازد كه شـانس موفقيت او در آن ها بيشـتر اسـت. 
بسـياري از شـركت هاي واجـد صالحيتـي كـه بـه كشـورهاي در حـال توسـعه تعلق دارنـد غالبـاً تمايلي به پاسـخ گويي بـه دعوت هاي مناقصه نشـان 
نمي دهنـد، زيـرا هزينـه آمـاده شـدن بـراي مناقصات در قياس با شـانس ناچيز به دسـت آوردن آن بسـيار زياد اسـت. بسـياري از شـركت هاي متعلق به 
كشـورهاي در حـال توسـعه نيـز كـه در مناقصات شـركت مي كنند زماني دسـت بـه اين كار مي زنند كـه مطلقاً هيچ گونه شـانس موفقيـت ندارند و اين 
در حالـي اسـت كـه ارزيابي دقيق اسـناد مناقصـه از ديدگاه هاي فني، حقوقـي، مالي و بازاريابي شـركت ها را از اتالف وقت و پول و شـركت در مناقصاتي 

كـه هرگـز در آن هـا برنده نخواهند شـد باز خواهد داشـت. 
روش هـاي تعييـن صالحيـت مقدماتـي كه به يك شـركت و يـك كارفرماي احتمالي اجـازه مي دهد صالحيت و توانايي يك شـركت را بـراي انجام كار 
پيـش از صدور اسـناد مناقصه معين سـازند، در صفحات بعدي بررسـي خواهند شـد. اما تعييـن صالحيت مقدماتي تنها براي مناقصـات بزرگ بين المللي 
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الزم اسـت و حتـي اگر شـركتي در ايـن مرحله نمره قبولي بگيـرد باز هم 
بايـد پيـش از شـركت در مناقصـه و تسـليم پيشـنهاد در ايـن بـاره كه آيا 
شـانس قابـل قبولـي براي گرفتـن كار برخوردار اسـت يا نه مطمئن شـود 
بنابرايـن الزم اسـت كه پيش از تسـليم پيشـنهاد ها، تجزيـه و تحليل زير 
از تمامي مـوارد دعـوت به مناقصه و پرسشـنامه هاي ارسـالي بـه عمل آيد. 

1- تحليل فني
- تجزيه و تحليل تمامي نيازهاي فني پروژه. 

- تجزيـه و تحليـل توانايـي شـركت بـراي تأميـن اين نيازهـا، انفـراداً يا 
همـراه با ديگـران. 

- تعييـن كليـه خدمـات فنـي مـورد نيـاز هـم از داخـل و هـم از خـارج 
شـركت و ارزيابـي توانايي شـركت در تهيـه كمك هاي خارجي به شـكل 

مشـاركتي، كاردسـت دوم يـا امتياز
- تهيه برآورد هاي مقدماتي از هزينه. 

- بررسي توانايي شركت در تطبيق پروژه با برنامه كاري آن

2- تحليل مالي
- تعيين تقريبي نيازهاي مالي. 

- ارزيابـي ميـزان اعتبـارات صادراتي موجود، تشـويق هاي مالي يا هرگونه 
كمـك دولتـي ديگر براي تأمين مالـي پروژه. 

- تعييـن ضمانـت نامـه، وثيقه و... مـورد نيـاز در مناقصه و دشـواري هاي 
تأميـن اين شـرايط براي پـروژه مـورد نظر. 

- برآورد هزينه تهيه پيشنهاد شركت در مناقصه. 
- تحقيق در مورد توانايي مالي رقباي شناخته شده. 

3- تحليل حقوقي
- اطـالع از شـرايط ويـژه حاكم بـر قراردادها در كشـوري كـه مناقصه در 
آن برگـزار مي شـود اين شـرايط شـامل قانـون تجارت، عـوارض گمركي، 
واردات، ماليـات، اسـتفاده از شـركت هاي غير ملي، شـرايط مربـوط به ويزا 

و قوانين عمومي اشـتغال اسـت. 
- بررسي قوانين ارزي و مالي، به ويژه در رابطه با انتقال وجوه نقد. 

- تجزيـه و تحليل قانون قراردادها در كشـوري كه قرارداد بدان اختصاص 
دارد. 

- روش هاي ناظر به حل اختالفات. 

4- تحليل بازار
- تحقيـق در مـورد جـو حاكـم بر بازار كشـوري كه مناقصـه در آن برگزار 
مي شـود از لحاظ ارزش اعتباري، وجود تمايل به دادن كار به شـركت هاي 
كشـورهاي در حال توسـعه، توانايي در برگزار كردن مناقصه به شـيوه اي 
حرفـه اي و تخصصـي )از لحـاظ توانايي شـركت برگزار كننـده مناقصه و 

غيره(. 
- ارزيابي توانايي شركت به رقابت در آن كشور. 

- بررسـي رقابـت موجـود بـراي گرفتـن كار مـورد نظـر از لحـاظ حضور 
شـركت هاي كشور هاي صنعتي، شـركت هايي از ديگر كشـورهاي درحال 

توسـعه و شـركت هايي كه خواسـتار مشـاركت هستند. 
- بررسـي امكان ايجاد مشـاركت، با يك شـركت محلي با ارايه پيشـنهاد 
مشـاركت يـا گرفتـن كار به صورت دسـت دوم به يك شـركت بين المللي 

از يك كشـور صنعتي. 
- بررسـي ميـزان مقبوليـت مليت هاي شـركت مـورد نظر در كشـور مورد 

بحث در سـطوح حرفـه اي و فني. 
معمـواًل مسـووليت انتخـاب مناقصاتـي كـه واجـد ارزش تجاري هسـتند 
برعهـده بخش بازاريابي شـركت اسـت. هنگامي كه فهرسـت مناقصات با 

اهميت تهيه شـدند، آنگاه مي توان از روش تحليل ريسـك اسـتفاده كرده 
و سـودآورترين مناقصـه را برگزيـد. طبق مقررات مناقصـات علني رقابتي 
)CB( بين المللـي معمـواًل عامل تعيين كننده اسـت، در مـواردي كه دادن 
كار بطـور كامـل به قيمت وابسـته نيسـت بايـد اهميت شايسـته اي براي 
عوامـل غيـر قيمتـي كـه احتمـال دارد كارفرمـا در ارزيابـي پيشـنهادهاي 

رسـيده در نظـر گيرد قايل شـويم. 
زمانـي كـه قـرار اسـت قيمـت عامـل مهمـي در رونـد گزينش مشـاور به 
شـمار آيـد، ايـن ضابطه معمـوال در دعوت نامـه به مناقصه ذكر مي شـود. 
امـا در مراحـل اوليـه تهيه پيشـنهاد مناقصـه، اطالعات موجـود محدود و 
تـا حـدي مبهـم خواهند بـود. از ايـن رو شـركت ها مجبور خواهنـد بود بر 
اسـاس كارهـاي قبلـي و حجـم كار فعلـي رقبايشـان قيمـت گذاري هاي 

آن هـا را حـدس بزنند. 
بـا بررسـي كارهـاي قبلـي مي توان حـدود قيمت هايـي را كـه در مناقصه 
مطـرح خواهند شـد معيـن سـازيم. همچنين نوشـته ها و مطالـب فراواني 
دربـاره چگونگـي بـرآورد قيمـت گذاري هـاي رقبـا وجـود دارد. همچنين 
خـوب اسـت كـه رتبـه بنـدي كاركرد شـركت مـورد نظـر و همـه رقباي 
شـناخته شـده اي كه در فهرسـت نامزدها قرار دارند مورد تجزيه و تحليل 
قـرار گيـرد. بيشـتر شـركت هايي كـه در فهرسـت نامزد ها قـرار مي گيرند 
معمـوال بـراي مطبوعات تجاري شـناخته شـده اند و تهيـه اطالعات الزم 

در مـورد هـر شـركت بـراي تهيه جدول زير نسـبتاً آسـان خواهـد بود. 

امتياز عددي هر شركت كنندهضريبموضوع
تجربه عمومي شركت 
در زمينه تخصصي 

پروژه
10درصد

خوب =50

متوسط =40

بد=30

30درصدمهارت فني شركت
30درصدوجود كمك هاي مالي
تجربه كار قبلي در 
5درصدكشور مورد بحث

مقبوليت سياسي 
5درصدشركت در كشور

توانايي به پايان 
رساندن كار در موعد 
مقرر و با هزينه مقرر

20درصد

شـاخص كاركـرد براي هر شـركت از حاصل ضـرب رتبه وزنـي )ضريب( 
هـر موضـوع در امتيـاز عددي مربـوط به هر موضـوع به دسـت مي آيد. با 
جمـع كردن شـاخص هاي به دسـت آمده رتبـه بندي كاركرد هر شـركت 

به دسـت خواهـد آمد. 

ب-روش هاي تعيين صالحيت قبل از دعوت به مناقصه
پروژه هـاي  تعـداد شـركت هايي كـه خواسـتار شـركت در  بـه خاطـر   
بين المللـي هسـتند )غالبـا حـدود 80تا90شـركت بـراي گرفتن يـك كار 
اظهـار عالقـه مي كننـد(، روش هـاي تعيين صالحيـت مشـاوران و غربال 
كـردن آن ها قبل از دعوت به مناقصه اهميت بسـيار يافته اسـت. گذشـته 
از ايـن »تعييـن صالحيـت مقدماتـي« در ايـن مـوارد نـه تنها ضـروري، 
بلكـه مطلـوب نيـز هسـت، زيرا تعـداد اندكـي از شـركت هايي كه بعـداً از 
آن هـا بـراي شـركت در مناقصـه دعـوت به عمـل مي آيـد. روش »تعيين 
صالحيـت قبل« يـا »صالحيت مقدماتـي« از اين مزيت برخوردار اسـت. 
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همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

مهلت ثبت نام: 1391/12/10
موضوع توسعه شــهري و معماري پايدار از مباحث مهم در حوزه 
شهرســازي و معماري اســت كه نگاه بخش وسيعي از صاحبان 
ادبيات علمي توسعه شــهري و طراحان معماري را به خود جلب 
كرده است. در كشــورما، علي رغم فعاليت هاي صورت گرفته در 
ســالهاي اخير، فقدان تجربيات علمي و پژوهشي كه تبين كننده 
مفاهيم و مباحث اين حوزه باشــد احســاس مي شــود. از اينرو 
»همايش معماري پايدار و توسعه شهري« به دنبال آن است كه 
با گردهم آوردن صاحبان انديشه، دانشگاهيان، مديران سازمان هاي 
ذي ربط مهندســان مشــاور، متخصصان و عالقه مندان موضوع 
توسعه شهري و معماري پايدار، به بررسي تحقيقات و پژوهش هاي 
صورت گرفته در اين زمينه و انتشار نتايج آن بپردازد. اميد است با 
مشاركت پژوهشگران اين عرصه زمينه ارائه آخرين پژوهش ها و 

مطالعات در اين همايش فراهم شود.
محورهاي همايش:

1- آموزش معماري و شهرسازي پايدار
2- معماري پايدار، فرهنگ و سنت

3- نقش محيط زيست و اقليم در معماري و شهرسازي پايدار
4- اقتصاد، توسعه شهري و معماري

5- سوانح طبيعي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل
6- توسعه شهر ايراني، اسالمي

7- بهره گيري از فناوري هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار  
8- توسعه شهري پايدار

اطالعات تماس با دبيرخانه:
تلفن دبيرخانه: 02122757703

فكس دبيرخانه: 02166431033
info@saud.ir :ايميل

http://saud.ir :وب سايت

اطالعات و اسناد تجاري
منابع اطالعات تجاري

وجـود منابـع اطالعـات تجـاري دقيق و سـهل الوصول در كشـورهاي در 
حـال توسـعه بـراي توسـعه تجـارت خارجـي در زمينـه صـادرات خدمات 
فنـي و مهندسـي اهميـت اساسـي دارد. يـك سيسـتم مناسـب اطالعات 
تجـاري يـا اطالعـات مـورد نيـاز را فراهـم مي كنـد يـا نشـان مي دهـد 
از كجـا مي تـوان آن هـا را بدسـت آورد. مشـكل مهمي كـه بـر سـر راه 
شـركت هاي جهـان در حال توسـعه وجود دارد آن اسـت ناتوانـي آن ها در 
كسـب اطالع از پروژه ها يا مناقصات جديد در فرصت مناسـبي اسـت كه 
بتواننـد پيشـنهادهاي مناقصه خـود را تهيه كـرده و ارايه دهنـد. رقابت در 
عرصه خدمات به قدري شـديد اسـت كه براي كسـب موفقيت دسترسـي 
بـه طيـف متنوعـي از منابـع اطالعاتي اساسـي اسـت. اين منابـع از جمله 

از:  عبارتند 
- سـازمان هاي توسـعه تجارت كـه مي توانند اطالعات مناسـبي در زمينه 
فرصت هـاي صـادرات، برپايـي مناقصـات و نيـز اطالعـات عمومي درباره 
بـازار، گزارش هـاي مربـوط به بازار كشـورهاي معين و غيـره فراهم كنند. 
- ارگان هـاي تخصصـي بين المللي، نظير بانك جهاني و ديگر مؤسسـات 
 ،)OECD( تخصصي سـازمان ملل، سازمان همكاري و توسـعه اقتصادي

جامعه اقتصادي اروپا )EEC( و دبير خانه كشـورهاي مشـترک المنافع. 
- مؤسسـات ملـي نظير بانك هـاي مركـزي و وزارت خانه هـاي بازرگاني 

يـا تجارت. 
- نشـريات ادواري عمومي تجـاري كه توسـط ناشـران نشـريات بازرگاني 

مي شـوند.  تهيه 
- انتشارات اتاق هاي بازرگاني، اتحاديه هاي تجاري و صنعتي. 

- خبر نامه هاي مربوط به اطالعات تجاري و موضوعات مالي. 
- نشـريات ادواري صنفي)هر رشـته فعاليت عمده تعدادي نشـريه ادواري 
كـه توجـه خود را بر آن حرفه متمركز مي سـازند، نظير مهندسـان مشـاور 

و پيمانكاران(. 
- انتشارات يا نشريات ادواري منطقه اي. 

- كتاب هايي كه به موضوع صادرات يا تجارت خارجي مي پردازند. 
يـا  بازرگانـي، كنفرانس هـا  نمايشـگاه هاي  بـه  - گزارش هـاي مربـوط 

و....  مي شـوند  برگـزار  كـه  سـمپوزيوم هايي 
- خدمـات خبـري بنگاه هـاي سـخن پراكنـي نظيـر رويتـرز و خدمـات 
اطالعاتـي ويدئـوي نظيـر پرسـتل )انگلسـتان( يـا مينـي تلـز )فرانسـه(. 
- كتاب هـاي راهنمـاي گوناگـون در مـورد منابـع اطالعات تجـاري نظير 

راهنمـاي تجارت با كشـورها. 
- چكيده ها و فهرست ها ي الفبايي منابع و خدمات. 

- در ايـن فصـل توجـه خود را به منابـع اطالعاتي مربـوط به فرصت هاي 
صـادرات، تحقيـق در بازارهاي خارجي كاال و خدمـات، دعوت به مناقصه، 
افـرادي كه در صدد كسـب نمايندگي شـركت هاي بزرگ هسـتند، اطالع 
سـريع از پروژه هـاي موجـود در بازار هـاي خـارج و ديگـر اطالعاتـي كـه 
فرصت هـاي تجـاري تـازه اي در اختيـار كشـور هاي در حال توسـعه قرار 

مي دهنـد، معطوف مي سـازيم. 

منبع: 
tpo. ir. com سايت سازمان توسعه تجارت ايران
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مقاله | ترافیک

تحلیلي بر آلودگي صوتي ناشي از ترافیک عبوري 
در سطح راه ها

)مطالعه موردی خیابان های اطراف حرم مطهرامام رضا)ع(، شهر مشهد(

fazel. pars@gmail. com ،فاضل فصیحي | دانش آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابري دانشگاه سمنان
رضا نــوروزي | دانش آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابري دانشگاه سمنان

چكيده
امـروزه بـا توجـه بـه رشـد روز افزون جمعيـت و تعـداد خودروهـا، آلودگي 
صوتـي ناشـي از عبـور ترافيـك و بحـث بـر روش هـای مقابلـه بـا اثرات 
مخـرب آن بر سـالمت كاربـران راه هـا، از اهميت قابل توجهـی برخوردار 
گرديـده اسـت. در ايـن راسـتا و از جملـه مؤثرتريـن و اقتصـادي تريـن 
روش هـاي كاهـش آلودگـي صوتـي ترافيـك عبـوري، كنتـرل در منبـع 
توليـدي آن مي باشـد، همچنيـن امـكان كاهـش برخي از صداهـاي توليد 
شـده در راه ها، بواسـطه جذب آن توسـط روسـازي وجود دارد. لذا انتخاب 
يك روسـازي مناسـب بعنوان بهتريـن روش كنترل عامـل اصلي آلودگي 
صوتـي راه هـا، يعنـي جـذب صـداي ناشـي از تمـاس چـرخ خودروهـا و 
روسـازي، مطـرح مي باشـد. در مطالعه پيـش رو پس از معرفـی روش های 
اندازه گيری صداي توليدي ناشـي از حركت وسـايل نقليه بر سـطح راه ها، 
سـعي شـده تا تحليلي بر خصوصيات مؤثر بر ميزان صـداي توليدي آن ها 
 در انـواع مختلـف روسـازي ها همچـون بافـت روسـازی، شـكل چرخ هـا 
و... انجـام پذيـرد. در نهايـت يـك مطالعه موردی با هـدف تعيين و كنترل 
ميـزان آلودگی هـای صوتـی بافـت پيرامونـی حـرم مطهـر امام رضـا )ع(، 

جنبـه كاربـردی بودن ايـن مطالعه را بـه نمايش خواهد گذاشـت. 
كليـد واژه هـا: آلودگـي صوتـي، انـدازه گيـري صـداي چـرخ خودروهـا، 

روسـازي راه هـا. 

1- مقدمه
يكـي از پيامدهـاي منفـی رشـد روز افـزون ترافيـك عبـوري در راه هـا و 
خيابان هـا، افزايـش آلودگي هـای صوتـي ناشـی از آمد و شـد اين وسـايل 
نقليـه می باشـد. عملكرد سيسـتم موتـور و اگزوز، سيسـتم خنـك كننده، 
صـداي ناشـی از برخـورد هوا با بدنـه، لرزش هاي ناشـي از حركت، صداي 
چرخ هـا و اثـرات متقابـل چرخ و روسـازی، باعـث بوجود آمودن نوسـانات 
فشـاري ای می گردنـد كه به راحتي توسـط گوش انسـان قابل تشـخيص 
اسـت. مطالعـات صـورت پذيرفته توسـط كميسـيون Eu نشـان می دهند 
كـه حـدود 20 درصـد مـردم اروپا سـطح صداي بيش از سـطح اسـتاندارد 
را تحمـل مي كننـد و حـدود 170 ميليـون مترمربـع از شـهرها، مناطقي با 
اثـرات آزاردهنـده آلودگي هـاي صوتـي ناشـي از عبور ترافيك مي باشـند. 
يكاي مورد اسـتفاده براي تشـريح نوسـانات فشـار صدا، بعنوان بيان كننده 



85

بلندي صدا، دسـي بل مي باشـد كه با نماد dB نمايش داده شـده و نشـان 
دهنده سـطح فشـار صدا1 اسـت. بعنـوان مثال محـدوده شـنيداری گوش 
انسـان 0 )آسـتانه شـنيداری( تا 130 )آسـتانه درد( دسـی بل می باشـد. از 
آنجـا كـه محـدوده تغييرات اين سـطوح فشـار گسـترده بوده و بـه منظور 
فراهـم شـدن امـكان نمايـش خطی ايـن تغييرات، اعـداد بدسـت آمده به 
صـورت لگاريتمی  مورد اسـتفاده قرار گرفته و بـا واحد dB (A) 2، نمايش 

داده می شـوند. 

Hourly A-Weighted Sound Level in Decibels 
{dB(A)}*

موارد كاربرد Leq(h)** L10(h)*** نوع 
كاربری

مكان هايی دارای 
آرامش فوق العاده باال و 
دارای كاربری و خدمت 
رسانی به يك نياز مهم 
می باشند و بايد سطح 
صدا در حداقل ميزان 

باشد. 

57 (Ex) **** 60 (Ex) A

مكان هايی با 
كاربری های تفريحی، 

پارک ها، مسكونی، 
خوابگاه ها، هتل ها، 

كتابخانه ها و... 
67 (Ex) 70 (Ex) B

در مناطق و اراضی در 
حال توسعه و مناطقی 
كه در ساير قسمت ها 

قرار نمی گيرند. 

72 (Ex) 75 (Ex) C

كاربری های توسعه 
نيافته

- - D

متل ها، مكان های 
عمومی، و مدارس

52 (In) ***** 55 (In) E

* كنترل يكی از موارد Leq(h) و L10(h) بايد انجام گيرد. 
 Leq(h) **:  صدای توليدی معادل بر حسب ساعت

 L10(h) ***:  ميزان صدای توليدی كه 10 درصد آن در يك بازه 
زمانی بيشتر از يك ساعت رخ می دهد

 Ex****:  صدای اندازه گيری شده بيرونی نسبت به محيط 
 In*****:  صدای اندازه گيری شده داخلی نسبت به محيط 

CDOT جدول 1- محدوده صداهای مجاز بر حسب نوع كاربری ها بر اساس استاندارد
خصوصيات سـطح روسـازي همواره نقش مهمي در چگونگي انتشـار صدا 
از محل تماس چرخ و سـطح روسـازي را برعهده دارد]7[. تحقيقات انجام 
شـده در مينسـوتا نشـان داده كـه در سـرعت هاي باالتـر از 80 كيلومتر بر 
سـاعت، صداي ناشـی از تماس چرخ و سـطح روسـازي بعنوان اصلی ترين 
پارامتـر از بيـن صداهاي توليدي وسـيله نقليه در فراينـد حركت آن مطرح 
اسـت]4[. نيلسـون3 نيز تصديق مي كند كه صداي توليـدي از تماس چرخ 
خـودرو و راه، منبـع صدايـي حاكـم در اتومبيل هـا را تشـكيل می دهد]6[. 

لـذا شـناخت خصوصيات تاثير گـذار انواع روسـازي ها بر اين سـطوح صدا 
بـا هدف كنتـرل آلودگي هاي صوتـي از اهميت خاصي برخوردار اسـت. 

2- خصوصيات خودرو
صدای توليد شـده ناشـی از حركـت خودروها بر روی روسـازی را می توان 

در سـه بخش زيـر جای داد:
1- صـدای ناشـی از موتـور و سيسـتم توليد انـرژی در خودروهـا )صدای 

موتور، سيسـتم خنـك كننده، سيسـتم انتقال انـرژی، اگـزوز و...(
2- صـدای ناشـی از جابـه جايـی هـوای موجـود در اطـراف خـودرو )باد( 

هنـگام حركت آن
3- صدای توليدی ناشی از تماس سطح الستيك با روسازی 

صـدای توليدی ناشـی از كاركـردن موتـور خودروها و تماس السـتيك با 
روسـازی مهمتريـن بخش صدای توليدی را تشـكيل می دهـد كه در تردد 
بـا سـرعت های پاييـن، صـدای ناشـی از موتور خـودرو و در سـرعت های 
بـاال، صـدای ناشـی از تمـاس السـتيك با سـطح رويـه صـدای توليدی 
غالب را تشـكيل ميدهد. نمودار 1، اثر تغييرات سـرعت و نوع وسـيله نقليه 

بـر ميزان صـدای توليدی در سـطح روسـازی را نشـان می دهد. 
 

نمودار 1- متوسط صدای توليدی بر روسازی ها بر حسب نوع خودرو و سرعت تردد
3- خصوصيات چرخ خودرو

مكانيسـم مكـش هـوا در سـطح تمـاس السـتيك ها و روسـازي بـه 
چگونگـی حركـت چـرخ بـر روسـازی، نوع پوشـش چـرخ وسـيله نقليه و 
بافـت كلي4روسـازي بسـتگي دارد. ميزان انعطاف پذيري جداره السـتيك 

اتومبيـل، مشـخصات صـداي ناشـي از ايـن تمـاس را تعييـن مي كنـد. 
اداره ملـي اسـتاندارد، مطالعـه وسـيعي بـر انـواع مختلف چـرخ كاميون ها 
انجام داده اسـت. در حاليكه سـطح مطلق تماس در كاميون بزرگتر اسـت، 
اصـول يكسـاني در اتومبيل هـا حاكـم مي باشـد. شـكل 1 ناحيـه تمـاس 
سـطح السـتيك بـا مسـير را براي 9 نـوع چـرخ گوناگون نشـان مي دهد. 
انـدازه گيري هـا با اسـتفاده از روش آمارگيري عبـوري5 در فاصله 15متري 
از مسـير وسـيله نقليه، و در محدوده سـرعت 48 كيلومتر بر سـاعت انجام 
شـده اسـت. موتـور كاميون هـا در طـول آزمايشـات خاموش بـوده و تنها 
صـداي غلتـش قابـل انـدازه گيـري بوده اسـت. خالصـه نتايج به دسـت 
آمـده بـرای بافت آسـفالتي و روسـازي بتنـي صيقلي در جـدول 2 نمايش 
داده شـده اسـت. مطابـق ايـن مطالعـات، بيشـترين صـداي توليـدي در 
السـتيك های دسـته 4 يـا 9 واقع بر سـطوح بتني مشـاهده مي شـود، لذا 
مي توان حدس زد كه براي حداقل شـدن صداي ناشـی از تماس الستيك 
و سـطح روسـازی، می بايسـت اجـازه فـرار هـواي داخل شـيار داده شـود. 
در بررسـي اثرات تغيير سـرعت بر سـطح صدای توليـدی در محل تماس 
السـتيك های مـورد مطالعه بـا روسـازی، چنانچه انتظار مي رفت سـطوح 
صداي كلي با افزايش سـرعت، بواسـطه ضربه بيشـتر چرخ بر سـطح راه 

و افزايـش درجه مكش هـوا، افزايش پيـدا كردند ]6[. 

1. Sound Pressure Level (SPL)
2. Decibel with A – logarithmic Scale

3. Nilsson
4. Macro texture
5. Passby
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 جدول 2- سطح صدا بر حسب نوع آج چرخ
 

 شكل 1- نمايش انواع سطح الستيك ها

4- انـدازه گيـري آلودگـي صوتـي در محـل تماس چرخ خـودرو و 
سـطح روسازى

بـه منظـور انـدازه گيـری و ارزيابي اثـرات پارامترهـای مختلف بـر ميزان 
صدای توليدی در سـطح روسـازی ها، نيـاز به اسـتفاده از روش های معتبر 
انـدازه گيـری می باشـد كـه در زير به بيـان خالصـه ای از مهم ترين آن ها 

پرداخته شـده است:

1 )SPB( 4-1- روش آمارگيري عبوري
در ايـن روش با اسـتفاده از يك سيسـتم اندازه گيري صـدا2، كه در فاصله 
7/5 متـر از محـور مركـزی خـط عبور قرار می گيرد، حداكثر سـطح فشـار 

صـدا براي هـر عبور وسـيله نقليه نمونه ضبـط مي گردد. 
از معايـب ايـن روش می توان به ضبـط كل صداي ترافيك شـامل موتور، 
اگـزوز و صـداي آيروديناميكـي و امـكان عبـور تنهـا يك وسـيله نقليه در 

واحـد زمـان از مقابـل دسـتگاه ضبط صدا اشـاره نمود. 

SPB شكل 2- تجهيزات برداشت صدای توليدی به روش
همچنيـن نيـاز بـه دور بـودن محـل انـدازه گيـري از صداهـاي جانبـي، 
پژواک هـا يا عـوارض زميـن محدوديت هايی را در انتخـاب محل آزمايش 
در پـی دارنـد. اين روش به صرف زمان و نيروی زيادي وابسـته می باشـد، 

بـا اين وجـود از دقت مناسـبي برخوردار اسـت. 

3 )CPB( 4-2- روش عبوري كنترل شده
ايـن روش دارای جزئيـات اجرايـي مشـابه بـا آمارگيـري عبوري بـوده، با 
ايـن تفـاوت كه زمـان برداشـت در آن كوتاه تر شـده اسـت. در اين روش 
محدوديت هاي محل اندازه گيري، مشـابه بـا روش آمارگيري عبوري بوده 
و قابليـت انـدازه گيری سـطح صدا در شـرايط وجود ترافيك سـبك، آن را 
براي مناطق برون شـهري يا شـرايط آزمايش مسـير، مناسـب كرده است. 

4-3- روش متوسط زماني صداي ترافيك 4
در شـرايط جريان سـنگين ترافيك، روش هاي آمارگيري عبوري و عبوري 
كنترل شـده را نمي توان براي ارزيابي صداي ناشـی از تماس السـتيك و 
روسـازي بـه كار بـرد، زيرا تردد وسـيله نقليه بـه قدر كافـي قابل تفكيك 
نمي باشـد. در روش متوسـط زمانـی، از فشـار صدا ميانگين گرفته شـده و 
بـه سـطح صداي هـم ارز )Leq( تبديـل مي گـردد. روش ميانگين زماني، 
سـطح صـدا را بـا در نظـر گرفتن سـرعت ترافيك و تركيب وسـايل نقليه 

انـدازه مي گيرد. 
 

نمودار2- نتايج حاصل از برداشت صدای توليدی به روش متوسط زماني صداي ترافيك و انتخاب 
متوسط صدای توليدی

5 )CPX( )4-4- روش نزديك )يدک كش
انـدازه گيـري سـطح صـدا توسـط يـك يـدک كـش، بـا اسـتفاده از 
مي شـود.  انجـام  چرخ هـا  نزديكـي  در  شـده  نصـب  ميكروفون هـاي 
يدک كـش داراي يـك درپـوش مي باشـد كـه بـروي ميكروفون هـا قـرار 

1. Statistical Passby (SPB)
2. Sound Level meter (SLM)
3. Controlled Passby (CPB)
4. Time-averaged Traffic Noise
5. Close Proximity Methods (CPX)
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گرفتـه و ضمـن كاهـش صـداي بـاد، صـداي ترافيـك را نيـز انعـكاس 
مي دهـد. بنابرايـن ايـن انـدازه گيـري را مي تـوان حتـي در صـورت وجود 

جريـان ترافيـك هـم انجـام داد. 

CPX شكل 3 - تجهيزات برداشت صدای توليدی به روش
روش يـدک كـش، داراي سـرعت اندازه گيري بيشـتري مي باشـد، اما نوع 

وسـايل نقليـه جريان ترافيـك را در نظر نمي گيرد. 

5- روش هاي كاهش صداي ناشي از تماس الستيك با سطح راه
صـداي دريافـت شـده، ناشـي از نوسـانات و جابه جايـی هـوای سـاكن در 
حركاتـي مـوج گونـه مي باشـد. صـداي ترافيـك جاده هـا به دليل انتشـار 
بـه صـورت يك منبع خطـي، باعـث توليد آلودگـي صوتي در تمـام طول 

می شـود]18[.  راه 
بـا عبـور وسـيله نقليـه از يك نقطـه، آلودگـي صوتـي از تمام نقـاط جاده 
يـا از هـر نقطـه اي كه وسـيله نقليه در آنجا حضور داشـته اسـت، دريافت 
مي شـود و بـا افزايـش فاصله از منبع، سـطح صدا كاهـش مي يابد. بديهی 
اسـت هـر گونه تغييـری در ميزان صداهـا و كاهش آن ها در منبع، مسـير 
انتشـار يـا در گيرنـده، می توانـد باعـث تأثيراتـی در امـواج دريافتی گوش 
انسـان گـردد، لـذا می توان روش هاي مرسـوم كاهـش صداي راه هـا را در 

سـه دسـته و به شـرح زير جـای داد. 

دريافت كنندهمسيرمنبع
سطح )روسازي و حفاظت موتور

احاطه كننده ها(
عايق كردن سازه ها

تعبيه ماسك صدااحداث كمربند سبزصدا خفه كن براي اگزوز
-كاربرد موانع صدا1طراحي مناسب چرخ ها

كنترل تردد انواع وسايل 
نقليه

-جذب صدا

-انعكاس صدااعمال محدوديت سرعت
طرح آيروديناميك وسايل 

نقليه
--

--اصالح بافت روسازي
از ميـان روش های برشـمرده شـده در ليسـت فوق، كاهش صـداي بوجود 
آمده در محل تماس السـتيك و روسـازي، بعنوان روشـی مؤثر در كاهش صدای 
منبع توليد شـناخته شـده و مشـخصات انتشـار صوت را تحت تاثير قرار مي دهد. 

6- روسازى هاى آسفالتى با كمترين سطح صدا
ميـزان صـداي توليـدي ناشـي از عبـور خـودرو از سـطح راه بـه عوامـل 
مختلفـي همچون نوع روسـازي، ميزان تخلخل، اندازه و نوع سـنگدانه ها، 
مشـخصات خودرو عبوري، سـرعت خودرو و... وابسـته اسـت. از اين ميان 
دو عامـل سـرعت خـودرو و نـوع روسـازي بعنـوان مهـم تريـن عوامـل 
تاثيرگـذار در ميـزان صـداي توليـدي بـه شـمار آمـده كـه با اصـالح نوع 
بافـت روسـازي بـا حفظ عوامل اساسـي دخيل در طرح روسـازي همچون 
مقاومـت لغزندگـي و... مي تـوان تا حـدودي صداي توليدي ناشـي از عبور 

ترافيـك از سـطح راه هـا را كاهش داد. 
همـواره دسـتيابی بـه يـك بافت مناسـب بـا افزايـش ميـزان تخلخل در 
روسـازی، عـالوه بـر زهكشـي بهتـر باعـث لـرزش كمتـر السـتيك ها، 
كاهـش صـدای ناشـی از مكش هـوا و جذب بهتر آن مي شـود كـه براي 
دسـتيابي بـه تخلخلـي بـاال، نياز به يك سـطح آسـفالت با دانه بنـدي باز 

مي باشـد]11[. 
بر اسـاس تحقيقات انجام شـده، صداي توليدي ناشـی از تماس السـتيك 
با سـطح روسـازي در روسـازي هاي آسـفالتي حدود 2 تا 5 دسـي بل كمتر 
از روسـازي هاي بتنـی مي باشـد كه به منظور دسـتيابی بـه كمترين ميزان 
سـطوح صـدا، می بايسـت بافـت درشـت دانـه و غيرهمگن حداقـل گردد 
]10[. همچنيـن غلتـك زني سـطح باعث جهت گيري افقـي محور اصلي 
سـنگريزه ها و در نتيجـه توليـد صـداي كمتـر در روسـازي مي شـود]11[. 
لـذا در ادامـه بـه بررسـي خصوصيـات و ميـزان صـداي توليـدي در انواع 

روسـازي های آسـفالتی پرداخته شـده است. 

2)OGFC( 6-1- آسفالت متخلخل
روسـازی های از نـوع آسـفالت متخلخـل اصـوال براسـاس دو عملكـرد، 

صـدای انتشـار يافتـه از عبـور ترافيـك را كاهـش می دهنـد:
- كاهـش صـدای غلتـش: بافـت متخلخـل روسـازي بـا وارد نمـودن 
فشارناشـی از هـواي وارد شـده بـه مسـير، باعـث كاهش صـداي چرخ در 

حـال عبـور مي شـود. 
- جـذب صدا: يك اليه آسـفالت متخلخـل، بدليل شـرايط آيروديناميكي 
ويـژه اش باعـث كاهـش گسـترش صـداي توليـدي در فضـای اطـراف 
مي شـود. مطالعـات انجـام شـده در هلنـد بطـور متوسـط كاهـش صدای 
توليـدی در حـدود 4 دسـي بل را در آسـفالت متخلخل بـا ضخامت عادی 

نشـان می دهـد]12 و 13 و 14[. 
خصوصيـت مهم ديگر آسـفالت متخلخل اصالح طيف فركانسـی صدای 
توليـدي توسـط چرخ هـا هنگام حركت بـر روي آن هـا در مقايسـه با بتن 
آسـفالتی متراكـم می باشـد. ايـن ويژگـی باعـث كاهـش انتشـار صـدا در 

فركانس هـای بـاال )بيشـتر از 1000 هرتـز( می گـردد]15[. 
ضعف اصلي آسـفالت متخلخل در مقايسـه با بتن آسـفالتی متراكم، وجود 
20 درصـد فضـای خالـی در بافت آن می باشـد كه اين حجـم امكان نفوذ 
آب، هـوا، گـرد و غبـار را به آسـفالت متخلخل فراهم می كنـد و از آنجا كه 
خـواص كاهـش صدا رابطه مسـتقيم با ميـزان تخلخل موجـود در رويه ها 
دارد، ناخالصـی موجود ناشـی از اين آلودگی باعث كاهش كارايی آسـفالت 
متخلخـل در كنتـرل و كاهـش صـداي توليـدي مي گـردد. لـذا نگهداری 
مؤثـر از خلـل و فرج هـا و منافـذ سـطح رويـه بعنـوان يـك عامـل مهـم 
در ايـن نـوع آسـفالت مطـرح اسـت كه در صـورت تـردد ترافيك هـای با 
حجـم و سـرعت هاي بـاال، باعـث توليـد مكـش در چرخ هـا و ايجـاد اثـر 
خـود پاک كنندگـی3 مي گـردد كه تا حـدودی ضعف اشـاره شـده در فوق 
را كاهـش مي دهـد. لـذا اسـتفاده از آسـفالت متخلخل در مناطق شـهری 

1. Barriers
2. Open Graded Friction Courses or Porous Mixtures
3. self-cleaning



88

و خطـوط اضطـراری و ويـژه با سـرعت عبـوری 50 كيلومتر بر سـاعت و 
كمتـر از آن پيشـنهاد نمی گردد. 

بـه دليـل پاييـن بـودن دماي اين روسـازي نسـبت به سـاير روسـازي ها، 
در حـدود 1 الـي 2 درجـه، در زمسـتان زودتـر شـروع به يـخ زدن نموده و 
مـدت زمـان بيشـتری در اين حالـت باقی می مانـد. لذا نيازمنـد نگهداری 
زمسـتانی بيشـتری نسبت به سـاير روسـازي هاي بتن آسـفالتي مي باشد. 

6-2- سيستم دو اليه آسفالت متخلخل
همانطـور كه پيشـتر نيز اشـاره گرديد، يكـی از ضعف های اصلی آسـفالت 
متخلخـل، نفـوذ آلودگی هـا بـه خلـل و فـرج موجـود در رويـه و در نتيجه 
كاهـش خاصيـت كنترلی صـدای توليدی می باشـد. چندين نوع روسـازی 
جهـت رفـع ايـن نقيصـه طراحـی و اصـالح شـده انـد كـه يكـی از آن ها 

سيسـتم آسـفالت متخلخل دو اليه اسـت. 
همانطور كه در شـكل 2 مشـاهده مي شـود، اين نوع آسـفالت شـامل يك 
اليـه فوقانـی از آسـفالت متخلخل اسـت كـه به ترتيـب از درشـت دانه و 
ريـز دانـه تشـكيل شـده اند كـه وجـود اليـه اي از سـنگ هاي ريزدانه در 
ايـن نـوع روسـازي باعث كاهش لـرزش چـرخ و در نتيجه كاهـش توليد 

می شـود.  صدا 
در ايـن نوع روسـازي اليه بااليی همانند يك غربال عمل كـرده و از ورود 
خـاک بـه داخل سـاختمان روسـازی جلوگيـری می كند. همچنيـن هوای 
موجـود در بيـن دو اليـه، عـالوه بـر كاهش اثر صـدای ترافيـك عبوری، 

خاصيـت خود پـاک كنندگی منافـذ را نيز دارا مي باشـد. 
جهت اطمينان از عملكرد درسـت و دوام و ماندگاری خصوصيات سـازه ای 
روسـازی در طـی عمـر خدمـت دهـی آن كـه معموال بيـن 7 تا 10 سـال 
اسـت، اسـتفاده از يـك اليـه بينـدر اصالح شـده كـه خصوصيـات آن به 
ترافيـك عبـوری و مـدت زمـان بهره بـرداری وابسـته اسـت، ضـروری 

می باشـد. 
 

شكل 4 - ساختمان آسفالت متخلخل دو اليه اي
1 )SMA( 6-4- آسفالت با استخوان بندى سنگدانه اى

اسـتفاده از روسـازی های آسـفالتي با اسـتخوان بندي سـنگدانه اي جهت 
روسـازی سـطح راه هـای بـا ترافيـك سـنگين در دهـه اخير با رشـد قابل 
توجهـي روبـرو بـوده اسـت. داليـل ايـن اشـتياق عبارتنـد از: دوام بـاال، 
مقاومـت قابل قبـول در برابر تغيير شـكل های دايمی، ايجـاد راحتی برای 
سرنشـينان و نهايتا سـطح صدای نسـبتاً پايين در مقايسـه با بتن آسفالتی 

متراكم. 
SMA يـك تركيـب منقطـع بـا اسـتخوان بندی سـنگدانه ای اسـت كه 
سـنگدانه های درشـت بـا قيـر ماسـتيك، فيلـر و ريـز دانـه پر شـده اند و 
در مقايسـه بـا آسـفالت متراكـم، دارای فضـای خالی بااليی در سـاختمان 
سـنگدانه بـوده و ضخامت آن در حالت عـادی بين 15 تا 45 ميليمتر تغيير 
می كنـد. SMA شـبيه آسـفالت متخلخـل بوده بـا اين تفاوت كه سـطح 
فضـای خالـی باقـی مانـده پـس از اضافـه كـردن ماسـتيك به سـنگدانه 

حـدود 3 تـا 6 درصـد اسـت كه اين حالت برای آسـفالت متخلخل بيشـتر 
 SMA مي باشـد )20 درصـد يـا بيشـتر(. بـا ايـن وجـود بافت نسـبتاً بـاز

خصوصيـات كاهـش صدای بهتـری دارد. 
ايـن نـوع روسـازي بـا حداكثـر دانـه بنـدی 11 ميليمتـر )و تـا 6 ميليمتر( 
صدايی در حدود 2-3 دسـی بل كمتر در مقايسـه با بتن آسـفالتی متراكم 

توليـد می كنـد]16 و 17[. 

2 )VTAC( 6-5- بتن آسفالتى خيلى نازک
بتـن آسـفالتی خيلـی نـازک، معمـواًل از ضخامـت 20 تـا 30 ميليمتر بتن 
آسـفالتي با حداقل ميزان دانه بندی كه تركيبی از ماسـه با اندازه متوسـط 
و يـك بينـدر از جنس پليمر اصالح شـده به همـراه افزودنی هايی از قبيل 
پـودر السـتيك بـا دانـه بندی معيـن، مـواد متخلخـل هماننـد ورقه های 
رسـی، پـوزوالن يـا سـرباره كوره آهن گدازه ای می باشـد، تشـكيل شـده 
اسـت. حجـم فضـای خالـی در ايـن نـوع روسـازی معموالبيـن 15 تا 25 

درصـد بعـد از عبـور كمپكتورهای گردنده می باشـد. 
بافـت بـاز در سـطح اين نـوع رويه باعث ايجـاد خصوصيـات كاهش صدا 
گرديـده، درحاليكـه مقاومت لغزشـی بسـيار بااليی در سـطح رويه مسـير 
ايجـاد مي كنـد كـه در آزمايـش پخـش ماسـه بيـن 0/7 تـا 1/2 ميليمتـر 

بوده اسـت. 
VTAC 10-0  اغلب برای مسـيرهای با حجم ترافيك و سـرعت باال، در 
VTAC 6-0 برای مسـيرهای درون شـهری و حومه شـهري  حالی كـه 
اسـتفاده می شـود. ايـن نوع روسـازی بـه دليل رفتـار مكانيكـی خوبی كه 
در سـطوح صـدای پاييـن به نمايش گذاشـته اند، باعث گرديـده به عنوان 

بـی صداترين سـطوح از ميان انواع روسـازی ها مطـرح گردند. 
مزيـت اصلـی اين رويه نيـاز آن به هزينه هـای اوليه و نگهداری زمسـتانه 
كمتر در مقايسـه با آسـفالت متخلخل می باشـد. سـطوح صدای ناشـی از 
تمـاس السـتيك خودروهـا بـا ايـن نوع روسـازی به ميـزان 3 تا 5 دسـي 
بـل كمتـر از بتن آسـفالتی متراكـم و نيمه متراكم اسـت كه مقـدار آن به 

بزرگترين اندازه سـنگدانه ها وابسـته اسـت. 

3 )UTLAC( 6-6- بتن آسفالتى فوق نازک
بتـن آسـفالتی فـوق نـازک، يك نوع آسـفالت گـرم با ضخامـت 10 تا 20 
ميليمتـر اسـت. قبـل از اجرای سـطح آسـفالتی يك اليه ضخيـم از پليمر 
قيرامولسـيون اصـالح شـده بـر روی سـطح جاده پخش شـده، سـپس بر 
روی آن تركيـب آسـفالت گـرم با دانه بندی بـاز اجرا می گردد. امولسـيون 
قير شكسـته نشـده، تمـام فضای خالی بـه جز منافذ قسـمت فوقاني اليه 
رويـه را پـر كـرده كـه ايـن روش پركردن منافـذ، نقـش مهمي درعملكرد 
روسـازی عهده دار اسـت. منحنی خميدگی آسـفالت گـرم معموال منقطع 
و بزرگتريـن انـدازه الـك بـرای دانه بنـدی اين نوع آسـفالت بيـن5 تا 11 

ميليمتر می باشـد. 
در صـورت كاربـرد مقاديـر كمـي از بيندر برای باز گذاشـتن منافذ قسـمت 
بااليـی رويـه، كاهـش صـدا در مقايسـه با بتـن آسـفالتی در حـدود 3-2 

دسـی بل اسـت. 

7- اصول كاهش صداي روسازي
نتايـج تحقيقـات صـورت گرفته بر سـطوح صدای انـواع روسـازی ها و به 
ازای سـرعت 90 كيلومتـر بر سـاعت در فاصله 15 متر از خـط مركزی راه 

را می تـوان بطـور خالصه چنين بيـان نمود:
1( روسـازي آسـفالتي بـا منحنـی دانه بندي بـاز و سـنگدانه هاي كوچك، 
1. Stone mastic Asphalt (SMA)
2. Very Thin Asphalt Concrete (VTAC)
3. Ultra Thin Layer Asphalt concrete (UTLAC)
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بـي صداترين نوع روسـازي مي باشـد. 
2( طبـق بررسـی های انجام شـده، حداكثر نوسـانات سـطوح فشـار برای 

يـك نـوع روسـازی مشـخص، مقدار 9 دسـی بل می باشـد. 
3( حداكثـر اختـالف بين بي صداترين و پر صدا ترين روسـازي در شـرايط 

مشـابه، به 14 دسـی بل محدود می گردد. 
4( كاربـرد دانـه بندي با مشـخصات ابعـاد بزرگتر از 20 ميليمتر به سـمت 

افزايـش صدا ميـل مي كند. 
5( كاربـرد دانـه بنـدي با مشـخصات ابعاد كمتـر از 10 ميليمتـر تمايل به 

كاهش صـدا دارد. 
6( تخلخـل روسـازي، باعـث كاهـش اثـرات آيروديناميـك صـداي بـا 

بـاالي 1500 هرتـز مي شـود.  فركانـس 
7( سـطح يك روسـازي االسـتيك و ارتجاعي، اثرات ضربه و سـاير منابع 

مكانيكي را كاهـش مي دهد. 
8( ميـزان تأثيـر بافـت داخلی )اليـه در تماس با اسـاس( نسـبت به بافت 
بيرونـی )اليـه تماسـی بـا سـطح السـتيك( در كاهـش صـدای توليدی 

همـواره دارای نتايـج بهتری می باشـد. 
8- صـداى توليـدى ناشـى از عبـور خودروهـا در معابـر اصلى بافت 

اطـراف حـرم مطهـر امام رضـا )ع(
شـهر مشـهد، شـهری با پهنه اي حدود 20 هزار كيلومتر مربع، در شـمال 
خاوري اسـتان خراسـان قرار دارد كه بر اسـاس آخرين سرشـماری دارای 
جمعيتی نزديك به 2/5 ميليون نفر اسـت. اين شـهر به واسطه وجود جاذبه 
معنـوی خـود، حرم مطهـر امام رضا، هشـتمين امام شـيعيان، دارای حجم 
بـاالی سـفر در طول سـال از اقصی نقاط ايـران و جهان می باشـد. ميزان 
اهميـت اين سـفرها به گونه ای سـت كه اين شـهر را به عنـوان پايتخت 
معنـوی ايـران و دوميـن كالن شـهر مذهبـی دنيـا نـام گـذاری كرده اند. 
از آنجـا كـه مهم تريـن عامـل جذب سـفر در مشـهد وجود بـارگاه معنوی 
امـام هشـتم می باشـد، بافـت مركـزی شـهر كه محـدوده حـرم مطهر به 
شـمار مـی رود، جـز مناطـق بـا توليـد و جذب سـفر باال بـه شـمار آمده و 
نقش آن به عنوان مقصد اصلی اكثر سـفرهای منتهی به شـهر مشـهد پر 
رنـگ می گـردد. وجـود كاربری های مسـكونی و هتل های بـزرگ موجود 
در ايـن بافـت، نيـاز به وجود تاميـن آرامش روانی سـاكنين و مسـافران را 
پـر اهميـت جلوه می دهـد. لذا در ادامه به بررسـی صدای توليدی ناشـی از 
عبـور خودروها بر سـطح سـواره رو معابـر اصلی بافت اطـراف حرم مطهر 
شـامل خيابان های امام رضا، شـيرازی، طبرسـی و نواب صفوی )شـكل5( 
و مقايسـه آن بـا ميـزان مجـاز آيين نامه های معتبر پرداخته شـده اسـت. 

مراحـل كلی برداشـت و محاسـبه ميزان صـدای توليدی را می تـوان در 5 
گام زيـر خالصه نمود:

1. تعيين درجه راه
2. برداشت ميزان صدای موجود در معبر ناشی از عبور خودروها

3. تخميـن ميـزان صدای توليدی ناشـی از تردد خودروها بر اسـاس حجم 
و نـوع ترافيك عبوری

4. بررسی معايب و اثرات منفی ناشی از صدای توليدی
5. مشـخص نمـودن كاربری های اطراف معبر و ميـزان كاهش يا افزايش 

صدای توليدی ايـن كاربری ها
بـه علت عـدم در دسـترس بودن تجهيـزات برداشـت صـدای توليدی در 
شـهر مشـهد، در ايـن مطالعه تنها به محاسـبه ميـزان صـدای توليدی بر 
اسـاس ترافيـك عبـوری تاريخ 20 مهرماه 1389 )برداشـت شـده توسـط 
حـوزه مطالعـات و برنامه ريزی سـازمان حمل و نقل و ترافيك شـهرداری 
مشـهد( و مـدل سـازی و تخمين آن با كمـك نرم افـزار 1TNM پرداخته 
شـده و در نهايـت بـا مقاديـر مجـاز آييـن نامـه اشـتو مـورد مقايسـه قرار 

گرفتـه اسـت كـه نتايـج آن در جدول 1 قابل مشـاهده می باشـد. 

 
شكل 5- موقعيت معابر مورد بررسی 

)الف( 

)ب(

شكل 6- نمايش محيط نرم افزار TNM هنگام: الف- ورود اطالعات و مدل سازی؛ ب- خروجی نرم افزار 
1. Traffic Noise Model (FHWA Software)
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مسير شماره 
1 )خيابان 
آزادی حد 

فاصل 
چهارراه شهدا 
تا حرم مطهر(

1068018575853070/363/8E51

مسير شماره 
2 )خيابان 
امام رضا 

حد فاصل 
چهارراه دانش 
تا حرم مطهر(

86512100535937063/5E51

مسير شماره 
3 )خيابان 

نواب صفوی 
حد فاصل 

ميدان توحيد 
تا حرم مطهر(

13051286715669171/164/4E51

مسير شماره 
4 )خيابان 

طبرسی حد 
فاصل ميدان 
گمنام تا حرم 

مطهر(

1006532726148570/164/7E51

جدول 3- صدای توليدی ناشی از تردد خودروها بر روسازی معابر بافت اطراف حرم مطهر

 

نمودار3- ميزان صدای توليدی در معابر اطراف حرم مطهر )محاسبه شده بر اساس حجم عبوری(

مطابـق نتايـج نمايـش داده شـده در جـدول 3 و نمـودار 3، ميـزان صدای 
توليـدی در كليـه معابـر مـورد مطالعه در حدود 19 تا 20 دسـی بل بيشـتر 
از مقاديـر مجـاز آييـن نامه می باشـد كه ايـن مقـدار افزايش، باعـث بروز 
ناراحتـی و تنش هـای عصبـی قابـل توجهـی در كاربـران معابـر مذكـور 
كـه راننـدگان نيـز جزئـی از آنـان می باشـد، می گـردد. نتيجـه ايـن امر را 
می تـوان در پديـدار گشـتن چهـره ای نامناسـب، عصبانيـت و در نهايـت 

حـركات ناگهانـی و بی نظمی ترافيـك عبـوری مشـاهده نمـود. 
از جملـه روش هـای كاهنده صدای توليـدی در معابر جهت بهبود وضعيت 
صـدای توليـدی بـر حسـب درجـه اهميـت، كاشـت درختـان، اسـتفاده از 

حائل هـای صوتـی، كاهـش ميـزان تـردد و نهايتـا تغييـر نـوع روسـازی 
مطابـق مـوارد معرفی شـده می باشـد. 

6-نتيجه گيري
هـدف اصلـی ايـن مطالعـه بررسـی صـدای توليدی بـر روی روسـازی ها 
ناشـی از تـردد خودروها و بررسـی ميـزان تأثير پارامترهـای مختلف بر آن 

بوده اسـت. 
در ميـان عوامـل مختلـف، انتخـاب نـوع روسـازی مهم تريـن پارامتـر در 
كاهـش ميـزان صـدای توليـدی می باشـد. برخـی از روسـازی ها همچون 
آسـفالت متخلخـل، روسـازی دو اليـه آسـفالت متخلخـل، آسـفالت بـا 
اسـتخوان بنـدی سـنگدانه ای، بتن آسـفالتی خيلی نازک و بتن آسـفالتی 
فـوق نازک دارای تأثير بسـزايی در كاهش سـطوح صدا معرفی شـدند كه 
در صـورت انتخـاب و نگهـداری صحيـح می تـوان تا حدود 8 دسـی بل از 
ميزان صدای توليد ناشـی از تردد خودروها بر روی آن كاسـت. از آنجا كه 
يـكای مورد اسـتفاده برای سـطوح صدای توليدی واحـدی بر پايه لگاريتم 
می باشـد، كوچك تريـن تغييـر در آن توسـط گـوش انسـان قابـل درک و 
تشـخيص می باشـد. مطابـق بـا اسـتاندارد جهاني، آسـفالت بـا دانه بندي 
بـاز1 بـه عنـوان بي صداتريـن روسـازي رايـج مـورد اسـتفاده مي باشـد. 
طبق محاسـبات انجام شـده صـدای معابر اطراف حرم مطهـر امام رضا)ع( 
كـه در ايـن مقالـه مورد بررسـی قرار گرفته اند حدود 20 دسـی بل بيشـتر 
از مقـدار مجـاز آيين نامه ای می باشـند كـه اين ميـزان دارای اثرات منفی 
بسـياری بـر آرامـش روانـی كاربران و سـكنه آن ها می باشـد. ايـن ميزان 
افزايشـی صـدای توليـدی را بـا اسـتفاده از تغييـر نـوع روسـازی، كاشـت 
درختان، اسـتفاده از عايق هـای صوتی و... می توان تا حـدودی كاهش داد. 
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مقاله | عمومی 

گامی به سوی دولت الکترونیک

وقتی فناوری، بساط کاغذها را بر می چیند

امیر طالبیان | مسوول حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

مقدمه 
آنچنـان  داراي  پيچيـده سـازمان ها،  بوروكراسـي  در دهه هـاي گذشـته 
قـوام و تعصبـي بـود كـه خدشـه بـه آن امـري مذمـوم و بعضـا ناممكـن 
تلقـي مي شـد. در چنيـن فضايي انديشـه خلـق سـازمان هاي الكترونيكي 
بي شـباهت بـه رويا نبـود. اما در عصر حاضر تغييرات شـگرف سـازمان ها 
و پيشـرفتهاي غيـر قابـل تصـور تكنولـوژي ارتباطـي، اطالعاتـي و نيـز 
فراگيـر شـدن شـبكه هاي رايانـه اي در سـازمان ها و حتـي منـازل و از 
سـوي ديگـر ناكارآمـدي سـازمان هاي سـنتي در پاسـخگويي بـه ايـن 
تحوالت، موجب كمرنگ شـدن حكومت اداري سـازمان ها )بوروكراسـي(
و حكم فرمايي نتوكراسـي )حكومت شـبكه ها بر سـازمان ها( شـده اسـت. 
حـال ديگـر، ايده سـازمان هاي الكترونيكي نـه تنها رنگ واقعيـت به خود 
گرفتـه اسـت، بلكـه ضرورتي انـكار ناپذير در سـازمان هاي سـده بيسـت 

ويكمي محسـوب مي شـود. امروزه بسـياري از كاركنان در منازل خود و از 
طريق شـبكه هاي اطالعاتـي و ارتباطي همچون: اينترنـت، پيجر، فاكس، 
ويدئوكنفرانـس و... خدمـات خـود را بـه سازمان هايشـان ارايـه مي دهنـد. 
همچنين سـازمان هاي كوچك و بزرگ، از طريق اتحـاد و وحدت زود گذر 
بـراي انجـام يـك كار ويژه بطـور گروهي با اسـتفاده از فنـاوري اطالعات 
و ارتباطـات، حتـي بـا رقبـاي ديـروز خـود همـكاري مي كنند و دسـت به 

كارهـاي بـزرگ مي زنند. 

مزاياي سازمان هاي الكترونيكي
1- سـرعت باال در پاسـخگويي به نيازهاي مشـتريان و انطباق با تغييرات 

محيطي. 
2- انعطاف پذيري فوق العاده 
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3- كاهـش هزينه هـا از طريـق كاهـش كاغذ بـازي، دوباره كاريهـا، تردد 
كاركنـان و هزينه هاي پرسـنلي. 

4- كيفيت و تسهيالت بيشتر براي مشتريان و امكان دريافت خدمات در هر زمان. 
5- بهبود شاخص بهره وري در مقياس فردي، سازماني و اجتماعي. 

6- استقالل بيشتر كاركنان در انجام امور. 
7- افزايـش سـودهي بـا توجـه بـه كاهـش هزينه هـا و از سـوي ديگـر 

افزايـش كارايـي در سـازمان. 

بـدون شـك همگان ايـن بـاور را پذيرفته اند كه شـرايط كسـب و كار در 
سـازمان هاي سـده بيسـت و يكمي  دچار تغييرات شـگرف و دگرگونيهاي 
اساسـي شـده اسـت. امـروزه سـازمان ها جهـت موفقيـت در عرصـه پـر 
رقابـت جهانـي مي بايسـت، رويكردي متفاوت با گذشـته داشـته باشـند و 
مبـادرت بـه طراحي و پياده سـازي سـاختارهاي نوين متناسـب با شـرايط 
حاكـم كننـد. چـرا كـه تغييـرات مـداوم و با سـرعت متغيرهـاي محيطي 
موجب شـده اسـت تا سـاختارهاي سـنتي انعطـاف و سـرعت الزم جهت 
پاسـخگويي بـه ايـن تغييرات را نداشـته باشـند. از سـوي ديگر گسـترش 
روزافزون تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي موجب شـده اسـت شـرايط 
الزم جهـت كار در فضـاي الكترونيكي به راحتي فراهم شـود. پس يكي از 
جايگزينهايي كه سـازمان ها جهت بهينه سـاختن سـاختارهاي خود پيش 
روي دارنـد، اسـتفاده از سـاختار الكترونيكـي اسـت. امـا آنچه كـه نبايد در 
ايـن ميان ناديده گرفته شـود آن اسـت كه پرداختن بـه مقوله الكترونيكي 
كـردن سـازمان ها بدون در نظـر گرفتن زير سـاختهاي الزم )نـرم افزاري 
و سـخت افـزاري( و اشـاعه فرهنـگ كار در فضـاي الكترونيكـي در ميان 
كاركنـان و همچنيـن مدنظـر قـرار نـدادن تبعـات بعضاً منفـي كه ممكن 
اسـت در اثـر ايجاد سـازمان هاي الكترونيكي بر سـازمان ها تحميل شـود، 

امـري عبـث و بي حاصل اسـت. 
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي در جهـت تبديـل 
شـدن به سـازمان الكترونيكي در راسـتاي ارايه خدمات مطلـوب و كارآمد 
الكترونيكـي بـه اعضاي خود مطالعات گسـترده اي را در جهت شناسـايي 
فرايندهـاي سـازماني در حوزه هـاي مختلـف كاري از سـال 88 در دسـتور 
كار خـود قـرار داده اسـت در ايـن خصوص از ابتداي سـال 1391 سـامانه 
جامـع مكاتبـات اداري الكترونيكـي سـازمان با توجـه به مكانيـزه نمودن 
تمامي مكاتبـات در سـازمان و دفاتـر نمايندگـي نظام مهندسـي در سـطح 
اسـتان بـه بهره بـرداري رسـيد. در اين سـامانه كليه مكاتبات بين پرسـنل 
و نمايندگيهـا در سـطح اسـتان به صـورت مكانيـزه صـورت مي پذيـرد و 
حتي االمـكان سـعي گرديده اسـت كه كاغـذ در چرخه مكاتبات سـازمان 
حـذف گـردد رويكردي را كه سـازمان در جهت توليد و اجـراي نرم افزارها 
در نظـر گرفته اسـت اسـتفاده از تكنولـوژي و فن آوريهاي جديـد در حوزه 
توليـد نـرم افـزار با قابليـت نـرم افزارهاي تحـت وب در جهت دسترسـي 

سـريع و آسـان در اقصـي نقـاط جهـان بـا امنيت باال مي باشـد. 
كاربـران محتـرم مي توانند در صورت ثبت نامه خود در سـازمان و داشـتن 

كـد رهگيري نسـبت به پيگيري نامه خود در سـازمان اقـدام فرمايند. 

يكـي ديگـر از خدماتـي كـه سـازمان در جهـت تبديل شـدن به سـازمان 
الكترونيكـي در راسـتاي ارايـه خدمـات الكترونيكـي بـه اعضـاي خـود 
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راه انـدازي نمـوده اسـت پذيـرش الكترونيكـي اعضـاء در سـازمان نظـام 
مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي مي باشـد نرم افزار مورد اشـاره شده 
از آبـان مـاه 1391 به صورت رسـمي راه اندازي گرديد طراحي سـامانه ذكر 
شـده بـه اين صورت مي باشـد كـه از ابتدا تـا انتهاي درخواسـت عضويت 

در سـازمان به صـورت مكانيـزه صـورت مي پذيـرد. 
متقاضـي عضويـت در سـازمان ابتـدا درخواسـت عضويـت خـود را بـه 
همـراه مـدارک تحصيلـي بـه صـورت الكترونيكي براي سـازمان ارسـال 
مي نمايـد پـس از تاييـد مـدارک فوق توسـط سـازمان مرحله بعـدي ثبت 
نـام متقاضـي فعال مي گـردد كه متقاضي بـا ورود بـه كارتابل خـود ادامه 
فراينـد ثبـت نـام را تكميل نموده و نسـبت بـه پرداخت حـق عضويت به 
صـورت الكترونيكـي اقـدام مي نمايد و پس از ارسـال فـرم الكترونيكي به 
سـازمان و بررسـي اطالعات، شـماره عضويـت به وي اختصـاص مي يابد 
كـه بـه صـورت پيام كوتاه بـه عضو محترم ارسـال مي گـردد همچنين در 
كارتابـل ايشـان ثبت ميگـردد كليه فرايندهاي صـورت پذيرفتـه از ابتدا تا 
انتهـاي عضويـت يك فرد در سـازمان به صـورت كامال مكانيـزه صورت 
مي پذيـرد كـه ايـن امر موجب مديريـت بهينه در امور و همچنين سـرعت 
در عمـل و رفـاه و ارايـه خدمـات مطلوب به اعضاي محترم سـازمان نظام 

مهندسي سـاختمان اسـتان مي باشد. 

قابـل ذكـر مي باشـد بـا توجـه بـه مطالعـات صـورت پذيرفتـه شـده در 
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان توليد و اجـراي نـرم افزارهاي 
الكترونيكـي ديگر بـراي حوزه هاي مختلف سـازمان در مرحله اقدام جهت 
ارايـه خدمات مطلوب به اعضاء محترم سـازمان مي باشـد كـه در آينده اي 
نزديـك ايـن خدمـات الكترونيكـي بـه اعضـاي سـازمان نظام مهندسـي 

سـاختمان در سـطح اسـتان ارايـه مي گردد. 
حـوزه فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات سـازمان از زحمـات و پيگيريهاي 
هيـات مديـره محترم و همچنين حمايـت و هدايت جنـاب آقاي مهندس 
اخوان عبداللهيان رياسـت محترم سـازمان كمال تشـكر و قدرداني را دارد. 
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مقاله | عمومی 

کاربرد آمار در ساخت وساز

محمد حسین خامنه باقري | مشاور سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و مدرس دانشکده فني مشهد

مقدمه:
علـم آمـار داراي تعاريف مختلفي اسـت. آنچه كه در اين تعاريف مشـترک 
بـوده و آن را بعنـوان تعريـف كلّي علـم آمارمي توان پذيرفت عبارت اسـت 

از:
تعريـف علـم آمـار: علـم جمـع آوري اطالعـات و تحليـل آن هـارا بـراي 

دريافـت نتايـج معتبرعلـم آمـار گويند. 
علـم آمـار بـا تعريـف فـوق در كليـه ابعاد يـك جامعـه نقش اساسـي ايفا 
مي كنـد. هـر جامعـه داراي هدفي اسـت كـه براي رسـيدن بـه آن نياز به 
برنامـه دارد و هيـچ برنامـه اي موفـق نخواهد بود مگر برپايـه آمار طراحي 

شـده باشد. 
ساخت وسـازها يكـي از اهـداف جوامـع بشـري مي باشـدبراي تحقـق اين 
مهـم نيـاز بـه برنامـه جامعي بـوده كه آمـار يكـي از ابزارهاي كليـدي آن 

مي باشـد. 
در اين ياداشـت به بخش كوچكي از ساخت وساز)سـاختمان هاي مسكوني( 
در يـك محدوده خاص يعني اسـتان خراسـان رضوي از ديـد آمار پرداخته 
مي شـود. اميـد اسـت ايـن مقالـه آغـاز گـر تدويـن برنامـه جامعـي براي 

ساخت وسـاز در ايـن خطه باشـد. 
بـا آرزوي اينكـه روزي فرا رسـد كه علـم آمار و كاربـرد آن مانند خواندن و 

نوشـتن يكـي از ضروريات جوامع پويا بشـري گردد. 

آمار پروانه هاي صادره در سال 1390 
آوري،  جمـع  سـال 1390  صـادره  پروانه هـاي  آمـار  ياداشـت  ايـن  در 
اندازه گـذاري، تنظيـم، تلخيص و گروه بندي شـده اسـت. در ادامه تحليلي 

مختصـر بـر داده هـا انجـام خواهـد گرفت. 
پيش بيني،بـرآورد بـراي آينـده، تصميم گيري مناسـب و تهيـه برنامه هاي 
جامـع با بـزرگان اين رشـته خواهد بود كه برايشـان آرزوي توفيـق داريم. 

1- جمع آوري داده هاي آماري: 
1-1: آمارهـاي مربـوط بـه تعـداد و متـراژ زيـر بنـاي پروانه هـا، اصـالح 
پروانه هـا و توسـعه بنا هـاي صـادره سـال 1390 در مناطـق 13 گانـه 
شـهرداري مشـهد مقـدس و آمـار پروژه هائي كه ملزم به داشـتن سـازنده 
)مجـري ذي صالح( مي باشـند بـا همت و همكاري ارزشـمند جناب آقاي 
مهنـدس طاهـري پـور مديريـت محتـرم اجراي مقـررات ملي سـاختمان 
شـهرداری مشـهد مقدس، جناب آقـاي مهندس نوراللهي رياسـت محترم 
اداره نظـارت بـر عملكـرد مهندسـان ناظر و دفاتر فني شـهرداري مشـهد 
مقـدس و جنـاب آقاي مهندس مهاجـر مديريت محترم ماده 33 سـازمان 

گردآوري شـده اسـت. 
ايـن آمـار پس از تنظيم و گروه بنـدي در نمودارهـاي 15- 1 ارايه گرديده 

است. 
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)9(

پروانه احداث نوع پروانه
بنا

پروانه ها جمعتوسعه بنااصالح 

 m25،134،454699،608333،5936،167،655متراژ
جدول )1(

)10(

)14(

)15(
2-1: نمـودار )16( آمـار پروانه هـاي صادره سـال 1390 خـارج از محدوده 

را نشـان مي دهد. 

 

آمار ساخت وسازهاى خارج از محدوده

)16(
3-1: نمودار)17( آمار پروانه هاي صادره سـال 1390 شهرسـتانهاي اسـتان 

خراسـان رضوي را نشان مي دهد. 

)17(
4-1: درنمودار18 متراژ و درصد پروانه هاي صادره در شهرک هاي جديد 

گلبهار و بينالود ارايه شده است. 
 

)18(
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2- تحليل داده هاي آماري:
تحليـل داده هـاي آمـاري بـاال را مي تـوان در چند بعـد انجـام داد كه ذيالً 

بـه چند مورد اشـاره مي شـود. 
1-2: بررسـي تعـداد و متـراژ پروانه هاي صادره در مشـهد و شهرسـتانها و 

مقايسـه آن ها بـا آمار مهندسـان ناظر
2-2: آمـار مهندسـان ناظـري كه در شـهر مشـهد پروانـه اشـتغال دارند. 

)نمودارهـاي19و20(

 
آمار مهندسان ناظرداراى پروانه اشتغال به تفكيك تخصص و پايه

)19(

)20(

اگـر ظرفيت مهندسـان عمـران را در پايه هـاي1 و2 و3 مـالک ارجاع كار 
فـرض كنيم كل ظرفيت مهندسـان ناظر عمران در مشـهد مطابق جدول 

زير خواهـد بود. 

مهندسان ناظر 
عمران

جمعپايه 3 پايه2پايه 1

1134127416664074تعداد)نفر(
16،00012،0008،00046،760،000ظرفيت)مترمربع(

)جدول2(

3- 2: نمودار هـاي 21 و 22 و جـدول 3 تعداد و ظرفيت مهندسـان عمران 
شهرسـتانها را نشان مي دهد. 

 

)21( 

)22(

جمعپايه3پايه2پايه1مهندسان ناظر
89182251522تعداد )نفر( 

16،00012،0008،0005،616،000ظرفيت )متر مربع( 
 جدول )3(

با توجه به جداول 2 و 3 كل ظرفيت مهندسان عمران استان برابر است با: 
52/376/000 مترمربع

اگـر فـرض شـود ايـن ظرفيت بايـد در سـه سـال متوالي مـورد اسـتفاده 
قرارگيـرد بـا توجـه بـه نمـودار )25( و جدول4  

 

)25(
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مجموع سال138813891390سال
جمع تعداد 

پروانه هاي صادره
7،8375،4905،33518،662

درصد تغييرات 
نسبت به سال مبنا 

1388

0-42-42-

)جدول 4( آمار سال 1390 تا 90/12/8 می باشد
مي تـوان نتيجـه گرفت تعداد پروانه هاي صـادره در سـال 1390 تقريباً 84 

درصد ميانگين سـه سـال متوالي مي باشد. 
توجـه: بعلـت در دسـترس نبودن آمار و متـراژ پروانه ها، اصـالح پروانه ها و 
توسـعه بناهاي سـالهاي 1388و 1389 نمي توان تحليل دقيقي از اين سـه 
سـال ارايه نمود. لذا فرض شـد سـال 1390 ميانگين سـه سـال گذشـته 
باشـد، پـس در سـه سـال بطـور تقريـب 18،500،000 مترمربع )بـا توجه 
بـه جـدول 1(پروانـه صـادر شـده اسـت. در صورتي كـه ظرفيـت عمران 
46،760،000مترمربـع )بـا توجـه به جدول 2(بوده اسـت. پس در اين سـه 
سـال فقـط از 40 درصـد ظرفيت مهندسـان عمراني كه در شـهر مشـهد 

پروانه اشـتغال دارند اسـتفاده شـده است. 
بنابرايـن در حـال حاضر بايـد 60 درصد ظرفيت مهندسـان عمـران خالي 
باشـد. حـال اگر فرض شـود ظرفيت مهندسـان عمران اسـتفاده شـده در 
پايـان سـال 1391 جايگزين ظرفيت اسـتفاده شـده در سـال 1388 گردد 

همـواره بـه ميـزان 60 درصـد ظرفيت عمـران خالي خواهـد بود. 
نكتـه مهـم ديگـري كـه بايد بـه آن اشـاره نمـود، هر سـاله متراژ نسـبتًاً 
زيـادي در نتيجـه ورودي هاي جديـد و ارتقاء پايه ها به ظرفيت مهندسـان 
عمـران افـزوده مي شـود. ايـن متـراژ بـراي سـال 90 در جدول شـماره 5 

درج شـده است. 

درگذشته گان*ارتقاء پايهورودي هاي جديد

پايه3پايه2پايه21 به31 به 2

3-1--675نفر
48،000-24،000--5،400،000متراژ

)جدول 5(
*دسترسي به آمار و متراژ ارتقاء پايه ها ميسر نگرديد. 

جمع: 5،328،000

اين متراژتقريبا 10درصد ظرفيت عمران استان در سال 1390 مي باشد. 
اگـر تصـور شـود سـالهاي آتي نيز بـا همين ميـزان به ظرفيت مهندسـان 
عمـران افـزوده شـود الزم اسـت ساخت وسـازها نيـز هر سـاله بـا در صد 

معيني افزايـش يابد. 
4-2: آمـار تعـداد پروانه هـاي صـادره در سـال های 86 و 87 و 88 )ايـن 
آمارهـا در مقالـه نگاهـي بـه آمار ساخت وسـازهاي شـهري در سـال هاي 
اخيـر كـه در نشـريه شـماره 33و 34 بهمـن و اسـفند 88 توسـط نگارنده 
ارايـه شـده اسـت( نشـان مي دهـد از سـال 86 تـا 89 هـر سـاله ميـزان 
ساخت وسـازها رونـد نزولي داشـته كه در ذيل علل كاهش ساخت وسـازها 

ارايه شـده اسـت. 

3- علـل كاهش ساخت وسـازها: عوامل كاهش ساخت و سـازها بشـرح 
مي باشـد: زير 

1-3: بروكراسي سخت اداري براي اخذ پروانه و پايان كار )تا قبل از سال 1391(

ناظـر، مجـري  پروانـه، مهندسـان  اخـذ  بـودن هزينه هـاي  بـاال   :3-2
ذي صـالح، بيمـه )بدون ارايه خدمات(، آتش نشـاني، آموزش پـرورش و... 

3-3: نبود بانك هاي اطالعاتي مورد نياز مالكان
4-3: عـدم وجـود تسـهيالت بانكـي بـراي سـاخت )بجـز حالت سـپرده 
گذاري هـا در بانك مسـكن جهت سـاخت و خريـد، كه در ايـن حالت هم 

سـقف وام تعيين شـده بسـيار ناچيز مي باشـد.(
5-3: جذب سـرمايه ها توسـط بانك ها از قبيل سـپرده گذاري بلند مدت، 

اوراق مشـاركت و خريد سكه و..... 
6-3: نبـود اطمينـان از امـكان فروش و سـود دهي مناسـب پـس از اتمام 

پروژه. 
7-3: مشكل تهيه مصالح و تجهيزات در طول اجراي پروژه

8-3: عدم ثبات در بازار مصالح و نوسانات آن
4- تاثيرات سوء حاصل از كاهش ساخت وسازها: 

ذياًل به تاثيرات سوء ناشي از كاهش ساخت وساز اشاره شده است: 
1-4: انحرافات اخالقي و اجتماعي جامعه كارگري در اثر بيكاري

2-4: كاهش گردش پول در بازار
3-4: كاهـش توليـد مصالح و اقالم سـاختماني، )اثر ايـن كاهش در مقاله 
» سـهم توليد در ساخت وسـازها « به قلم نويسـنده در نشـريه طاق شماره 

60 و 61 خرداد 91 درج شـده اسـت(
4- 4: كاهش واردات 

5-4: جذب منابع مالي در بخش هاي غير مولد
6-4: كاهش درآمد ارگانهاي دخيل در ساخت وساز

7-4: عدم نوسازي بافت هاي فرسوده
8-4: عدم نوسازي ساختمان هاي غير مقاوم در برابر حوادث طبيعي

9-4: عدم تمايل عوامل اجرائي به افزايش مهارتها
10-4: بـاال رفتـن نقدينگي در جامعـه كه اين امر باعث تورم خواهد شـد. 
11-4: رو آوردن مالـكان سـاختمان هاي قديمـي بـه ساخت وسـازهای 
مشـاركتي بـا اشـخاص غيـر فني و سـودجو كـه اغلـب اين مشـاركتها با 
مشـكالت فنـي و حقوقي همـراه بوده كـه پرونده آن هـا در مراجع قضائي 

در حـال پيگيري اسـت. 
5- چند راهكار براي رونق بخشيدن به ساخت وسازها: 

1-5: ايجـاد مديريـت واحـدو جامـع ساخت وسـاز بطوريكه ايـن مديريت 
وظايـف كنتـرل، بازرسـي و نظارت بـر ساخت وسـازها را عهـده دار گردد. 
بـا ايجـاد ايـن مديريـت وظايـف ارگانهـاي مختلـف ماننـد شـهرداري، 
آتش نشـاني، اسـتاندارد، شـركت هاي آب، بـرق و گاز بـه مديريـت جامـع 

ساخت وسـاز واگـذار خواهـد شـد. 
2-5: بخشـودگي 50 تـا 40 درصـد عـوارض پروانـه سـاختماني توسـط 
شـهرداري كـه بـا اعمـال ايـن بخشـودگي و افزايـش تعـداد پروانه هـاي 

صـادره درآمـد الزم تسـهيل خواهـد شـد. 
3-5: ايجاد بانك سرمايه گذاران مطمئن جهت ساخت وسازهاي مشاركتي

4-5: جلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز و حاشيه شهر
5-5: ارايه تسـهيالت بانكـي حداقل 50 درصد هزينه هاي ساخت وسـاز با 

بهره پاييـن و بازپرداخت طوالني
6-5: ايجاد بانك اطالعاتي عوامل اجرائي و نظارتي و درج سوابق حرفه اي آن ها 

7-5: تثبيت قيمتها براي يك مدت مشخص 
ضوابـط  كـه  ساخت وسـازهايي  بـراي  مـادي  مشـوق هاي  ارايـه   :5-8

شهرسـازي و مقـررات ملّـي را رعايـت نماينـد. 

نتيجه گيري: 
بـا عنايت بـه موارد فـوق در صورتيكه مقوله ساخت وسـاز رونق گيرد كليه 
اقشـار جامعـه بـه نوعـي از آثار مثبـت آن بهره منـد خواهند شـد و اقتصاد 

كشـور متحول خواهد گرديد. 
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دو پژوهشـگر كشـورمان براي نخسـتين بـار در جهان موفق بـه ثبت ايده 
اختراعی تعيين شـاخص مقاومت يك سـاختمان دربرابر زمين لرزه شـدند.
پيمـان برادريزدچيـان وعادل رحيمـی در خصوص اهميـت و ضرورت اين 
طـرح آورده انـد: در ميهـن عزيزمـان ايران تاكنـون مطالعات ارزشـمندی 
وشـيوه های  مصالـح  بكارگيـری  ونـوع  سـاختمان  مقاومـت  درزمينـه 
مقاوم سـازی صورت گرفته اسـت و مهندسـان مرتبط با صنعت سـاختمان 
بـا بهره منـدی از دانـش جهانی و به روز سـعی بر ارتقای كيفی سـازه های 
توليـدی خـود دارند.امـا ازآنجـا كـه عرصـه گسـترده فاكتورهـای مؤثـر 
برمقاومت سـاختمان بسـيار متنوع می باشـند و ازآنجا كه تاكنون معياری 
واحـد بـرای تعريفی جامع از مقاومت لرزه ای يك سـاختمان با اسـتفاده از 
فاكتورهای علمی وفنی موجود ارايه نشـده اسـت شـاخص ميزان مقاومت 
يك سـاختمان دربرابـر زلزله می تواند تمامی فاكتورهـای مؤثر در مقاومت 
يـك سـازه را جمع بنـدی نموده وميـزان واقعـی مقاومت يك سـاختمان 

دربرابرزلزلـه را نشـان دهد.
از مزايـای ايـن اختـراع مـي تـوان بـه آگاهـی رسـانی خريـداران و يـا 
اجاره كننـدگان واحدهـای سـاختمانی از ميـزان مقاومـت سـاختمان مورد 
نظرشـان دربرابـر زمين لـرزه، ترويج فرهنگ مقاوم سـازی از طريق اطالع 
رسـانی عمومـی و تمايل روانی افراد به سـكونت در واحدهای سـاختمانی 
دارای شـاخص مقاومـت زلزلـه بـا ارزش گذاری باال، تشـويق سـازندگان 
به بهره مندی سازه هايشـان از شـاخص ميـزان مقاومت سـاختمان دربرابر 
زلزلـه وتوليـد سـاختمان های بـا كيفيـت، تشـويق سـاكنان واحدهـای 

اختراع شاخص مقاومت ساختمان دربرابر زمین لرزه
خبر ویـژه | توسط دو پژوهشگر کشورمان صورت گرفت

سـاختمانی از پيش سـاخته شـده كـم مقاوم به بهـره گيری از شـيوه های 
علمی مقاوم سـازی، ايجاد اطمينان خاطردر سـاكنان واحدهای سـاختمانی 
كـه براسـاس ايـن شـاخص مقـاوم ارزيابی شـده انـد، پيشـگيری آگاهانه 
از خسـارت های مـادی و معنـوی زميـن لرزه هـای احتمالـی و كارآفرينی 

ودرآمدزايـی اشـاره نمود.

اين دو پژوهشـگر كشـورمان پيشـنهاد كرده انـد به منظور تجاری سـازی 
ايـن اختـراع و بـرای ارزشـيابی مقاومـت يـك سـاختمان در برابـر زلزلـه 
ای  لـرزه  مقاومـت  شـاخص  براسـاس  مقاومـت  ايـن  گـذاری  وارزش 
اختـراع بايـد چنـد مرحلـه را به ترتيـب انجـام داد: مرحله نخسـت تدوين 
اسـتاندارد ملـی و بين المللی برای شـاخص ميزان مقاومت يك سـاختمان 
دربرابـر زميـن لرزه بـا اسـتفاده از گروهی ازمتخصصان سـايزموتكتونيك، 
عمران،سـازه،پی،زمين شناسـی،جوش،ژئوتكنيك، مقاوم سـازی و بازرسی 
فنـی در دوشـاخه سـازه های از پيـش سـاخته شـده وسـازه های درحـال 
سـاخت اسـت.در مرحلـه ديگـر بايـد ازسـاختمان های درحـال سـاخت 
بازرسـی فنـی دوره ای صورت گيرد تـا ميزان رعايت معيارهای اسـتاندارد 
ملـی تدويـن شـده بررسـي شـود و باالخـره آنكـه پـس از اتمـام انجـام 
بازرسـيهای فنـی گواهينامه رتبـه بندی ميـزان مقاومت آن سـاختمان در 
برابـر زلزلـه صـادر و آن شـاخص بـرروی پيكره سـاختمان نصب شـده و 
درصـورت هماهنگـی بـا شـهرداری ونظام مهندسـی سـاختمان اين رتبه 

بنـدی سـاختمان درگواهينامـه پايـان كار ذكر شـود.
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رئيس جمهور  در مراسم افتتاح طرح های عمرانی خراسان رضوی: 
دشمنان كوچك تر از آنند كه به ساحت ملت بزرگ ايران توهين كنند 

رئيس جمهور با بيان اينكه تحريم و فشـارهای دشـمنان فرصت مناسـبی 
اسـت تـا اقتصـاد كشـور از وابسـتگی بـه درآمـد نفـت رهـا شـود،  اظهار 
داشـت:  دشـمنان خيـال مـی كنند بـا اسـتفاده از تحريم نفت مـی توانند 
ملـت ايـران بـه زانـو درآورنـد،  در حاليكـه كوچـك تـر از آن هسـتند كه 

بتواننـد به سـاحت ملـت بزرگ ايـران توهيـن كنند. 
بـه گزارش پايگاه اطالع رسـانی وزارت كشـور، دكتر محمـود احمدی نژاد  
در مراسـم افتتـاح طرح هـای عمرانـی اسـتان خراسـان رضـوی گفـت: 
اجـرای برنامـه اقتصـاد بـدون نفـت نيازمند هـم افزايی وتالش همـه قوا،  
مسـووالن و مديران كشـور اسـت و همه بايد دسـت به دسـت هم يكبار 
بـرای هميشـه وابسـتگی به درآمـد نفت رااز اقتصاد كشـور كنـار بگذاريم. 
وی تصريـح كـرد: بايـد كشـور را بگونـه ای اداره كنيم كـه درآن فاصله 
طبقاتى، نابسامانى و فقر وجود نداشته باشد و عدالت در اين سرزمين 

جارى و سـارى باشد. 
دكتـر احمـدی نـژاد خاطر نشـان كـرد:  در 200 سـال اخير هرگاه كسـی 
افق هـا  آرمان هـای بلنـدی را بـرای پيشـرفت اين سـرزمين تبييـن كرده 
اسـت،  همـواره عـده ای در داخـل پيدا می شـدند كه آيه يـأس و نااميدی 
را بـرای ملـت زمزمـه ميكردند در حالی كـه ملت ايران همه اسـتعدادها و 

امكانـات الزم را بـرای پيشـرفت  در همه ابعاد دراختيـار دارد.  
رئيـس جمهور كشـورمان در بخش ديگری از سـخنان خـود با بيان اينكه 
بايـد بـا سـرعت ايـران را بسـازيم،  بـا اشـاره به لـزوم توجه بـه دوبخش 
سـرمايه گذاريهـا و زيرسـاخت ها در اين عرصـه اظهار داشـت: بايد هرچه 
زودتـر پروژه هـای زيربنايی كه پايه زندگی اسـت را تكميـل كنيم و در اين 
راسـتا بايـد همه دسـت در دسـت هم،  بـه تحقق اين هـدف كمك كنند. 
وی افـزود:  ايـران كشـوری اسـت كه سـاليانه ميتوانـد 200 ميليـارد دالر 
صنعـت غيـر نفتـی داشـته باشـد و ميتوانيـم بـه صادركننـده مهمـی در 
زمينه هـای صنعتـی و معدنـی و محصوالت كشـاورزی تبديل شـويم كه 

ايـن نيـز نيازمنـد كمـك همـه جانبـه و همت بلند اسـت. 
رئيـس جمهـور اظهار داشـت:  طـی دولت های نهم و دهم هر سـال بطور 
متوسـط 125 كيلومتـر آزادراه در كشـور به بهره برداری رسـيده و امسـال 
هـم 270 كيلومتـر ديگر در دسـت احداث اسـت كـه با احتسـاب اين رقم 
عمـاًل طی هشـت سـال فعاليت ايـن دولت هر سـال بطور متوسـط 145 

كيلومتر آزادراه در كشـور ايجاد شـده كه اقدامی ارزشـمند اسـت.  
رئيـس قـوه مجريـه همچنين با تاكيـد بر اينكـه هيچ كمبـودی در زمينه 
نيروی انسـانی در كشـور وجـود ندارد،  گفـت:  امروز انـواع تخصص ها در 
ايـران در باالترين سـطح  وجود دارد و متخصصان كشـورمان قادرند تمام 

تجهيـزات مـورد نياز كشـور را توليد كنند. 
وى تاكيد كرد:  براى اولين بار تعداد واحدهاى مسكونى موجود در 
كشـور از تعداد خانوارهاى موجود در كشـور بيشـتر اسـت و اين كار 
بـزرگ بـرای اولين بـار اتفاق افتاده اسـت؛ البتـه هنوز تا رسـيدن به نقطه 
مطلـوب فاصلـه وجـود دارد و بايد تالش شـود كـه توزيع ايـن واحدها در 

سـطح خانواره و كشـور متوازن و يكسـان باشد.
دكتـر احمـدی نـژاد ادامـه داد: زمانی كار تكميل می شـود كه هـر خانواده 
مالـك يـك واحـد مسـكونی باشـد تـا بدينوسـيله سـكوی اوليـه بـرای 

حركت هـای اجتماعـی را در اختيـار داشـته باشـد.
دكتـر احمـدی نـژاد در ادامـه سـخنان خود با اشـاره بـه جايگاه خراسـان 
رضوی در سـطح كشـور اظهار داشـت: اسـتان خراسـان رضوی در زمينه 
عمـران و آبادانـی وديگـر عرصه هـای رشـد بسـيار خوبـی داشـته اسـت،  
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ويژگـی مهـم صنعت خراسـان رضوی در زمينـه عمران و آبادانـی و ديگر 
عرصه ها رشـد بسـيار خوبی داشـته اسـت،  ويژگی مهم صنعت خراسـان 
رضـوی ايـن اسـت كه صنعت آن توسـط مردم پايـه گذاری شـده و امروز 
ايـن اسـتان رتبـه چهـارم را از نظـر صنعـت در كشـور دارد ولـی به لحاظ 
اسـتعداد شايسـته اسـت كه رتبه اول را كسـب كند و اين نيازمند همكاری 

و همدلـی همگان اسـت.  

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان اقتصادی رضوی: 
آسـتان قـدس رضـوى همـواره آمـاده خدمـت رسـانى بـه زائـران و 

عالقمنـدان حـرم مطهرحضـرت امـام رضـا)ع( اسـت 

رئيـس هيئـت مديـره و مديرعامل سـازمان اقتصـادی رضوی در حاشـيه 
مراسـم افتتاح آزادراه كنارگذرشـمالی مشهد به تشـريح جزييات اين پروژه 

پرداخت. 
مهنـدس مهـدی عزيزيـان درگفت وگـو باخبرنـگار پايگاه اطالع رسـانی 
آسـتان قـدس رضوی گفت: ايـن آزادراه با مشـاركت 50 درصدی آسـتان 
قـدس رضـوی و بانـك ملی ايـران و 50 درصدی وزارت راه و شهرسـازی 
بـه طـول 72 كيلومتـر و عرض 45 متـر در دوباند رفت و برگشـت احداث 

گرديده اسـت . 
وی تصريـح كـرد: آزادراه شـمالی مشـهد دارای 17 متـر جزيـره ميانی،  6 
تقاطـع غير همسـطح،  40 دسـتگاه پل خـاص و 235 دسـتگاه پل های 2 

تـا 8 متـری بصـورت چند منظـوره احداث گرديده اسـت.  
وی اظهـار داشـت:  بـرای احـداث ايـن پـروژه يـك ميليون تن آسـفالت،  
240 هـزار متـر مكعـب بتـن،  8 ميليون متـر مكعب عمليـات خاكبرداری 
و 10 ميليـون متـر مكعـب نيز عمليـات خاكريـزی صورت گرفته اسـت.  
عزيزيـان بـا بيـان اينكه آزادراه شـمالی مشـهد می توانـد از بـار ترافيكی 
شـهر بـه شـدت بكاهد،  اظهـار داشـت: جلوگيـری از تصادفات جـاده ای 
و آلودگی هـای زيسـت محيطـی با جـدا كـردن بارهای ترانزيتی از سـطح 
شـهر كـه در نهايـت به رفـاه حال زائـران و مجـاوران بارگاه منـور رضوی 
مـی انجامـد،  هدف عمـده ايجـاد ايـن آزادراه 72 كيلومتری بوده اسـت. 
وی در پايـان خاطـر نشـان كـرد:  مجموعه آسـتان قدس رضـوی همواره 
از تمامـی امكانـات و ظرفيت های خـود در جهت خدمت رسـانی به زائران 

حـرم مطهر امام رضا)ع( اسـتفاده كرده اسـت.  

بهره بردارى از كنارگذرشمالى مشهد با حضور رئيس جمهور 

باحضـور رئيـس جمهـور،  وزير راه و شهرسـازی،  قائم مقام آسـتان قدس 
رضـوی،  مديرعامـل بانـك ملـی ايـران  و مديرعامـل سـازمان اقتصادی 
آسـتان قدس رضوی و مسـووالن اسـتان  بهره برداری از كنارگذرشـمالی 

مشـهد آغاز شد.  
ايـن گـذرگاه كه با هزينـه ای بالغ بر يك هـزار و 850 ميليـارد ريال يكی 
از پروژه هـای مهـم مهرماندگار اسـت كه بدليل كاهش ترافيك سـنگين،  
آلودگـی صوتـی و آلودگی زيسـت محيطی نقش بسـزايی در شـريان های 

ترافيكی شـهرمقدس مشـهد  اساسـی ايفا خواهد نمود.  
اين آزادراه توسـط شـركت مسـكن و عمران قدس رضوی و با  همكاری 
بالغ بر 1000 نفر نيروی متخصص و سـاده و 400 دسـتگاه ماشـين آالت 

سـنگين و سـبك، در قالب چهاركارگاه عملياتی احداث گرديده اسـت.  
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توسـعه صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي سـازمان نظـام مهندسـي 
سـاختمان بـه كشـور عـراق

به گزارش روابط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان كشور، جلسه 
كارگـروه صـادرات خدمـات فني و مهندسـي در دفتر دسـتيار ويـژه وزارت 
امورخارجـه بـا حضور سـيد مرتضي سـيف زاده رئيـس كارگـروه صادرات 
خدمات فني و مهندسـي سـازمان، سـيد احمد لطفي زاده كارشـناس ارشـد 
شـوراي مركزي سـازمان نظام مهندسي سـاختمان كشور و حسن كاظمي 

قمـي دسـتيار ويژه اقتصادي وزارت امور خارجه تشـكيل شـد. 
درايـن جلسـه مهنـدس سـيف زاده ضمـن تشـكر از برگـزاري جلسـه، و 
ارايـه گزارش هـاي الزم مبنـي بـر ايجـاد كارگـروه صـادرات خدمات فني 
و مهندسـي سـاختمان، نسـبت بـه معرفـي توانمنديهـاي تخصصي بيش 
از 250 هـزار مهنـدس در سراسـر كشـور در 7 رشـته عمـران، معمـاري، 
برق، مكانيك، نقشـه برداري، شهرسـازي و ترافيك را اعالم نمود. سـپس 
آقـاي لطفـي زاده در رابطـه با قوانين نظام مهندسـي و كنترل سـاختمان، 
پروانه هـاي اشـتغال و خدمـات مهندسـي از قبيل)طراحي، نظـارت و اجرا( 
توضيحـات تكميلـي را ارايـه كـرد و حمايـت وزارت امور خارجـه را در اين 

زمينه خواسـتار شد. 
از  گزارشـی  ارايـه  ضمـن  قمـي  كاظمـي  جلسـه  ايـن  در  همچنيـن 
سـرمايه گذاری دولـت در كشـور عـراق گفت: شـركت بلند پايـه موفق به 
عقـد قـراردارد براي سـاخت دو اسـتاديوم ورزشـي به ظرفيـت 000، 20 و 

000، 60 نفـر شـده اسـت. 
دسـتيار ويـژه اقتصادي وزيـر امور خارجه گفت: شـركت كيسـون در حال 
پيگيـري بحـث مربوط به اقدامـات اخذ قرارداد سـاخت مسـكن به ميزان 

3 ميليـارد دالر در عراق اسـت. 

تغييـر 58 درصـدى اعضاى هيات مديره هاى سـازمان نظام مهندسـى 
ساختمان كشور

معاون امور مسـكن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی در جمع اعضای 
هيـات مديره سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی گفت: 
طبق بررسـی های انجام شـده در ششـمين دوره انتخابات نظام مهندسـی 
سـاختمان كشـور، 58 درصـد اعضـای هيـات مديـره ايـن سـازمان در 

اسـتان های مختلـف تغيير كـرده اند. 
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي مهنـدس ابوالفضل صومعـه لو افـزود: در اين دوره انتخابـات افراد 
اجرايی رای كمی آورده اند و عمدتا اسـتادان دانشـگاه و كسـانی كه پروانه 

اشـتغال نداشـته انـد در انتخابات برگزيده شـده اند. 
وی بـا اشـاره بـه افزايـش مشـاركت در ششـمين دوره انتخابـات نظـام 
مهندسـی سـاختمان كشـور، افزود: در اين دوره از انتخابات در اسـتان های 
تهـران و البـرز در مجمـوع 10 هزار نفر شـركت كـرده انـد در حالی كه در 
دوره قبـل تعـداد شـركت كنندگان در دو اسـتان مزبور شـش هـزار و 400 

اسـت.  بوده  نفر 
وی برگزاری ششـمين دوره انتخابات نظام مهندسـی كشـور را به صورت 
ديجيتـال و در قالـب نـرم افـزار مربوطـه بـه رغـم مخالفت هايـی كـه در 
ايـن زمينـه وجود داشـت يكـی از اقدامـات مهم عنـوان كرد و افـزود: اين 
انتخابـات در 24 اسـتان كشـور بـه صـورت هم زمـان و در قالب نـرم افزار 
مربوطـه برگـزار شـد و فقـط در سـه اسـتان بـه داليـل كمبـود امكانـات 
نرم افزار پياده سـازی نشـد و شـمارش آرا به صورت دسـتی انجام گرفت. 
معـاون امـور مسـكن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی در ادامه اصالح 
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آييـن نامـه مقـررات ملـی سـاختمان و بازنگـری گرايشـات در برخـی از 
رشـته های دانشـگاهی مرتبـط با سـاختمان در كميسـيون هـم ارزی را از 

اقدامـات در حـال اجـرا عنـوان كرد. 
مهنـدس صومعـه لو با اشـاره به اجرای پروژه های مسـكن مهر در سـطح 
كشـور گفـت: اقدامات مسـكن مهـر تبلور تمـام تجربـه 40 سـاله وزارت 

مسـكن می باشد. 
وی در پايـان خواسـتار نهادينـه شـدن جايـگاه نظـام مهندسـی و ارزش 
خدمات نظام مهندسـی در سـطح كشـور شـد و گفت: رضايت مردمی در 

ايـن راسـتا بايد مـورد توجـه ويژه قرار داشـته باشـد. 
رئيـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی نيـز طـی 
سـخنانی در ايـن جلسـه گفـت: ششـمين دوره انتخابـات نظام مهندسـی 
در اسـتان خراسـان رضوی، بدنبال تمهيدات انجام شـده با شـان و شـكوه 

خاصـی برگزار شـد. 
مهنـدس محمدرضـا اخـوان عبداللهيـان افـزود: در ايـن انتخابـات تمامی 
اعضـای هيـات مديـره انتخـاب شـدند و ايـن امـر يـك ارزيابی خـوب و 
نشـان دهنـده ديـدگاه مثبت مهندسـان بـه اعضای هيـات مديره اسـت. 
وی تاسـيس و راه انـدازی دفتـر ارتبـاط بـا نمايندگان مجلس در سـازمان 
نظـام مهندسـی خراسـان رضـوی را يكـی از اقدامـات مهم عنـوان كرد و 
افـزود: از طريـق تقويـت ارتبـاط بـا نمايندگان مجلـس می تـوان جايگاه 

نظام مهندسـی در كشـور را ارتقـا داد. 
وی تاسـيس هيـات مذهبـی مهندسـين، دفتـر انجمـن مهندسـين خير و 
همچنيـن تاسـيس دفتر سـتاد بازسـازی عتبـات وعاليـات در بخش فنی 
و مهندسـی را از ديگـر اقدامـات منحصـر به فرد سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان خراسـان رضوی عنـوان كرد. 
رئيـس سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضوی بـه اين نكته نيز اشـاره 
كـرد كـه اين سـازمان در اجرای مقررات ملی سـاختمان سـه سـال اسـت 
كـه رتبـه برتـر را در سـطح سـازمان های نظـام مهندسـی كشـور كسـب 

می كنـد. 
مهنـدس اخـوان تشـكيل شـورای مشـورتی را از ديگـر اقدامات سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی برای اولين بار در كشـور ذكر 
كـرد و افـزود: در ايـن راسـتا گـروه مشـورتی متشـكل از مديـران سـابق 
سـازمان نظـام مهندسـی و اعضـای برجسـته هيـات مديـره و نمايندگان 
مجلـس از طريـق هـم انديشـی مسـايل و چالشـها را مـورد بررسـی قرار 

مـی دهند. 
وی همچنيـن واگـذاری صـدور پروانه سـاختمان به دفاتر نظام مهندسـی 
از سـوی شـهرداری مشـهد را اقدامی منحصر به فرد دانسـت كه در هيچ 

جای كشـور انجام نمی شـود. 
خراسـان  اسـتان  در 20 شهرسـتان  اكنـون  هـم  اينكـه  بيـان  بـا  وی 
رضـوی دفتـر نمايندگـی نظـام مهندسـی دايـر اسـت، افـزود: هـر يك از 
ايـن شهرسـتان ها بودجـه مخصـوص و رديـف هزينـه مشـخص دارند و 

عملكردهـا مـورد ارزيابـی قـرار می گيـرد. 
در ايـن جلسـه هر يـك از اعضـای هيات مديره سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان خراسان رضوی مشـكالت و چالشـهای مربوطه را بيان كردند. 
وضعيـت متالطـم قيمت هـای مـواد اوليـه در ساخت وسـازها و گرايـش 
بـه اسـتفاده از آهن آالت غير اسـتاندارد و دسـت سـاز، جايگاه مهندسـان 
ناظـر در اجـرای مقـررات شـيوه نامـه مـاده 33 و صالحيت مهندسـان در 
حوزه های مختلف و همچنين نقش مهندسـان ترافيك در رفع مشـكالت 
ترافيـك شـهرها از جملـه مباحثـی بود كه از سـوی اعضای هيـات مديره 

سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضوی در اين جلسـه مطرح شـد. 
در ايـن نشسـت»جعفر دهنـوی« رئيـس سـتاد بازسـازی عتبـات عاليات 
اسـتان خراسـان رضوی در سـخنانی با قدردانی از اقدامات سـازمان نظام 
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مهندسـی خراسـان رضوی در مراحل بازسـازی حرم مطهر امام هادی )ع( 
بـه پـاس يادبود لـوح تقديری را با حضور معاون امور مسـكن و سـاختمان 
وزارت راه و شهرسـازی به مهندس اخوان رئيس سـازمان نظام مهندسـی 

خراسـان رضـوی نقديم كرد. 
گفتنـی اسـت مهنـدس صومعه لو معاون امور مسـكن و سـاختمان وزارت 
راه و شهرسـازی بـه اتفاق هيـات همراه پيش از اين جلسـه از روند اجرای 
پروژه هـای مسـكن مهر گلبهار و مهرگان شهرسـتان مشـهد بازديد كرد. 

نخسـتين همايـش ادواري رؤسـاي شـوراهاي انتظامـي سـازمان نظـام 
مهندسـي سـاختمان اسـتان ها درمشـهد

نخســتين همايــش ادواري رؤســاي شــوراهاي انتظامــي ســازمان نظــام 
ــام  ــازمان نظ ــي س ــه ميزبان ــتان هاي كشــور ب ــاختمان اس مهندســي س
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي 20 مهرمــاه امســال در تــاالر بنياد 
پژوهشــهاي اســالمي آســتان قــدس رضــوي و در جــوار مضجــع شــريف 

علي بن موســي الرضا)ع( برگــزار شــد. 
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي شـوراي انتظامـي بر اسـاس قانـون نظام مهندسـي سـاختمان از 
اركان اصلي اين سـازمان بوده كه وظيفه آن رسـيدگي به شـكايات واصله 
از كليـه دارنـدگان پروانـه اشـتغال بكار مهندسـي يـا كارداني يـا معماران 

تجربـي و يـا اعضاي سـازمان مي باشـد. 
 در ايـن همايـش يكـروزه عـالوه بـر بررسـي و تصويب كليـات نظامنامه 
دادرسـي شـوراي انتظامـي، عمـده تريـن مسـايل مبتالبه حقوقـي« فني 
شـوراهاي انتظامـي كل كشـور بررسـي، نقطـه نظـرات اسـتان ها ارايـه و 
جمع بندي هـاي نهايـي انجـام شـد. همچنيـن سـازمان نظام مهندسـي 
سـاختمان مازنـدران بعنـوان ميزبان دومين نشسـت انتخاب شـد، كه اميد 
اسـت بـا ادامه ايـن نشسـت هاي ادواري معضالت و مشـكالت موجود در 
حـوزه انتظامـي سـازمان هاي نظـام مهندسـي سـاختمان مرتفـع و از اين 

طريـق زمينـه رشـد و ارتقـاي صنعت سـاختمان فراهـم آيد. 

سـاختمان هاى  مكانيكـى  »تاسيسـات  آموزشـى  همايـش  برپايـى 
بلندمرتبـه«

بـا  و  اسـتان  مهندسـي  نظـام  سـازمان  آمـوزش  مديريـت  بـه همـت 
همكاري موسسـه دانش گسـتران همايش آموزشی»تاسيسـات مكانيكی 
سـاختمان های بلندمرتبـه« 13 مهـر مـاه سـال جـاری در سـالن همايش 

دانشـكده مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار شـد. 
در ايـن همايـش كـه بـا حضـور 175 نفـر از مهندسـان عمـران، بـرق و 
مكانيـك، مديـران و كارشناسـان عالقـه مند برگـزار گرديـد گواهی مورد 
تاييد شـورای فنی اسـتانداری خراسـان رضوی و سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان خراسـان رضـوی )امتيـاز تمديد( ارايه شـد. 
مدرسـان ايـن همايش مهندس كاشـانی حصـار و مهندس فرشـيديان فر 
بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون بلنـد مرتبـه سـازي در مشـهد و اسـتان و 
حساسـيت مسـايل مربوط به طراحي و اجراي تاسيسات مكانيكي اينگونه 

سـاختمان ها بطـور مبسـوط به توضيـح مـوارد پرداختند. 
در پايـان ايـن همايـش آزمونـی به منظـور ارايـه گواهينامـه مـورد تاييـد 
شـورای فنـی اسـتانداری خراسـان رضـوی و سـازمان نظـام مهندسـی 

سـاختمان خراسـان رضـوی برگـزار شـد. 
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همايش آموزشى»مبحث سوم مقررات ملى ساختمان«

همايـش آموزشـی»مبحث سـوم مقـررات ملـی سـاختمان« در راسـتاي 
تقويـم آموزشـي سـازمان نظـام مهندسـی و بـا توجـه به اهميت مسـايل 
مربـوط بـه ايمنـي سـاختمان ها در برابـر حريق 16شـهريور ماه در سـالن 
همايـش شـركت پخـش فرآورده های نفتـی با حضـور حـدود 200 نفر از 
مهندسـان عمران، معماری، برق و مكانيك، مديران و كارشناسـان عالقه 

منـد برگزار شـد. 
در ايـن همايـش گواهـی مـورد تاييـد شـورای فنی اسـتانداری خراسـان 
رضوی و گواهی مورد تاييد سـازمان نظام مهندسـی اسـتان )امتياز تمديد 

بـرای تمـام گروه ها( ارايه شـد. 
مهنـدس جليلـی مهر و مهندس موسـوی مدرسـان از اسـتادان برجسـته 
نظام مهندسـی سـاختمان و دانشـگاه آزاد اسـالمی مدرسـان اين همايش 

بودند. 
شـايان ذكـر اسـت در پايان اين نشسـت آزمونی به منظور ارايـه گواهينامه 
مـورد تاييـد شـورای فنـی اسـتانداری خراسـان رضـوی و سـازمان نظـام 
مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی اعضای نظام مهندسـی سـاختمان 

خراسـان رضوی برگزار شـد. 

برگزاري نخسـتين همايش آسيب شناسى مهندسـى ارزش در صنعت 
ساختمان 

نخسـتين همايش آسـيب شناسـی مهندسـی ارزش در صنعت سـاختمان 
بـا حضـور بيش از 200 نفر از اعضای نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان 

رضوی در مشـهد برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي ايـن همايـش يـك روزه بـا همـكاری سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان رضوی و سـازمان بسـيج مهندسين اسـتان در مشهد 

برگزار شـد. 
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضوی طـي سـخنانی در اين 
همايـش گفـت: مهندسـی ارزش يـك اصـل مهـم و ارزشـی در صنعـت 
سـاختمان و سـاير بخش ها اسـت و فرهنگ به كارگيـری آن بايد نهادينه 

شود. 
مهندس حسـن واحـدی افزود: بكارگيـری اصول مهندسـی ارزش نه تنها 
باعـث كاهـش هزينه هـا و افزايـش پول می شـود بلكه ظرفيـت و كيفيت 

عملكـرد را بـا تغييـر در نگـرش و طراحی، ارتقا و بهبود می بخشـد. 
وی ضمن قدردانی از برگزار كنندگان همايش آسـيب شناسـی مهندسـی 
ارزش، افزود: اميد اسـت همه مهندسـان اسـتان خراسـان رضوی اصول و 

به كارگيری مهندسـی ارزش را سـرلوحه كارشـان قرار دهند. 
واحـدی توجـه به مديريـت حرفه ای سـاختمان را مـورد تاكيد قـرار داد و 
افـزود: منظـور از مديريت حرفه ای مديريت عمومی نيسـت بلكه مديريت 
سـاخت در اجـرا اسـت و ايـن مديريـت را بايد همه مهندسـان سـاختمان 

فراگرفته و بـه كار برند. 
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضـوی در ادامـه گفـت: بـه 
كارگيـری اصـول مهندسـی ارزش كـه در قوانيـن نظـام مهندسـی وجود 
دارد، مزايـا و فوايـد بسـياری به لحـاظ ارتقای بهـره وری، ايمنی و كاهش 

هزينه هـا در بـردارد. 
وی بـا ذكـر مثالـی در ايـن زمينـه افـزود: در حـال حاضـر در كشـورهای 
مختلـف دنيـا به ويژه آسـيای شـرقی برج های زيادی سـاخته می شـود اما 
يكـی از نگرش هـای مهندسـی ارزش در سـاخت ايـن برج هـا اين اسـت 
كـه هـر طبقه ای كه سـاخته می شـود از آن بهره برداری شـده و عمليات 
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سـاختمانی در طبقـات بـاال ادامه مـی يابد. 
وی ادامـه داد: امـا تفكر حاكم در برج سـازی كشـور ما اين اسـت كه تمام 
طبقـات را می سـازيم و پس از اينكه عمليات سـاخت پايـان يافت به طور 
كلـی آن را بهـره بـرداری می كنيـم كه اين امـر كاهش كارايـی و افزايش 

هزينه هـا را در بر دارد. 
مسـوول برگـزاری همايـش آسـيب شناسـی مهندسـی ارزش با اشـاره به 
اهـداف برگـزاری اين همايش گفـت: به كارگيری اصول مهندسـی ارزش 
نقـش مهمـی در صرفه جويـی هزينه ها و باال بـردن بهـره وری و راندمان 

كاری در بخش هـای مختلف دارد. 
مهنـدس محمـد روحانـی افـزود: مهندسـی ارزش سالهاسـت كـه در دنيا 
از طريـق بـه كارگيـری خالقيـت و طراحـی در بخش هـای مختلف مانند 
سـاختمان، صنايـع مهندسـی، حمـل ونقـل، صنايـع غذايـی، ترافيـك و 

راهسـازی كاربـرد دارد. 
وی بـا بيـان اينكه مهندسـی ارزش يك نگاه بهره ور در طراحی و سـاخت 
اسـت، افـزود: به طـور مثال يك واحد سـاختمانی 70 متری ممكن اسـت 
از نـگاه بقيـه 100 متر به نظر برسـد و برعكس آن، يـك خانه 100 متری 
كوچكتر به نظر رسـد كه نقش مهندسـی ارزش در طراحی و سـاخت اين 

واحدها مهم اسـت. 
مسـوول سـازمان بسـيج نظام مهندسـی خراسـان رضوی بی انگيزگی در 
بخـش دولتـی را يكـی از عوامـل بـی توجهی بـه مهندسـی ارزش عنوان 
كـرد و افـزود: مهندسـی ارزش را كسـانی رعايـت می كنند كه بـرای آنان 
منافـع داشـته باشـد و در بخـش دولتـی چـون هزينه هـا مطرح نيسـت و 
همچنيـن اجـرای قوانين دشـوار اسـت، مهندسـی ارزش فعـال جايگاهی 

ندارد. 
ايران باالترين شاخص زلزله در دنيا را دارد

 رئيـس كارگـروه بين المللـی مهندسـی ارزش ICID بـا تشـريح مباحث 
مربـوط به مهندسـی ارزش در ايـن همايش گفت: هم اكنون ايـران با 70 
نفـر فـوت بـه ازای يك ميليون نفـر جمعيت در سـال، باالترين شـاخص 

زلزله در سـطح دنيـا را دارد. 
دكتـر كامـران امامی افزود: شـاخص زلزله يعنی تعداد افرادی كه در سـال 

بـر اثر زلزله نسـبت به جمعيت آن كشـور فـوت می كنند. 
وی خاطـر نشـان كـرد: پس از ايران افغانسـتان بـا 20 نفر فوت در سـال، 
دوميـن كشـور بـه لحـاظ شـاخص زلزله در جهان شـناخته شـده اسـت و 
كشـور تركيـه بـا 18 نفر فوت بـه ازای يك ميليون نفر جمعيـت، در مرتبه 

سـوم قرار دارد. 
بـه گفتـه وی، هـم اكنون ايـران 100 برابر شـاخص زلزله در ژاپـن را دارد 
در حالی كـه پتانسـيل زلزلـه در كشـوری مثل ژاپـن خيلی بيشـتر از ايران 

است. 
امامـی خاطـر نشـان كرد: در حـال حاضـر 10 ميليون نفـر از هموطنان ما 
در سراسـر كشـور در بافت فرسوده ساكن هسـتند و با رخ دادن يك زلزله، 

عواقـب شـديدی متوجه اين افراد اسـت. 
وی با اشـاره به اصول مهندسـی ارزش در صنعت سـاختمان گفت: نهادينه 
شـدن مهندسـی ارزش در ساختمان و سـاير بخش ها موجب افزايش بهره 
وری و ارتقـای ايمنـی شـده و از سـوی ديگـر كاهش چشـمگير هزينه ها 

را بدنبال دارد. 
وی تصريـح كـرد: در حقيقـت رعايت اصـول مهندسـی ارزش تنها پول و 
كاهـش هزينه را در برندارد بلكه مسـاله نجات جان انسـانها مطرح اسـت 

و بايد در صنعت سـاختمان الزامی شـود. 
ادامـه گفـت:  در   ICID ارزش بين المللـی مهندسـی  رئيـس كارگـروه 
مهندسـی ارزش يـك فعاليـت بين رشـته ای و يـك كار تيمـی، خالقانه، 
نظامنـد و هـم افزايـی اسـت كـه ضمن حفـظ كيفيـت و كاركـرد، هزينه 
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اجـرای پروژه هـا را 25 تـا 35 درصـد كاهـش می دهـد. 
امامـی نهادينـه كـردن مهندسـی ارزش در شـرايط فعلـی كشـور را مورد 
تاكيـد قـرار داد و افـزود: در شـرايط كنونـی مـا مـی توانسـتيم 40 تا 100 
ميليـارد دالر از طريـق مهندسـی ارزش در كشـور صرفه جويی در هزينه ها 
داشـته باشـيم در حالی كـه از ايـن بابت تاكنون حدود سـه تا چهـار ميليارد 

دالر صرفه جويـی داريـم. 
وی پيشـينه مهندسـی ارزش در دنيا را مربوط به كشـور آمريكا عنوان كرد 
و افـزود: 40 سـال طول كشـيد تـا آمريكا توانسـت مهندسـی ارزش را در 

بخش هـای مختلـف صنايع خـود نهادينه كند. 
وی در پايـان گفـت: مهندسـی ارزش كه هم اكنون قانون و دسـتورالعمل 
آن وجـود دارد بايـد از طريـق ايجـاد شـناخت، فراگيری دانـش و تكرار آن 

به فرهنـگ و تغيير تبديل شـود. 

شعبه صندوق ضمانت صادرات ايران در مشهد راه اندازي مي شود

معـاون سـرمايه گـذاري و امور كارگزاري هـاي صندوق ضمانـت صادرات 
ايران خبر از راه اندازي شـعبه اين صندوق در آينده نزديك در مشـهد داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي، دكتـر اسـماعيل دهبـان در جمـع اعضـاي كميسـيون توسـعه 
صـادرات خدمات فني و مهندسـي اسـتان گفت: تأسـيس شـعبه صندوق 
ضمانـت صادرات در مشـهد باعث توسـعه صادرات غير نفتي خواهد شـد. 
وي افـزود: صنـدوق ضمانـت صـادرات آمـاده اسـت ضمـن پشـتيباني از 
پروژه هـاي فنـي و مهندسـي اسـتان در خـارج از كشـور بازارهـاي هـدف 
صادراتـي را بـه بازرگانـان، صادركنندگان، مهندسـان و پيمانكاران صنعت 

سـاختمان معرفـي كند. 
وي تصريـح كرد: صنـدوق ضمانت صادرات ايران همچنيـن آمادگي دارد، 
بـه منظـور آشـنايي صادركننـدگان كاال، مهندسـان و سـازندگان صنعت 

سـاختماني جلسـات كارشناسـي را در تهران و مشـهد تشـكيل دهد. 
درايـن جلسـه كه با حضور مهندس حسـن پورحسـيني نايـب رئيس وقت 
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان در اين سـازمان تشـكيل شد، 
بيـژن سـليمان زاده كارشـناس ارشـد صنـدوق ضمانـت صـادرات ايـران 
گفـت: زمينـه حضـور شـركت هاي پيمانـكاري سـاختماني و تاسيسـاتي، 
توليدكننـدگان مصالح سـاختماني در نمايشـگاه هاي اختصاصي جمهوري 

اسـالمي ايـران در خـارج از كشـور فراهم اسـت. 
معـاون توسـعه تجـارت خارجي سـازمان صنعت معدن و تجارت خراسـان 
رضـوي در ايـن نشسـت خواسـتار حمايـت و همـكاري صنـدوق ضمانت 
صـادرات از پروژه هـاي خدمـات فني و مهندسـي در خارج از كشـور شـد. 
موحـد افـزود: صنـدوق ضمانـت صـادرات ايـران، ضمـن تاميـن مالـي 
پروژه هـاي قابـل تعريـف، مـي توانـد نسـبت بـه پوشـش ريسـك هاي 
سياسـي و تجاري همكاري الزم را با كارگزاري صندوق در اسـتان داشـته 

باشد. 
مهنـدس محمد رضا رئيسـي مشـاور عالـي و عضو هيأت مديره سـازمان 
نظـام مهندسـي سـاختمان اسـتان هـم گفـت: سـازمان نظـام مهندسـي 
درخصـوص صـادرات خدمات فني و مهندسـي دفتر نمايندگـي را در مركز 

جمهوري بيشـكك تاسـيس كرده اسـت. 
وي افزود: برخي از شـركت هاي پيمانكاري در كشـور هاي سـوريه، عراق، 
افغانسـتان و جمهوري هـاي آسـياي ميانـه احـداث پروژه هاي راهسـازي، 

سـاختماني را در دسـت اجرا دارند. 
به گفته وي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي با داشتن 
20 هزار مهندس داراي پروانه اشتغال در هفت رشته ساختماني آماده است، 
بـا اعزام مهندسـان، پروژه هايي را در كشـورهاي همجوار به اجـرا در آورد. 
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در ايـن جلسـه در خصـوص همكاري هاي آتـي تصميماتي اتخـاذ و مقرر 
شـد كـه توافق نامـه اي مشـتمل بـر همكاري هـاي متقابل تنظيـم و در 

حضـور مديـر عامـل صندوق ضمانـت صادرات كشـور منعقد شـود. 

كيفيت متفاوت ساخت وساز در استان ها

در اسـتان های قزويـن، فـارس، خراسـان رضـوی و يكی دو اسـتان ديگر 
سـاختمان ها و پروژه هـای ساخت وسـاز بـا كيفيـت عالـی و مطابـق بـا 

اسـتاندارد سـاخته می شـود. 
نائـب رئيـس اول سـازمان نظـام مهندسـی تاكيـد مي گويـد: اسـتفاده از 
بتن هـای دسـت سـاز در محـل ممنوع مي باشـد امـا اجرای ايـن موضوع 

در اسـتان های مختلـف متفاوت اسـت. 
 علـی فـرج زاده هـا تاكيـد مـي كنـد: اسـتفاده از بتن های دسـت سـاز در 
محـل ممنـوع مي باشـد امـا اجرای ايـن موضـوع در اسـتان های مختلف 
متفـاوت اسـت. وی اضافـه می كند:»تعداد زيادی از اسـتان های كشـور با 
نظـارت مسـتقيمی كـه انجام مـی دهند با مـوارد تخلف برخـورد می كنند 
امـا شـاهد هسـتيم اسـتان های ديگـر بـه دليـل ناهماهنگی دسـتگاه ها، 

توجـه ای بـه اين موضـوع ندارند
علـی فـرج زاده هـا مـي گويد: قانـون و مقررات كامال مشـخص اسـت اما 
بـدون همـكاری و تعامـل دسـتگاه ها نمی تـوان در بحث استانداردسـازی 
سـاختمان ها وارد شـد چراكه امكان تخلف از قوانين وجود خواهد داشـت. 
وی با اشـاره به 4 دسـتگاه تأثيرگذار در ساخت وسـاز خاطر نشـان مي كند: 
معاونـت عمرانی اسـتانداری ها، شـهرداری ها، ادارات كل راه و شهرسـازی 
اسـتان ها و سـازمان نظام مهندسـی 4 دسـتگاه مهـم در امر ساخت وسـاز 
هسـتند كـه نبـود تعامـل هـر كـدام از ايـن دسـتگاه ها می توانـد خللی در 

استانداردسـازی سـاختمان ها بوجود بياورد. 
وی همـكاری چنـد اسـتان را در ايـن امـر مناسـب و برتـر توصيـف كرده 
و اظهـار مـي دارد: اسـتان های قزويـن، فـارس، خراسـان رضـوی و يكی 
دو اسـتان ديگـر بـه دليـل هميـن هماهنگی هايی كـه بين دسـتگاه های 
ذيربـط وجـود دارد وضعيـت بسـيار خوبـی دارند و شـاهد اين هسـتيم كه 
سـاختمان ها و پروژه هـای ساخت وسـاز ايـن اسـتان ها بـا كيفيـت عالی و 
مطابـق با استانداردسـازی سـاخته می شـود، در سـاير اسـتان های كشـور 

وضعيـت بطور نسـبی مناسـب می باشـد. 
فـرج زاده هـا تاكيـد مي كند: عالوه بـر اين كه در بعضی مناطـق با رعايت 
نشـدن استاندارد مواجه هسـتيم اما كيفيت استانداردسـازی طی سال های 
اخيـر بـا نمـودار صعـودی مواجـه بـوده اسـت. وی تصريح مي كنـد: طی 
ايـن سـال ها نمـودار مـا نشـان می دهـد كـه با توجـه بـه اجـرای قوانين 
استانداردسـازی، ساخت وسـازها بـا كيفيـت خوبـی انجـام می شـود اما در 

حـد ايده ال نيسـت. 
وی همچنيـن در خصـوص پروژه های مسـكن مهر و تأثيـر گرانی مصالح 
در ايـن واحدهـا مـي گويـد: متولـی واحدهـای مسـكن مهـر بـر عهـده 
وزارت راه و شهرسـازی اسـت و بـر كيفيـت مصالـح سـاختمانی در ايـن 
پروژه هـا تأكيـد شـده اسـت امـا آنچـه بـرای مـا اهميـت دارد اين اسـت 
كـه سـازمان نظام مهندسـی نظـارت خـود را براسـاس كيفيت اسـتاندارد 
مصالـح سـاختمانی انجـام می دهـد و هـر جـا الزم باشـد براسـاس قانون 
عمـل خواهـد كـرد و مرجـع ما در ايـن امور اجـرای كامل مـاده 34 قانون 

و رعايـت مقـررات ملـی سـاختمان بطـور كامل می باشـد. 

ورود ساختمان سازها به بازار ارز

رئيس سـازمان نظام مهندسی ساختمان كشـور در خصوص علل نوسانات 
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شـديد بـازار ارز و سـكه گفت: بخش قابـل توجهی از سـرمايه های بخش 
خصوصـی از بخش هـای توليـدی و مسـكن خـارج شـده و در بخش های 

سـوداگری و داللی ارز و سـكه وارد شـده است. 
رئيـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان كشـور گفـت: سـرمايه های 
بخش سـاختمان وارد داللی در بازار ارز و سـكه شـده و اين بخش را دچار 

مشـكالت جدی كرده اسـت. 
سـيد مهدی هاشـمی در خصـوص علل نوسـانات شـديد بـازار ارز و سـكه 
گفـت: بخش قابل توجهی از سـرمايه های بخـش خصوصی از بخش های 
توليـدی و مسـكن خـارج شـده و در بخش های سـوداگری و داللـی ارز و 

سكه وارد شـده است. 
رئيس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور اظهار داشـت: برای حل 
ايـن مشـكل بايـد سـود آوری بخشـهای توليـدی و بخـش ساخت وسـاز 
مسـكن را افزايـش دهيم تا سـود منطقـی در اين بخش رايج شـود تا اين 

سـرمايه ها بـه بخش هـای داللی و سـوداگری سـوق پيـدا نكند. 
 هاشـمی تاكيـد كـرد: تا امـروز سياسـت های دولت بـرای تنظيم بـازار ارز 
و سـكه كار سـاز نبـوده و دولـت بايـد به اين بخـش توجه بيشـتری كند. 
وی ايجـاد چالـش در بـازار ارز را خيانـت خواند و ادامه داد: اين اسـتدالل را 
كـه دولـت به دليل اهـداف سياسـی به صورت عمـدي در بـازار ارز چالش 

ايجـاد كرده قبـول ندارم. 

نايب قهرماني تيم دارت بانوان استان در مسابقات كشوري

تيم دارت بانوان خراسان رضوي نايب قهرمان مسابقات قهرماني كشور شد. 
در پايـان ايـن رقابت هاكـه بـا حضـور 22 تيم در بخـش بانـوان و 29 تيم 
در بخش آقايان در اسـتان سـمنان برگزار شـد تيم دارت بانوان اسـتان در 
رده سـني بزرگسـاالن نايـب قهرمـان شـد. در رده سـني نوجوانـان نيز در 
بخش انفرادي، نسـيم اميني پارسـا از خراسـان رضوي توانسـت مقام دوم 

را به دسـت آورد. 
اعضـاي تيـم دارت بانوان خراسـان رضـوي را وجيهه عربي، زهرا سـادات 
نيك هاشـمي، زهـرا يزدان خـواه و رويا شـافعي به مربي گري و سرپرسـتي 
وجيهـه عربـي و اعضاي تيم دارت آقايان اسـتان را محمدمهـدي دهقان، 
سـعيد رجايي، مجيد لقماني طوس و حسـين صداقتي نسـب تشـكيل دادند 
و پوريـا جاويـدي بـه عنوان مربي و مسـعود قاسـمي به عنوان سرپرسـت 

در كنـار اين تيم حضور داشـتند. 
شـايان ذكر اسـت آقای حسـين صداقتی نسب در اسـفند ماه سال گذشته 
از سـوي كانون پايش وضعيت دانشـگاه شـريف وابسـته به معاونت علمی 
و فنـاوری رياسـت جمهـوری در انتخـاب دوميـن دوره مهندس برجسـته 

بعنـوان مهندس ماهر كشـور معرفی شـد. 
مـالک انتخاب مهندس ماهر داشـتن 10 سـال سـابقه در زمينـه مراقبت 

وضعيـت تجهيزات دوار می باشـد. 
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“رشته ها و شيفتهاى رشته هاى ورزشى “نيم سال دوم 1391”
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جدول رشته ها و شيفت هاى رشته هاى ورزشى نيم سال دوم 1391
كميته ورزش سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي جدول»رشته ها و شيفت های رشته های ورزشی نيم سال دوم 1391 را اعالم كرد. 

بـر اسـاس اعـالم اين كميته عالقه مندان رشـته هاي شـنا، فوتسـال، واليبال، بسـكتبال، تيرانـدازی با كمان، تيرانـدازی با تفنگ، پينگ پنگ و شـطرنج 
مـي تواننـد در دو گـروه آقايان و خانمها با شـماره تلفن 7015407 كميتـه ورزش حاصل كنند. 
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صدور پروانه ساختمانى در مشهد

رئيس كميسـيون برنامه  و  بودجه شـورای اسـالمی شهر مشـهد گفت: در 
3 ماهـه اول سـال 91، 2 هزار و 617 پروانه صادر شـده اسـت. 

اسـماعيل مفيدی در جلسـه شـورای اسـالمی شـهر مشـهد اظهـار كرد: 
متوسـط درآمـد شـهرداری بـه ازای هر متـر مربـع 83 تومان بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه زيربنـای مجمـوع پروانه ها تصريـح كـرد: در مجموع 2 
ميليـون و 372 هـزار و 679 متـر مربع اسـت كه از اين مقـدار 1 ميليون و 

554 هـزار و 866 متـر آن مشـمول عـوارض می شـود. 
وي ادامـه داد: در ايـن مقـدار در بخـش مسـكونی 50 درصـد در زيربنـا و 
31 درصـد در تعـداد افزايـش داشـته ايم كـه نشـان از رونق تجـارت دارد. 
مفيـدی مجمـوع درآمدهای شـهرداری از پروانه مسـكونی را 10 ميليارد و 
651 ميليـون تومـان اعـالم و اظهـار كرد: ايـن درآمدهـا در بخش تجديد 
بنـا 617 ميليـون تومان، اصالحيـه پروانه 5 ميليـارد و 344 ميليون تومان، 
در تمديـد پروانـه 244 ميليـون تومـان و در تجديـد پروانـه 462 ميليـون 

تومـان بوده اسـت. 
وی بـه درآمدهـای حاصلـه بـرای شـهرداری در مقوله مكان هـای اقامتی 
اشـاره و تاكيـد كـرد: درآمـد شـهرداری در بخـش تجديد بنـای اقامتی در 
حـدود 177 ميليـون تومـان، در اصالحيه پروانه اقامتـی 75 ميليون تومان، 
در پـروژه صنعتـی 51 ميليون تومان و در احداث بنـای اداری 171 ميليون 
تومـان بـوده اسـت. رئيـس كميسـيون برنامـه و بودجه شـورای اسـالمی 
شـهر مشـهد ادامـه داد: درآمد از كميسـيون ماده 100 حاصـل از جريمه ها 
سـال 90 بـه مبلـغ 2 ميليـارد تومـان در 91 به ميـزان 18 ميليـارد و 900 
ميليـون تومـان بوده اسـت بـا اين تفـاوت كه جريمه سـال 90بـه مبلغ 6 
ميليـون تومـان و در سـال 91به مبلـغ 3ميليـون و 700 هزار تومـان بوده 

است. 
مفيـدی بـا بيـان اينكـه درآمـد پاركينگ هـا بـرای احـداث پاركينگ های 
جديـد می شـود بيان كـرد: درآمد شـهرداری از پاركينگ ها در سـال 90 به 
ميـزان 4 ميليـارد و 177 ميليـون تومـان بوده كه در سـال 91 به 8 ميليارد 

و 400 ميليون تومان رسـيده اسـت. 

احتمال توقف نوسازى بافت فرسوده مشهد

شـهردار مشـهد بـا اشـاره به هزينه سـه هـزار ميليـارد تومان در نوسـازی 
بافـت فرسـوده، اجـرای كامل ايـن پـروژه را نيازمند 8 هزار ميليـارد تومان 

اعتبار ديگر دانسـت. 
محمـد پژمـان اظهـار كـرد: يكـی از معضـالت اجرای پـروژه نوسـازی و 
بهسـازی بافت فرسـوده مشـهد، تامين منابع ملی اسـت. وی با بيان اينكه 
تاميـن منابـع مالی اين پـروژه بر منابع دولتی متمركز نبوده اسـت، تصريح 
كـرد: در سـرعت بخشـی بـه ايـن پروژه هـا، از منابـع مردمـی، بانك ها و 
سـاير سـاز و كارهـای شـناخته شـده اسـتفاده شـده امـا افزايش سـرعت 

نوسـازی بافت فرسـوده نيازمند حمايت بيشـتری اسـت. 
پژمان در خصوص پيشـرفت فيزيكی نوسـازی و بهسـازی بافت فرسـوده 
مشـهد گفـت: در حال حاضر اين پـروژه 50 درصد پيشـرفت فيزيكی دارد 
و در بخـش تملـك نيز اين مقدار 65 درصد اسـت. وی بيـان كرد: تاكنون 
بـرای اجـرای ايـن پـروژه سـه هـزار ميليـارد تومان اعتبـار هزينه شـده و 
بـرای اجـرای كامـل آن 8 هـزار ميليارد تومان ديگر نياز اسـت كـه در اين 

راه دولـت نيـز می توانـد كمك كند. 
شـهردار مشـهد عنوان كرد: اميدواريم آغاز فعاليت اسـتاندار جديد خراسان 
رضوی با حضور و بازديد از بافت فرسـوده شـهر مشـهد باعث تسـريع اين 

باشد.  پروژه 
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در بازديد گروه شهرداری مباركه اصفهان از غرفه شهرداری مشهد:
مشهد به شهرى پيشرو تبديل شده است

گـروه شـهرداری مباركه اصفهان از غرفه شـهرداری مشـهد بازديد كردند 
و مشـهد را شهری پيشـرو در كشور دانستند. 

جوانمـردی يكـی از كارشناسـان ايـن گـروه بـه تغييرات شـهر مشـهد در 
طـی چنـد سـال اخير اشـاره كـرد و گفت: در گذشـته وقتي به مشـهد كه 
شـهر امـام رضا)ع( اسـت سـفر می كرديم تغييـرات ملموسـی در آن ديده 
نمی شـد امـا در طـی چند سـال اخير بـا اجـرای پروژه های بزرگ شـهری 
همچـون بهره  برداری از قطارشـهری و سـاخت تقاطع های غيرهمسـطح 

مشـهد بسـيار پيشـرفت كرده است. 
وی زيباسـازی شـهری و نصـب المان هـای مختلـف را از ديگـر كارهای 
بـزرگ انجـام گرفتـه در مشـهد خوانـد و خاطرنشـان كـرد: مشـهد بـا 
طراحی هايـی كـه در حوزهای المان هـای شـهری داشـته از نظـر زيبايـی 
بصـری حتـی از شـهرداری اصفهان هم پيشـگام تر بـوده و بـه الگويی در 

ايـران و حتـی برخـی از كشـورهای ديگـر تبديل شـده اسـت. 
جوانمـردی به سـاخت پروژه های حمل و نقلی اشـاره كرد و افـزود: عالوه 
بـر پروژه هـای عمرانـی كـه چهـره ديگـری بـه مشـهد بخشـيده ، حمل 
و نقـل و ترافيـك ايـن شـهر نيـز نسـبت بـه گذشـته بـه واسـطه احداث 

بزرگراه هـا و تقاطع هـای جديـد روان تـر شـده اسـت. 
بـه گفته وی مشـهد در جهتی گام برداشـته اسـت كـه امروزه تـا حدودی 
محيطی مناسـب و در شـان زائران بـارگاه ملكوتی امام رضـا)ع( را به وجود 

است.  آورده 

تسريع روند نوسازى بافت فرسوده مشهد با حمايت دولت

اميداوريـم بـا هماهنگـی و همدلی مجموعه دسـتگاه های اجرايی ذيربط و 
شـهرداری بتوانيم اجرای پروژه های نوسـازی بافت فرسـوده شـهر مشهد 

را در قالب تشـكيل كميته كاری سـرعت بخشيم. 
اسـتاندار خراسـان رضوی بر نقش حمايتی دولت در راسـتای تسـريع روند 

نوسـازی بافت فرسـوده شهر مشـهد تاكيد كرد. 
پايـگاه اطالع رسـانی شـهرداری مشـهد، محمـد حسـين  بـه گـزارش 
فروزانمهـر در بازديـد از بافـت فرسـوده اطـراف حرم مطهر رضـوی، پروژه 
مجـد و چنـد پروژه شـهری ديگر كه با حضور شـهردار و فرمانـدار و ديگر 
مسـووالن شـهری بـود، گفت: يكـی از مواردی كـه امـروز در بازديد مورد 
توجـه قـرار گرفـت تـالش در راسـتاي تسـريع در رونـد بازسـازی بافـت 

فرسـوده اطـراف حرم مطهـر رضوی اسـت. 
وی تصريـح كرد: در حال حاضر 28 شـهر اسـتان خراسـان رضـوی دارای 

بافت فرسـوده اسـت كه نياز به نوسـازی و بهسـازی دارد. 
اسـتاندار خراسـان رضـوی ادامـه داد: در كالن شـهر مشـهد نيـز بالـغ بـر 
2200 هكتار بافت فرسـوده شناسـايی شـده كه 366 هكتار از آن درحوزه 

پيرامونـی حـرم مطهـر رضوی قـرار گرفته اسـت. 
فروزانمهـر در خصـوص مشـكالت موجود در راه نوسـازی بافت فرسـوده 
مشـهد بيـان كـرد: عمده مشـكل تسـريع اين پـروژه تامين منابـع مالی و 
تملـك اراضی اسـت كـه اميدواريم بتوانيـم در قالب پيگيری هـا اين مهم 

را حـل كنيم. 
وی ادامـه داد: همچنيـن در مصوبـات سـفرهای دولت به اسـتان تكاليفی 
بـرای برخـی از دسـتگاه های اجرايـی و بانك مركزی محول شـده اسـت 

كـه در اولين فرصـت پيگيری خواهد شـد. 
اسـتاندار خراسـان رضوی در خصوص نقـش دولت در تسـريع اجرای اين 
پـروژه گفـت: دولت می توانـد در اين پروژه نقش حمايتی و تسـهيل كننده 
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كند.  ايفا 
فروزانمهـر بيـان كـرد: طبـق برنامه ريـزی صـورت گرفتـه قـرار اسـت 
دولـت در بخـش تاميـن درصـدی از نـرخ كارمزد و سـود تسـهيالتی كه 
بـه سـرمايه گذار ارايـه می شـود هميـاری كنـد كـه ايـن مهم نيـز يكی از 

موضوعاتـی اسـت كـه پيگيـری خواهد شـد. 
وی گفـت: همچنيـن مشـاركت مـردم و سـرمايه گذاران در اجـرای ايـن 

پـروژه نيـز می توانـد كليـد حـل اين مشـكل باشـد. 
اسـتاندار خراسـان رضوی در ادامه خاطرنشـان كرد: اميداوريم با هماهنگی 
و همدلی مجموعه دسـتگاه های اجرايی ذيربط و شـهرداری بتوانيم اجرای 
پروژه های نوسـازی بافت فرسـوده شـهر مشـهد را در قالب تشكيل كميته 

كاری سرعت بخشيم. 
فروزانمهـر تصريـح كـرد: همچنيـن انتظار اسـت اجـرای پروژه نوسـازی 
بافـت فرسـوده اطراف حـرم مطهر رضوی متناسـب با الگوی هـای ايرانی 

و اسـالمی باشد. 

افتتاح بزرگ ترين پاركينگ طبقاتى كشور در مشهد 

بزرگ تريـن پاركينـگ طبقاتی كشـور با نام»آسـمان« در هسـته مركزی 
شـهر مشـهد )ميدان 17 شـهريور( افتتاح شـد. 

به گزارش پايگاه اطالع رسـانی شـهرداری مشـهد، به دليل اينكه امسـال، 
سـال نهضت پاركينگ  سـازی در مشـهد نام گذاری شـده، اين پاركينگ با 
ظرفيـت 2100 جـای پـارک، 18 آبـان ماه گذشـته در ميدان 17 شـهريور 

شد.  افتتاح 
پاركينـگ طبقاتی»آسـمان« بـا مسـاحتی بالغ بـر 7000 مترمربـع، در 18 
طبقـه اسـت كـه طی نظر كارشناسـان نيـاز پاركينـگ در هسـته مركزی 

شـهر را تـا حد بسـيار زيـادی كاهش خواهـد داد. 
گفتنی اسـت اين پاركينـگ دارای امكانات رفاهی زيادی مانند شـهربازی، 

رسـتوران، فسـت فود و 700 مركز خريد نيز اسـت. 

1262 مورد تخلف ساختمانى در منطقه شناسايى شد

شـهردار منطقـه 5 مشـهد گفـت: 1262 مـورد تخلـف سـاختمانی در اين 
منطقـه شناسـايی و از ادامـه كار آن هـا جلوگيری شـده اسـت. 

به گزارش پايگاه اطالع رسـانی شـهرداری مشـهد، سـيد حسـن حسـينی 
افـزود: بـرای 786 مـورد از ايـن تخلفـات سـاختمانی اخطاريه صادر شـده 

است. 
وی اظهـار كـرد: با پيگيری و تالش شـبانه روزی اداره مهندسـی و نظارت 
بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه 5، 502 واحد غيرمجاز شناسـايی 

و پلمپ شـده است. 
شـهردار منطقـه 5 مشـهد گفـت: جمـع آوری 119 مـورد ابـزار و مصالـح، 
جمـع آوری 32 مـورد ديوار و پی غيرمجاز و پيگيـری 366 فقره رفع پلمب 

از طريـق مراجـع قضايـی از ديگـر اقدامات صورت گرفته اسـت. 
بـه گفتـه وی 81 مـورد ابالغ آرا كميسـيون مـاده 100، اجـرای 12 حكم 
قلـع بنـا، كنتـرل مـوارد مغاير بـا پروانه به تعـداد 177 مورد و رسـيدگی به 
123 مـورد مشـرفيت و نيـز از ديگـر اقدامـات صورت گرفتـه در منطقه 5 

می باشد. 
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تشريح اقدامات وزارت راه وشهرسازى

قائـم مقـام وزيـر در امـور بين الملل در سـخنرانی خود در نشسـت مجمع 
شـهری جهـان در ناپل ايتاليـا، برنامه های جمهوری اسـالمی ايـران را در 

حوزه شهرسـازی و مسـكن مهـر ارايه كرد. 
دبيـر كميتـه ملی اسـكان بشـر در خصوص ايـن اجالس گفت: هر سـال 
ارگان هـای دولتـی در نمايشـگاه اين مجمع غرفه داشـتند ولی امسـال در 

اين نمايشـگاه غرفه ای نداشـتيم. 
جمشـيد نـور صالحـی بـا بيـان اينكـه بايـد در طـرح حمايتـی دولتـی در 
مسـكن مهـر چهـار ميليون واحد مسـكونی سـاخته شـود، گفـت: بيش از 
يـك ميليـون واحـد تاكنـون واگذار شـده و تـا پايان امسـال و سـال آينده 

مابقـی واحدهـا واگذار می شـود. 
قائـم مقـام وزيـر راه در امـور بين الملـل از واگـذاری بيش از يـك ميليون 
واحـد مسـكن مهر تاكنـون در كشـور خبـر داد. همچنين قائم مقـام وزير 
راه در امـور بيـن الملـل و دبيـر كميتـه ملی اسـكان بشـر با جـان كلوس، 
معـاون دبيـر كل سـازمان ملل و مدير اجرايی برنامه اسـكان بشـر ديدار و 
بر توسـعه همكاری بين وزارت راه شهرسـازی ايران و اسـكان بشـر ملل 

متحد تأكيد شـد. 
در ايـن ديـدار جـان كلـوس جـان باختـن هموطنـان در حادثـه زلزلـه 
آذربايجـان شـرقی را تسـليت گفـت و همچنين بر گسـترش همـكاری از 
طريـق دفتـر كاهـش آثـار باليـای اسـكان بشـر در تهـران اشـاره شـد. 

وجود 400 هزار مسكن مازاد در كشور

وزير راه و شهرسـازی گفت: با توجه به سرشـماری نفوس و مسـكن، 400 
هـزار واحد مسـكونی بيش از تعداد جمعيت خانوارها در ايـران وجود دارد. 

علـی نيكـزاد در مراسـم افتتـاح كارخانـه فـوالد سـيرجان اظهـار داشـت: 
تالش مسـووالن اسـتان كرمـان در زمينه سـاخت پروژه های شهرسـازی 
قابل تقدير اسـت. وی با نگاهی اجمالی به جمعيت كشـور در سرشـماری 
نفـوس و مسـكن افـزود: در سـال 85 آمـار سرشـماری 17. 5 ميليون نفر 
خانـوار شـهری و روسـتايی بـود كـه در آن زمـان 16. 5 ميليـون واحـد 

مسـكونی وجود داشـت. 
نيكـزاد افـزود: سـال های 85 تـا 90 نيز از نظر هرم سـنی در بحـث ازدواج 
خانـواده و مسـكن در كشـور پـر متقاضـی بوده انـد. وی تصريـح كـرد: در 
سـال گذشـته 21. 2 ميليـون خانـوار و 21. 6 ميليـون واحـد مسـكونی در 
كشـور وجود داشـته كه اين امر نشـان می دهد 400 هزار واحد مسـكونی 

بيشـتر از خانوارها در كشـور احداث شـده اسـت. 
نيكـزاد خاطرنشـان كـرد: بـا توجه به سرشـماری های سـال 90 هر سـال 
بـه طور متوسـط 510 هزار واحد مسـكونی سـاخته شـده كه ايـن رقم در 
سـال های 85 تـا 90 بـه ازای هر سـال 820 هزار واحد مسـكونی سـاخته 
شـده اسـت. وزير راه و شهرسـازی اذعان داشـت: در اسـتان كرمـان 300 
هزار واحد مسـكونی، شـهری و روسـتايی، بافت فرسـوده، زلزلـه در دولت 
نهم و دهم سـاخته شـده اسـت كـه از اين تعـداد 90 هـزار واحد تكميل و 

تحويل شـده است. 

نياز كشور فقط مسكن مهر نيست

بـا  مجلـس  اينكـه  بيـان  بـا  بـا  مجلـس  عمـران  كميسـيون  رئيـس 
قانونگذاری هـای مناسـب توانسـته اسـت تحـوالت عمـده ای را در بخش 
مسـكن ايجـاد كند. افزود: تمام نياز ما مسـكن مهر نيسـت و انبوه سـازان 
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تـوان بااليـی در بخـش مسـكن دارنـد تا بـا به كارگيـری ايـن ظرفيت ها 
از هزينه هـای فزاينـده ناشـی از زلزلـه و تخريـب بافت هـای فرسـوده در 

قسـمت های مختلـف كشـور جلوگيـری شـود. 
علی اكبـر آقايـی مغانجوقـی در همايـش انتخابـات نظام مهندسـی گفت: 
قانـون نظام مهندسـی در اصالحات و آيين نامه هـای بعدی آن به خصوص 
قوانينـی كـه در مجلس به منظـور سـاماندهی و حمايت از توليـد و عرضه 
مسـكن ارايـه شـد و تالش هايـی كه وزارت مسـكن و كميسـيون عمران 
مجلـس بـه انجـام رسـاند، حاكـی از آن اسـت كـه بتوانيـم در چارچـوب 
قانـون الزاماتـی را در بخش سـاختمان برای دولت تعريـف كنيم تا بتوانيم 

مرجعيـت نظـام مهندسـی را روزبـه روز عملياتی تر كنيم. 
نماينـده مـردم سـلماس در مجلـس شـورای اسـالمی تصريـح كـرد: تـا 
بـه امـروز قانـون، آيين نامه هـا و مصوبـات مجلـس در بخـش سـاختمان 
پيشـرفت های قابـل قبولـی در عرصـه مسـكن و نظام مهندسـی داشـته 
كـه در جامعـه عملياتـی شـده اسـت. رئيـس كميسـيون عمـران مجلس 
بـا بيـان اينكـه علی رغـم مصوبـات قانونـی و تشـكيالتی هنوز بـا جامعه 
بين المللـی فاصلـه داريـم، افـزود: شـايد دليـل اين مشـكل آن اسـت كه 
هنـوز نتوانسـته ايم مصوبـات قانونـی را در جامعـه محقـق كنيـم. هر چند 
در بخـش سـاختمان و تحقيقات مسـكن كارهای خوبی به انجام رسـيده، 
ولـی در زلزلـه آذربايجـان مشـخص شـد ساخت وسـاز در بخش مسـكن 
كشـور دچـار مشـكالتی اسـت. وی بـا توجـه بـه زلزله خيـز بودن كشـور 
تاكيـد كـرد: مجلـس و تشـكيالت صنفـی سـاختمان توانسـته اند الگويی 
را تعريـف كننـد تا بتواند جلوی اتالف سـرمايه انسـانی و مـادی را بگيرد. 
ايـن نماينـده مجلـس نهـم بـا يـادآوری اينكه مـا به عنـوان قانونگـذار و 
فعـاالن صنـف بايـد تحوالتـی را در بخش سـاختمان ايجاد كنيـم، افزود: 
كميسـيون عمـران مجلس آمادگـی دارد تا مـوارد پيشـنهادی را به عنوان 
اليحـه و طـرح در مجلـس بـه تصويـب برسـاند تـا از الزامـات قانونـی 
برخـوردار شـود. آقايـی مغانجوقـی با اشـاره به اينكـه در زلزلـه اخير مركز 
تحقيقـات سـاختمان اقدامات اساسـی را انجـام داد، تصريح كـرد: در زمينه 
اسـتاندارد مصالح، زمين شناسـی و زلزله شناسـی اختراعات خوبی در كشور 
داريـم كـه با صرف هزينه ای نسـبت به نصب سيسـتم های هشـداردهنده 

زلزله شناسـی می توانيـم كل كشـور را پوشـش دهيـم. 
رئيـس كميسـيون عمـران مجلـس نهـم بـا يـادآوری اينكـه طـول عمر 
سـاختمان ها در ايـران بـا سـاير كشـورهای جهان قابل مقايسـه نيسـت، 
تاكيـد كـرد: اتـالف هزينه ها و سـرمايه ها در بخش سـاختمان و مسـكن 
بايـد بـا كمـك مقـررات موجـود و تصويـب قوانيـن جديـد و بـا توجه به 
توانمندی هـای بـاالی نيروهـای خالقـی كـه داريـم، كاهـش يابـد و 

بدين گونـه نسـبت بـه رفـع مشـكالت بخـش مسـكن اقـدام كنيم. 
وي افـزود: شـرط اول موفقيت اسـتفاده از تمامی ظرفيت هـا، حفظ اتحاد، 
اتفاق نظـر و اسـتفاده از دانـش روز در صنعـت سـاختمان اسـت. وی بـا 
يـادآوری اينكـه بخش های صنفـی، قانونگذاری و وزارت راه و شهرسـازی 
بايـد نسـبت بـه فعاليت هـای بخـش صنعـت احسـاس مسـووليت كنند، 
افـزود: دولت سيسـتم كنترلـی در خـود دارد كه نمی تواند به طور وسـيع در 
بخش سـاختمان وارد عمل شـود، امـا مجلس می تواند بـا تصويب قوانين 

منابعـی را بـرای آن تعريف كند. 
وي با بيان اينكه بيش از 95 درصد سـرمايه های بخش سـاختمان مربوط 
بـه بخـش خصوصی اسـت، تصريـح كـرد: بخش خصوصـی بايـد بتواند 
ايده هايـی را بـه مجلـس و دولـت بدهـد و الزاماتـی را بـرای بخـش اجرا 
به وجـود بيـاورد تا ديگر كشـورمان هزينه هايی نظير زلزله هـای آذربايجان 
را متحمـل نشـود. آقايـی مغانجوقـی يـادآور شـد: بخـش خصوصـی بايد 
مجلـس را در بخـش قانونگذاری و نظارت ياری دهد تا بتوانيم كل كشـور 

را زيـر پوشـش سيسـتم های نظارتی قـرار دهيم. 
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رئيـس كميسـيون عمران با اشـاره بـه عملكرد مثبـت دولت گفـت: تمام 
نيـاز ما مسـكن مهر نيسـت و انبوه سـازان تـوان بااليی در بخش مسـكن 
دارنـد تـا بـا به كارگيـری ايـن ظرفيت هـا از هزينه هـای فزاينـده ناشـی 
از زلزلـه و تخريـب بافت هـای فرسـوده در قسـمت های مختلـف كشـور 
جلوگيـری شـود. وی بـا بيـان اينكـه تحمـل زلزلـه ای باالتر از 6 ريشـتر 
در كشـور سـخت خواهـد بـود، تصريـح كرد: مجلس بـا قانـون حمايت از 
توليـد و عرضـه مسـكن توانسـته اسـت الزاماتی را بـه دولـت ديكته كند، 
امـا فعاالن بخش مسـكن و نظام مهندسـی عامـالن اجرايی ايـن قوانين 

 . هستند
آقايـی مغانجوقـی در ادامـه افـزود: دقت در نظـارت و به كارگيـری مصالح 
مطلـوب ساخت وسـاز و اجـرای صحيح قوانين معماری و شهرسـازی همه 
در كنـار هـم باعـث خواهـد شـد تا از اتـالف هزينه هـای انسـانی و مادی 
جلوگيـری شـود. نماينـده مـردم سـلماس ادامـه داد: هدف مجلـس ارايه 
قانون هايـی در راسـتاي رفع نقايص در بخش های سـاختمانی اسـت و در 
دوره جديد مجلس اميدوار اسـت با اسـتفاده از نيروهای فعـال و قانون مدار 
و ظرفيـت همـه اعضا، بخش مسـكن بتواند دوره جديد خـود را با موفقيت 
بـه پايان برسـاند تا افرادی كاردان در بخش مسـكن كشـور بـه كار گرفته 

شوند. 

نظر مجلس درباره قيمت مسكن مهر

رئيس كميسـيون عمران مجلس شـورای اسـالمی گفـت: افزايش قيمت 
مسـكن مهـر تأثيـر صددرصـدی بـر بـازار مسـكن و قيمـت تمـام شـده 

سـاخت آن دارد. 
علـی اكبـر آقايی بـا بيان اينكـه افزايش قيمت مسـكن تأثير بسـياری در 
افزايـش قيمت مسـكن در بازار داخلـی دارد افزود: افزايش قيمت مسـكن 
مهر موجب افزايش قيمت تمام شـده سـاخت مسـكن در كشـور می شود. 
وی ادامـه داد: تاكنـون هيـچ افزايش قيمتی در بخش مسـكن مهر اعالم 

نشـده و متـری بيـن 300 تـا 330 هزارتومان به فروش می رسـد. 
رئيـس كميسـيون عمران با اشـاره بـه اينكه خروج بـازار مسـكن از ركود 
نيازمند تزريق تسـهيالت بيشـتر اسـت افزود: در حال حاضـر قدرت خريد 
مـردم بـرای مسـكن نسـبت به گذشـته بسـيار كاهش پيـدا كرده اسـت. 
آقايـی در ادامـه اظهـار داشـت: كمبود عرضه مسـكن و مقاومـت افزايش 
قيمت هـا نسـبت به درآمـد خانوارها بر ركود بازار مسـكن تأثيرگذار اسـت. 
وی بـا بيـان اينكـه بخشـی از وضعيت تورم و ركود بازار مسـكن ناشـی از 
مشـكالت و ركود اقتصادی جامعه اسـت افزود: در صورتی كه تسـهيالت 
بيشـتر بـه اين بـازار تزريـق كنيم بازار مسـكن رونـق می گيـرد. آقايی در 
ادامـه افـزود: بـرای رونـق بازار مسـكن ابتـدا بايد اقتصـاد جامعـه و درآمد 

هزينه هـای خانوارهـا با يكديگر هماهنگ شـود. 
رئيـس كميسـيون عمـران مجلـس در ادامه گفت: كنتـرل تـورم زايی در 
داخـل بخـش قابـل توجهـی از ركـود مسـكن را برطـرف می كنـد. آقايی 
خاطرنشـان كـرد: تنظيم تـورم اقتصاد جامعه موجب افزايـش درآمد جامعه 
و ارزش پـول در كشـور می شـود. وی در خصوص افزايش قيمت مسـكن 
مهـر گفـت: در صورتی كه مسـكن مهر بـدون ابالغ مصوبه در شـهرهای 
جديـد افزايش يابد غيرقانونی اسـت و نمايندگان كميسـيون عمران پيگير 

ايـن افزايش قيمت می شـوند. 

توليد كاشى به روش خشك

برای نخستين بار در كشور كاشی به روش خشك در يزد توليد شد. 
توليـد كاشـی بـه روش خشـك يكـی از روش هـای مـدرن توليـد ايـن 
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محصـول در دنياسـت كه در ايـن روش چون مرحله دوغاب سـازی حذف 
می شـود در مصـرف آب، بـرق و گاز صرفه جويـی می شـود. زارع رئيـس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان يزد گفـت: صرفه جويـی آب تا 
90 درصـد و گاز و بـرق تـا 70 درصـد در ايـن روش، قيمـت تمـام شـده 
كاشـی و سـراميك را تـا 20 درصـد كاهـش می دهـد و اين امـر منجر به 

افزايـش قـدرت رقابـت در بازارهـای جهانی خواهد شـد. 
هـم اكنـون سـه واحد توليدی كاشـی و سـراميك در اسـتان يزد بخشـی 
از توليـد خـود را بـا ايـن روش انجام مـی دهند. در اين سـه واحد سـاالنه 
هفـت ميليون مترمربع كاشـی توليد می شـود. اسـتان يزد با توليد سـاالنه 
170 ميليون مترمربع كاشـی و سـراميك نخسـتين توليد كننده كاشـی و 
سـراميك در ايـران به شـمار می رود. هـم اكنون 44 كارخانه توليد كاشـی 
و سـراميك در شهرسـتانهای ميبد، اردكان، صدوق و مهريز در اسـتان يزد 
فعال اسـت كه در اين بخش برای 15 هزار نفر شـغل فراهم شـده اسـت. 
ايـران با توليد سـاالنه 400 ميليون مترمربع كاشـی و سـراميك چهارمين 
كشـور جهـان در توليـد ايـن محصـوالت بـه شـمار مـی رود. سـاالنه 16 
درصد از توليدات كاشـی و سـراميك ايران به كشـورهای عراق، افغانستان 
و كشـورهای آسـيای ميانه صـادر می شـود. رئيس سـازمان صنعت،معدن 
و تجـارت اسـتان يـزد گفـت: تا يكسـال آينـده اوليـن واحد توليد كاشـی 
و سـراميك كـه تمـام محصـول خـود را به روش خشـك توليـد می كند، 
در يـزد راه انـدازی می شـود كـه ايـن واحـد سـاالنه ظرفيت توليد هشـت 
ميليـون مترمربـع كاشـی را دارد. برای راه اندازی ايـن واحد كه از مصوبات 
سـفر هيئت دولت به اسـتان يزد اسـت، 500 ميليارد ريال سـرمايه گذاری 

شـده است. 

توليد ديوار حصار كم حجم

طـرح ديوارهـای حصـار كم حجـم و دو رو نمـا با حذف فونداسـيون يكی 
از طرح هـای ارايـه شـده بـه مرحله نهايی سـومين جشـنواره ملـی علم تا 

عمل اسـت. 
ابراهيـم نباتـی در خصوص توليد ديوارهای حصار كـم حجم گفت: كاربرد 
ايـن بلوک در احـداث ديوارهای مختلف باكاربری های متفاوت اسـت. وی 
بـا بيـان اينكه از اين محصول می تـوان در ديوار حصار منـازل، كارخانه ها، 
پارک هـا و باغ هـا اسـتفاده كـرد، افـزود: به دليـل خاصيت تسـليح پذيری 
ايـن محصول بـرای اسـتفاده در ديوارهای باربر در سـاختمان های وياليی 

يـك طبقه تـا چهار طبقه نيـز می توان ايـن محصول را بـه كار برد. 
ايـن مبتكـر قمـی بـا اشـاره بـه اينكه احـداث ايـن ديـوار هزينه كمـی در 
مقايسـه با موارد مشـابه دارد، خاطرنشـان كرد: در احداث ديوارهای حصار 
وزن، مقاومـت خـاک و هزينه هـای زيرسـازی از اهميت زيـادی برخوردار 
اسـت و بـا اسـتفاده از ايـن محصـول می تـوان ديـواری بـا عـرض 14 و 

ارتفـاع چهار متـر را احـداث كرد. 
وی گفـت: نما كاری و نما سـازی، تنوع پذيری بسـيار بـاال از نظر طراحی 
و معمـاری شـامل شكسـتگی ها در نما و رخ و همچنيـن به كارگيری رنگ 
در نمـا كاری از خصوصيـات بـارز ايـن محصول اسـت. گفتنی اسـت اين 
طـرح بـه عنـوان 40 طـرح برگزيده اسـتان قم به سـومين جشـنواره ملی 

علم تـا عمل راه يافته اسـت. 

ساخت در هاى ساختمانى پالستيكى

در های سـاختمانی پالستيكی تقويت شـده با الياف شيشه ای در كرمانشاه 
شد.  توليد 

بـه گفتـه رئيس پـارک علم و فـن آوری كرمانشـاه از اين طـرح می توان 
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برای در های سـاختمانی، بيمارسـتانی و ورزشـگاهی اسـتفاده كـرد. بادكو 
افـزود: در هـای موجـود در بـازار از جنس هـای مختلفـی سـاخته شـده اند 
و بـه مـرور زمـان بـا رطوبـت و يـا تمـاس بـا آب فرسـوده می شـوند كه 
درنمونه جديد اين مشـكالت رفع شـده اسـت. فرشـيد محجوب سـازنده 
ايـن نمونـه جديد هم گفـت: در های فايبر گالس ضد آب و عايق هسـتند 
ودارای زيبايـی فـوق العاده بـوده و در عين حال با وجـود وزن پايين دارای 

مقاومـت فيزيكـی باال می باشـد. 
ايـن مخترع كرمانشـاهی افـزود: جلوگيری از قطع درختـان و حفظ محيط 
زيسـت از اصلی تريـن و بارزتريـن اهدافـی اسـت كـه در مسـير سـاخت 
در های سـاختمانی پالسـتيكی تقويت شـده مـورد توجه قـرار گرفت. وی 
بـا بيـان اينكـه اين طرح هيچگونـه نمونه داخلـی و خارجی نـدارد و برای 
پيشـبرد اهـداف نيازمنـد حمايت هـای معنـوی اسـت گفـت: سـاخت اين 
نمونـه را از سـال 88 آغـاز كـردم و سـال 91 موفـق بـه عقـد قـرار داد بـا 

دانشـگاه علوم پزشـكی شدم. 

ايران رتبه چهارم رشد دانش بتن در جهان

دبيـر انجمـن بتـن گفـت: امـروزه در بخش هـای مختلف عمرانی كشـور 
اعم از سـد، پل، جاده سـازی، وسـاختمان سـازی نگران كمبود متخصص 
در زمينـه بتـن نيسـتيم زيرا به لحاظ رشـد دانـش بتن جزو 4 كشـور برتر 

هستيم.  دنيا 
جاويـد خطيبـی طالقانـی در گفت وگو با شـبكه اطالع رسـانی سـاختمان 
ايـران )شاسـا( افزود: امروزه كشـور ما به لحاظ دارا بـودن تعداد متخصص 
بتـن درسـطح خاورميانـه در رده اول قرار گرفته اسـت به گونـه اي كه بالغ 
بـر 20 هـزار نفـر متخصـص در زمينه بتـن در كشـور فعاليت دارنـد كه از 
ايـن تعـداد يك هـزار نفـر در مقاطع دكتری بـه طور كامـال تخصصی در 
حـوزه بتـن فعاليـت می كننـد در حالـی كه 10 سـال پيش تعـداد مهندس 

بتـن در كشـور بـه 500 نفر هم نمی رسـيد. 
وی تصريـح كـرد: هـر چنـد كشـورهای همسـايه بـه لحـاظ دارا بـودن 
متخصـص فقيرنـد و سـاير كشـورها مشـكالت مربوط بـه دانـش بتن را 
بـرای آن هـا حـل می كننـد امـا امـروزه كشـور مـا بـه لحـاظ دانـش بتن 

خودكفا شـده اسـت. 

برترى تهران در المپيك شهر ها

در ششـمين نشسـت مجمـع شـهری جهـان كـه شـهريورماه امسـال در 
ناپـل ايتاليـا برگزارشـد، شـهرداری تهـران در كانـون توجـه قـرار گرفت، 
چنانچه»تهـران« و»ويـن« 2 پايـگاه اصلی انتقال تجـارب موفق مديريت 
شـهری سـازمان ملـل شـدند و قائـم مقـام دبير كل سـازمان ملـل متحد 
نيـز اعـالم كـرد، تهران توانسـته از فرصت ها خوب اسـتفاده كنـد و جوايز 
بين المللـی اخذ شـده توسـط مديريت شـهری تهران را مويـد اين موضوع 

دانست. 
اين نشسـت همچنين دسـت آوردهـای ارزنـده ای نيز برای كشـورمان به 
دنبـال داشـت كـه انتخاب تهـران بـه عنوان»مركـز بين المللـی مطالعات 
آينـده پژوهـی شـهرهای آسـيا و اقيانوسـيه« را می تـوان از جملـه ايـن 
دسـتاورد ها دانسـت. در ششـمين نشسـت مجمـع شـهری جهـان، دكتـر 
محمد باقر قاليباف شـهردار تهران در راس هيئتی هشـت نفره متشـكل از 
نايب رئيس شـورای اسـالمی شـهر و برخی مديران شـهری حضور يافت 
و شـهرداری تهـران عـالوه بـر حضـور فعـال در بخش هـای مختلف اين 
مجمـع، در نمايشـگاهی كـه به مـوازات آن برگزار شـد، 6 پـروژه منتخب 
زيسـت محيطـی، فرهنگـی اجتماعـی و عمرانـی خـود را در معـرض ديد 
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بازديـد كنندگان قـرار داد. 
در غرفـه تهـران نمـادی از چنارسـتان خيابـان حضـرت وليعصـر )عـج( 
طراحـی و در آن پيشـرفت های شـش سـال گذشـته مديريـت شـهری 
پايتخـت در حوزه هـای حمـل و نقـل و ترافيك، شهرسـازی، زيباسـازی، 
خدمـات شـهری و اجتماعـی و فرهنگـی بـه نمايش گذاشـته شـد و اين 
غرفـه توانسـت بازديدكنندگان بسـياری را بـه خود جلب كنـد و تهران در 

كنـار جهـان شـهرهايی همچـون نيويورک بدرخشـد. 
امضا تفاهم نامه همكارى بين شـهردارى تهران و مركز اسـكان بشـر 

ملل متحد
در ايـن نشسـت كـه با حضور شـهرداران و نمايندگان بيـش از 100 كالن 
شـهر جهـان برگـزار شـد، تفاهـم نامه همـكاری بين مركز اسـكان بشـر 
ملـل متحـد و شـهرداری تهـران بـه امضاء رسـيد كـه هـدف از امضا اين 
تفاهـم نامـه ارايـه چارچوب برای همكاری مركز اسـكان بشـر ملل متحد 
و شـهرداری تهـران در زمينـه توليـد و توسـعه دانـش مديريـت شـهری، 

ظرفيـت سـازی و نوآوری هـا اعالم شـد. 
تهيـه گـزارش از وضعيـت شـهرهای ايـران بـرای سـال 2013، برگزاری 
كنفرانـس بين المللـی برنامه ريـزی بـرای پيشـرفت عدالـت در شـهر ها، 
ايجـاد رصـد خانه شـهری، تاسـيس مركز منطقـه ای آمـوزش و پژوهش 
در تهـران، تدويـن اسـتراتژی و سياسـت راهبری مديريت شـهری، ايجاد 
مراكـز آمـوزش كليـدی بـا هـدف توسـعه مشـاركت مـردم در مسـايل 

برنامه ريـزی شـهری و... نيـز از ديگـر مـوارد ايـن تفاهـم نامـه بود. 
تهران ميزبان اجالس جهانى انرژى سازمان ملل متحد

يكی ديگر از دسـتاوردهای ششـمين نشسـت مجمع شـهری جهان برای 
كشـورمان ايـن بود كـه ميزبانی اجـالس جهانی انـرژی سـازمان ملل به 
شـهر تهـران واگذار شـد و قائـم مقام دبير كل سـازمان ملل لـوح ميزبانی 
ايـن اجـالس را بـه تهران اعطا كـرد. اين همايش قرار اسـت اواخر آذر ماه 
در تهـران برگـزار شـود كـه به گفته مسـووالن سـازمان ملل بيـش از 30 

كشـور در سـطح وزير و شـهردار در اين مراسـم شـركت می كنند. 
رونمايى از اطلس خليج فارس و تهيه اطلس خاورميانه توسط ايران

در حالی كـه در برخـی اخبـار آمـده بـود يونسـكو در بعضی انتشـارات خود 
اقـدام بـه حـذف نام فـارس از عنـوان خليـج فارس كـرده، انتشـار اطلس 
خليـج فارس از سـوی سـازمان ملل متحـد از اهميت ويژه ای برای كشـور 
و مـردم مـا برخـوردار بـود و عمال نام خليج هميشـگی فارس تثبيت شـد. 
ايـن اطلـس كـه بـا مشـاركت سـازمان ملـل متحد تهيه شـده، مشـتمل 
بـر اطالعـات جغرافيايـی توسـعه و زيسـت محيطـی خليـج فارس اسـت 
كـه بـا حضور قائـم مقام دبيـركل سـازمان ملل متحـد و شـهردار تهران، 
در حاشـيه ششـمين نشسـت مجمع شـهری جهان رونمايی شـد. شهردار 
تهـران نيـز در مراسـم رونمايـی از ايـن اطلـس، خليـج هميشـگی فارس 
را گهـواره تمدنـی دانسـت كـه از قدمـت بااليـی برخـوردار اسـت و اولين 

تمدن هـای بشـری در ايـن محـدوده شـكل گرفته اسـت. 
ديدار شهردار تهران با مديران شهرى ساير كشور ها

 در حاشـيه برگـزاری ايـن نشسـت جهانـی، شـهردار تهران بـا چهره های 
مهـم و شـهرداران كالن شـهرهای جهـان نيـز ديـدار و گفت و گو داشـت 
تـا ضمـن اسـتفاده از تجربيات مديريت شـهری در سـاير كشـور ها زمينه 
همكاری هـای بيشـتر و تعامـل با كالن شـهرهای جهان فراهم شـود. در 
ايـن راسـتا دكتـر محمـد باقـر قاليبـاف، بـا قديـر توپـاش، رئيـس مجمع 
شـهرداران جهـان و شـهردار اسـتانبول نيـز ديـدار و گفت وگو كـرد كه در 
ايـن ديـدار دو طـرف با تاكيـد بر توسـعه همكاری های تهران و اسـتانبول 
و مجمـع شـهرداران جهـان بـر به كارگيـری همـه ظرفيت ها بـرای حل 

مسـايل شـهری كشـورهای مختلف تاكيـد كردند. 
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در ايـن مالقـات مسـايل شـهروندان كشـور سـوريه بـه عنـوان يكـی از 
موضوعـات اصلـی مـورد بحث قرار گرفـت و دو طرف بر لزوم حل سـريع 
مشـكالت شـهروندان سـوريه از روش های مسـالمت آميـز و در چارچوب 
اراده مـردم ايـن كشـور و محكوميت فعاليـت گروه های تروريسـتی تاكيد 
كردنـد. شـهردار تهران نيز در ايـن مالقات با بيان اينكـه امريكا بايد بداند 
مسـاله سـوريه راه حل نظامـی ندارد تاكيد كـرد: آنچه در سـوريه به عنوان 
يـك اصـل بايد مورد توجـه قرار گيرد اراده مردم اين كشـور اسـت و همه 
مـا وظيفـه داريم در براي حل مشـكالت همسـايگان به ويژه كشـورهای 
اسـالمی بـا تمام تـوان وارد عرصه شـويم. در ايـن ميان نيـز بازنده اصلی 

در مسـايل سـوريه رژيم صهيونيستی است. 
مجمـع شـهرداران جهـان كـه از سـوی سـازمان ملـل برای رسـيدگی به 
مشـكل شهرنشـينی و تأثير آن بر جوامع، شـهر ها، اقتصاد، تغييرات آب و 
هوايی و سياسـت ها ايجاد شـد و از سـال 2002 تاكنون هرساله در يكی از 
شـهرهای جهـان برگزار می شـود، كانونـی مهم برای تصميـم گيری های 
حـوزه مديريت شـهری اسـت كه شـهرداری تهران در ششـمين نشسـت 
ايـن مجمـع توانسـت ضمن معرفـی اقدامات صـورت گرفتـه در پايتخت، 
زمينـه همكاری هـای بيشـتر بـا ديگر شـهرهای جهـان را فراهم سـازد و 

همچنيـن دسـتاروهای ارزنده ای برای كشـورمان به ارمغـان بياورد. 

قانون جديد دريـافت ماليـات از مسـكن

رئيـس كل امور مالياتی كشـور گفت: مالكان خانه ها و امالک اسـتيجاری 
مشـمول پرداخت ماليات به اين سـازمان هستند. 

علـی عسـكری افـزود: سـازمان امـور مالياتـی بـرای دريافـت ماليـات بر 
سـرقفلی مغازه هـا و اجاره خانه هـا مالكان را می شناسـد. وی ادامه داد: اگر 
ملكی اجاره داده شـود از مسـتاجر آن ماليات طلب نمی شـود و مالك بايد 
ماليـات پرداخـت كنـد. معاون وزيـر امور اقتصـادی و دارايـی در خصوص 
دريافـت ماليات مشـاغل نيز گفت: ماليات مشـاغل از فـردی كه فعاليت و 

شـغلی دارد دريافت می شـود. 

پياده سازى طرح جامع مالياتى مشكل تر از الكترونيكى كردن بانك ها

رئيـس كل سـازمان امور مالياتی گفت: پياده سـازی طـرح جامع مالياتی از 
اواخر سـال جاری آغاز و تا دو سـال آينده ادامه خواهد داشـت. وی با بيان 
آن كـه، اجـرای اين طرح بسـيار پيچيده بـوده و پياده سـازی آن بزرگ تر 
و وسـيع تر از الكترونيكی كردن سيسـتم های بانكی اسـت، اظهار داشـت: 
با اين بسترسـازی از دو سـال آينده بسـياری از مشـكالت دريافت ماليات 

رفع می شـود. 
وی، بسـياری از ضعف های نظام مالياتی را اطالع رسـانی و فرهنگ سازی 
عنـوان كـرد و گفـت: بـا اجـرای طـرح جامـع مالياتـی شـيوه های ماليات 
سـتانی از مـودی و مميـز محـوری خـارج خواهـد شـد، زيرا ايـن روش به 
اعتمـاد مـودی و مميـزی صدمه وارد می كنـد. معاون وزير امـور اقتصادی 
و دارايـی تاكيـد كـرد: در نظـام جديد طـرح جامع، رابطه مـودی و مميز به 
طـور تقريبـی از بيـن رفتـه، مگر اين كـه نياز به رسـيدگی ميدانـی وجود 
داشـته باشـد كه البته شـيوه اين گونه رسـيدگی نيز متفاوت شـده اسـت. 
بـه گفتـه عسـكری، در نظام جديـد مالياتی خـود اظهار مـودی از اهميت 

ويـژه ای برخوردار اسـت. 

ساخت پمپ آب كولر بدون نياز به برق

مبتكـر كشـورمان موفق به طراحی و سـاخت پمپ آب كولر بـدون نياز به 
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مصرف برق و سـرمای شـديدتر شد. 
محسـن فلكـی مبتكر پمـپ آب كولر بدون نياز به مصرف برق و سـرمای 
شـديدتر گفـت: پمپ های قديـم، 100وات مصـرف برق داشـتند ولی اين 
پمـپ 2 وات مصـرف بـرق دارد و توليـد سـرمای بيشـتری می كنـد. وی 
گفـت: مقدار آب دهی آن نسـبت بـه هر منطقه ای قابل تنظيم اسـت، هر 

چـه دور كولر بيشـتر شـود مقدار آب دهی آن نيز بيشـتر می شـود. 
فلكـی تصريـح كـرد: ايـن پمپ بـه صـورت مكانيكی سـاخته شـده و به 
صـورت غيرمسـتقيم به نيـرو تبديـل و از موتور انـرژی دريافت می شـود. 
ايـن مبتكـر اظهـار كـرد: وقتـی موتـور می چرخـد بـا اسـتفاده از حركـت 
موتـور، نيـرو برعكس شـده و به سـمت محفظه آب فرسـتاده می شـود و 

روی پوشـال ها آب پمپـاژ می شـود. 

صدور سند مالكيت تك برگى در كشور

معـاون قـوه قضاييـه از صدور 2 ميليون سـند مالكيت تك برگ در كشـور 
داد.  خبر 

احمـد تويسـركانی در اين بـاره تصريح كـرد: تاكنون حدود 2 ميليون سـند 
مالكيت تك برگی به شـكل ماشـينی و در سيسـتم كاداسـتر به متقاضيان 
تحويـل داده شـده اسـت كـه در سياسـت آتـی سـازمان اين اسـت كه به 
سـرعت كليه اسـناد مالكيت دفترچه ای سـابق از مردم اخذ و سند مالكيت 
جديـد بـه آن هـا تحويـل داده شـود. وی همچنيـن با اشـاره بـه راه اندازی 
سيسـتم مكانيـزه ثبـت اختراعـات ادامـه داد: با گذشـت حـدود دو مـاه از 
راه انـدازی ايـن سـامانه، حـدود هـزار و 218 اظهارنامه ثبت اختـراع و 905 
اظهارنامـه طـرح صنعتـی از طريق شـبكه پذيرفته شـده و بـدون مراجعه 

متقاضيـان مورد رسـيدگی و بررسـی قرار گرفته اسـت. 
همچنيـن در زمينـه ثبـت شـركت های تجاری و موسسـات غيـر تجاری 
هـم سـامانه هايی را طراحـی كرده ايـم كـه پذيـرش ثبـت شـركتها بدون 
مراجعه حضوری باشـد. از ابتدای سـال 91 اين كار اجرايی شـده و تاكنون 
713 مـورد ثبـت شـركت از طريـق شـبكه پذيـرش شـده اسـت و امكان 
اسـتفاده از بانك شناسـه اشـخاص در سـازمان هم برای اشـخاص فراهم 
شـده اسـت كه ظرف همين مـدت كوتاه 5 هـزار و 500 اسـتعالم به نحو 

الكترونيكی به متقاضيان پاسـخ داده شـده اسـت. 
رئيـس سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک كشـور افـزود: در سـال 1390 بـا 
بررسـی دقيـق فرآيندهـای ثبـت شـركت های تجـاری در اين سـازمان و 
تطبيـق آن بـا قوانيـن و مقـررات از جملـه قانون تجـارت، قانون اساسـی 
و عمومـات قانونـی كـه در ايـن زمينـه بـود و بـا بخشـنامه ای كـه صادر 
شـد، از پذيـرش ثبـت شـركت ها بـه وسـيله افـرادی كه فاقـد صالحيت 
قانونـی بودنـد، جلوگيری شـد كه اين اقـدام به همراه مكانيـزه كردن ثبت 
شـركت ها باعـث ايجـاد نظـم بهتـر و سـاماندهی مطلـوب در ايـن حوزه 

است.  شـده 
معـاون قـوه قضاييه اظهار كـرد: در چهار ماهه امسـال در مقايسـه ابتدای 
سـال 90 نزديـك به 30 درصد كاهش ثبت شـركت به وسـيله اشـخاص 
فاقد صالحيت داشـته ايم. تويسـركانی درباره طرح كاداستر نيز خاطرنشان 
كرد: در حوزه توسـعه كاداسـتر در كشـور اقدامات بسيار گسـترده ای انجام 
داده ايـم. بـر ايـن اسـاس تـا پايان سـال 1388 حـدود 450 هـزار هكتار از 
اراضـی شـهری كاداسـتر شـده بـود كه ايـن رقم تا پايـان سـال 1389 به 
بيـش از 900 هـزار هكتـار رسـيد و در حـال حاضـر ايـن ميـزان در حوزه 
كاداسـتر شـهری و روسـتايی از رقم 1 ميليون و 600 هزار هكتار گذشـته 
و در حـوزه كاداسـتر غيـر شـهری و منابع طبيعی نيز 30 ميليـون هكتار از 
اراضی دولتی طی يك سـال گذشـته در سيسـتم كاداسـتر وارد شده است. 
وی همچنيـن بـا اشـاره بـه اقدامات انجـام شـده در حوزه عملكـرد دفاتر 
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اسـناد رسـمی گفـت: حجم عظيـم اوراقی كه بـا عنوان فرم مصـوب و به 
عنـوان اوراق بهـادار ايجاد بوروكراسـی و رويـه زايد در سـازمان و در دفاتر 
رسـمی كـرده بود، مـورد بازنگری قرار گرفت و امسـال 30 مـورد از فرم ها 

را از رده اوراق بهـادار خـارج كرديم. 

كاهش عمر ساختمان با زلزله هاى ضعيف

سرپرسـت مركـز تحقيقـات راه، مسـكن و شهرسـازی با بيـان اينكه عمر 
سـاختمان های نوسـاز در ايـران 50 تا 60 سـال هدف گذاری شـده اسـت، 
گفـت: هـر زميـن لـرزه با شـدت كم، 20 تـا 30 درصـد عمر سـاختمان را 

می دهد.  كاهـش 
سـيد محمـود فاطمـی عقـدا در خصـوص مقاومـت واحدهـای نوسـاز در 
مقابـل زلزلـه، اظهار داشـت: براسـاس مبنـای طـرح زلزله در ايـران، يك 
واحـد نوسـاز بايـد 6 ريشـتر را تحمـل كند كه البتـه اين ميانگين اسـت و 

زلزلـه می توانـد در نقـاط مختلـف، متفاوت باشـد. 
وي بـا بيـان اينكه عمر سـاختمان های مسـكونی در كشـور مـا 50 تا 60 
سـال هـدف گـذاری می شـود، گفـت: مـالک مـا اين اسـت كه بـه طور 

متوسـط دو نسـل بتواننـد از ايـن خانه ها اسـتفاده كنند. 
وی در خصوص اينكه متوسـط عمر سـاختمان در ايران كمتر از كشورهای 
پيشـرفته در دنيا اسـت، بيان كرد: كشـورهای اروپايی شـرايط لرزه خيزی 
ندارنـد، زيـرا هـر زلزله ای كـه اتفاق می افتـد عمر سـاختمان را 20 تا 30 
درصـد كاهـش می دهد و ريـز ترک و شـكاف هايی در آن ايجـاد می كند. 
فاطمـی عقدا افزود: كافی اسـت كه يك سـاختمان در يـك دوره، 3 زلزله 
كـم قـدرت را تحمـل كنـد تـا عمـر آن كاهـش يابد امـا در اروپا مشـكل 
زلزلـه نيسـت و حتـی در شـهر مسـكو در روسـيه سـاختمانی هايی با عمر 

700 سـال وجود دارد. 

منفعت شهردارى از تخلفات ساختمانى

رئيس شـورای مركزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور گفت: 
تاميـن 50 درصـدی بودجـه شـهرداری از تخلفـات بـه معنـای پذيـرش 

تخلفات سـاختمانی اسـت. 
سـيد مهدی هاشـمی در نخستين همايش ملی مسـايل حقوقی در صنعت 
سـاختمان كـه در هتـل المپيـك تهران برگزارشـد بـا بيان اينكه مسـايل 
حقوقـی صنعـت سـاختمان بايد هرچه سـريعتر در دسـتور كار قـرار بگيرد 
گفـت: بـرای هـر پديـده ای كـه در جامعـه بـه وجـود مـی آيـد بايسـتی 

قوانينـی تعريف شـود. 
وی بـا ابـراز تاسـف از برگـزاری ديـر هنـگام همايـش مسـايل حقوقـی 
صنعـت سـاختمان گفـت: بررسـی مسـايل حقوقـی صنعـت سـاختمان 
گرچـه بـه موقع برگزار نشـد امـا برگـزاری آن در حال حاضر بهتـر از فردا 
خواهـد بود. هاشـمی با اشـاره به اينكه بايـد با همفكـری و همدلی قوانين 
ومقـررات را بـه روز كنيـم افـزود: علـی رغـم تالش هـای صـورت گرفته 

قوانيـن امـا تـا كنـون پاسـخگو ی نيازهـا ومطالبات نبوده اسـت. 
شناسنامه فنى ساختمان همچنان بدون مهر تاييد

رئيس شـورای مركزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور با بيان 
اينكـه در بحـث رسـيدگی به تخلفات سـاخت وسـاز نهايتا مهنـدس ناظر 
محكـوم می شـود گفـت: در نبـود پروانـه سـاخت فقـدان مجـری وطراح 
ذی صـالح مهنـدس ناظـر مقصـر نخواهـد بـود. وی بـا اشـاره بـه اينكه 
ناظـر سـاختمان دسـتگاه اجرايی نيسـت افـزود: تنها رعايت اصـول مبانی 
كار وظيفـه مهنـدس ناظـر بـه شـمار می رود. هاشـمی با اشـاره بـه اينكه 
50 درصـد از منابـع بودجـه شـهرداری از محل تخلفات سـاختمانی تامين 



123

می شـود افزود: تاميـن 50 درصدی بودجه شـهرداری از تخلفات به معنای 
پذيرش تخلفات سـاختمانی اسـت. 

رئيس شـورای مركزی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان كشـور با اشاره 
بـه تصويـب قانـون مربـوط به شناسـنامه فنـی سـاختمان اظهار داشـت: 
بـا تصويـب ايـن قانـون در حـال حاضـر در بسـياری از مناطـق صـدور 
شناسـنامه فنـی در دسـتور كار قـرار نگرفتـه اسـت. وی با بيـان اينكه در 
حـال حاضربـرای تمامـی ابـزار و تجهيـزات مصرفـی خانوار ها شناسـنامه 
صادر می شـود افزود: متاسـفانه شناسـنامه فنی سـاختمانی كـه مهم ترين 
سـرمايه كشـور بـه شـمار مـی رود با وجـود ابالغيه هـای متعهـد هيچگاه 

نمی شـود.  مطالبه 
هاشـمی در ادامـه تصريـح كـرد: بـا وجود اينكه شـرط صـدور پايـان كار 
تحويـل شناسـنامه فنـی اسـت اما اين امـر مهم از سـوی شـهرداری اجرا 
نمی شـود به گونـه اي كه تاكنـون در هيچ كدام از پايانكارهای سـاختمان 

كالن شـهر تهران اين شناسـنامه مطالبه نشـده اسـت. 

كمك ربات مورچه اى به زلزله زدگان

مبتكـر تبريزی ربات 6 پا مورچه مانندی سـاخته اسـت كه امـكان عبور از 
موانـع و پيـدا كردن افـراد زنده زير آوار را دارا می باشـد. 

ايـن ربـات قابليـت عبـور از مناطـق صعـب العبـور از جمله در شناسـايی 
مصدومـان زيـرآوار در زلزله هـا و ميـن يابـی دارد. فتحـی پور سـازنده اين 
ربـات گفـت: در طراحی و سـاخت اين ربات از سـاختمان و عملكرد پاهای 

مورچـه الگو گرفته شـده اسـت و هـزار و 800 گـرم وزن دارد. 
ايـن ربـات طـی چهار سـال با 70 ميليـون ريـال هزينه طراحی و سـاخته 
شـده اسـت كـه در صورت توليـد انبوه آن هزينه سـاخت آن بـه 15 تا 20 

ميليـون ريال كاهش مـی يابد. 
ايـن ربـات مورچـه ای بـه شـماره 74270 در ثبـت شـركتها و مالكيتهای 

صنعتی ثبت شـده اسـت. 

ساخت مسكن يك مترى! 

يـك معمـار آلمانی خانـه اي متحـرک را طراحی كـرده كه اگر چه شـايد 
راه حل كاربردی برای خانه دار شـدن نباشـد اما شـايد حداقل چند سـاعتی 

خوابيـدن در آن، رويای خانه دار شـدن را از سـر بپراند. 
 ايـده ايـن معمار بـرای طراحی اين اتاقـك يك متر مربعی، خانـه ای بوده 
كـه بتوانيـد در و پنجـره آن را بـه هر سـو بـاز كنيد و در هر جـا و با هر كه 

مي خواهيد همسـايه شويد!

چين پايتخت كنگو را مى سازد 

كنگـو و چين قرارد ادهايی به ارزش 975 ميليون يورو در راسـتای پيشـبرد 
پـروژه بازسـازی برازاويـل، پايتخت جمهـوری دموكراتيك كنگـو به امضا 

رساندند. 
ايـن قرارداد هـا در دوميـن روز از سـفر سـه روزه هويـی ليانگيـو، معـاون 
نخسـت وزيـر چيـن بـه كنگـو بـه امضـا رسـيد. بيشـتر هزينه هـای اين 
پـروژه صـرف بازسـازی قسـمت های شـرقی پايتخـت خواهد شـد كه در 
پـی انفجـار يك انبار مهمات متحمل آسـيب های جدی و كشـته و زخمی 

شـدن 2600 نفـر بی خانمانـی 17000 نفر شـد. 
سـرهنگ ژان بامانيـكا كـه مسـووليت نظـارت بر اين پـروژه را بـر عهده 
دارد، گفـت: عمليـات پاكسـازی ايـن منطقه آسـيب ديده بـه خوبی پيش 
مـی رود و 80 درصـد ايـن عمليـات بـه پايان رسـيده اسـت. همچنين 54 
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ميليـون يـورو از ايـن توافق نامـه صـرف توسـعه شـبكه مخابـرات و 60 
ميليـون يـورو صرف سـاخت يك جاده در شـمال اين كشـور خواهد شـد. 

ابداع نگهبان براى پنجره هاى باز

يـك موسسـه فنـاوری در آلمـان اقـدام بـه ارايه يك حسـگر بـرای قاب 
پنجـره كـرده كه بدون سـيم كشـيهای متـداول و باطری كاربـر را متوجه 

بازمانـدن پنجـره می كند. 
اگـر فرامـوش كـرده باشـيد پنجـره خانـه را هنـگام تـرک خانـه ببنديد و 
زمانـی كـه در محـل كار خود هسـتيد يـك طوفـان ناگهانی از راه برسـد، 
وقتـی از راه مـی رسـيد بـا تبعـات ناگـوار آن رو بـه رو می شـويد. يك راه 
بـرای جلوگيری از اين تبعات اسـتفاده از حسـگرهای ارتباطی روی پنجره 
اسـت كـه بـه طـور طبيعی ايـن امـر نيازمنـد سـيم كشـی الكترونيكی و 

اسـتفاده از باطـری يـا برق خواهـد بود. 
اما يك سيسـتم پنجره جديد كه توسـط موسسه آی سـی فرانهوفر، آلمان 
ابـداع شـده بـه هيچ گونه سـيم كشـی و باطـری نياز نـدارد؛ چـرا كه اين 
دسـتگاه قـدرت خود را از محيـط اطرافش دريافت می كند. اين سيسـتم با 
تركيب يك حسـگر ميدان مغناطيسـی سـه بعدی به اندازه ناخن دسـت، 
براسـاس محصولی شـناخته شـده به اسـم هالين وان )HallinOne( كار 
می كنـد، ايـن محصول پيـش از ايـن نيز در ماشـينهای لباسشـويی برای 

تعييـن محل دقيق اسـتوانه مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. 
ايـن حسـگر كه در چارچـوب داخلی پنجره قـرار دارد، قادر اسـت تغييرات 
را در زاويه و جايگاه آهنربای متحرک را در قسـمت قاب پنجره تشـخيص 
دهـد. بـرای مثال، وقتی پنجـره قفل می شـود اين آهنربـا حركت می كند 
و حسـگر آن را تشـخيص می دهـد. ايـن حسـگر همچنيـن می تواند بين 

پنجـره ای كـه قفل شـده و پنجره ای كه بسـته شـده تمايز قايل شـود. 
چارچـوب اين پنجـره همچنين دربرگيرنده يك مسـير فركانـس راديويی 
از يـك دسـتگاه راديـو و يـك كنترل كننده ميكرو اسـت. ايـن امر موجب 
می شـود كـه دسـتگاه بتوانـد وضعيت حسـگر را به دامنـه بـردی از 20 تا 
30 متـر مخابـره كند. اين سـيگنال در نهايت توسـط يك ايسـتگاه مجهز 
بـه اينترنـت چون يـك رايانه، يك تلفن همـراه يا يك جعبـه كنترل چند 

منظـوره دريافت می شـود. 
اگرچـه درميـان راه، ايـن سـيگنال می توانـد توسـط مسـيرهای فركانس 
راديويـی بـا يـك يـا چنـد چارچـوب پنجـره ديگر مرتبط شـود. براسـاس 
ايـن روش، مادامـی كـه پنجره ها بيش از 30 متر ازيكديگر فاصله نداشـته 
باشـند يـك ايسـتگاه واحـد می توانـد چندين پنجـره را كنترل كنـد. برای 
مثـال موسسـه فرانهوفـر اظهـار داشـته اسـت كـه كاركنـان امنيتـی می 
تواننـد بـدون ترک ميز پذيرش و محلی كه در آن مسـتقر هسـتند، از اين 

فنـاوری بـرای بررسـی پنجره هـای ادارات اسـتفاده كنند. 
جـدا از حسـگر، آهن ربا و فركانس راديويی، هركـدام از چارچوبهای پنجره 
دربرگيرنـده يـك مولد برقی حرارتی از يك سـلول خورشـيدی اسـت. اين 
سـلول خورشـيدی قـدرت را بـرای ابزارهـای الكترونيكـی ايـن سيسـتم 
فراهـم می كنـد. اگرچه سيسـتم نگهبـان پنجره هنـوز در مرحله سـاخت 
نمونه اوليه اسـت، اما اين موسسـه و شـركای توليد كننده آن انتظار دارند 

تا پايان سـال سـاخت آن را آغـاز كنند. 

چينى ها؛ انگليس را كپى كردند 

محلـه حومـه رودخانـه تايمـز در كشـور چيـن بـه نحـوی خـارق العـاده 
بازسـازی شـده اسـت. 

چينی هـا كـه عـادت دارنـد از روی همـه چيـز كپـی كننـد در يكـی از 
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شـاهكارهای خـود تكـه ای از انگلسـتان را در شـهر شـانگهای بازسـازی 
كـرده انـد. بخشـی از رودخانـه تايمـز در محله ای حومه شـهر شـانگهای 
بـرای بازديـد جهانگـردان بازسـازی شـده اسـت كـه چنـدان بـا اصل آن 

نـدارد.  تفاوتی 
ايـن محلـه در  رئيـس شـركت عمرانی هانـگ سـازنده  »جيمـز هـو« 
گفت وگـو بـا رويتـرز هـدف از ايـن پـروژه را سـرگرم كـردن شـهروندان 
و جـذب جهانگـردان عنـوان می كنـد. ايـن محله آنقـدر شـبيه اصل خود 
سـاخته شـده است كه شكايت شـهروندان انگليسـی برای كپی برداری از 

سـاختمان های آن را در بـر داشـته اسـت. 

افزايش ساخت مساجد در آمريكا

سـاخت مسـجد در آمريـكا درحالـی كـه دولت آن كشـور بر طبل اسـالم 
هراسـی می كوبـد در يـك دهه گذشـته 74 درصد رشـد داشـته اسـت. 

درحالی كه رشـد اسـالم در آمريكا دولت اين كشـور را نگران كرده اسـت 
تعداد مسـاجد در اين كشـور در 11 سـال گذشـته رشـد قابل مالحظه ای 
داشـته اسـت. رسـانه های آمريكايـی درحالـی اين خبـر را منتشـر كرده اند 
كـه گروه هـای مسـيحی و يهـودی افراطـی از چنيـن آمارهايـی چنـدان 

خوشـحال نيستند. 
در هميـن حـال آمارها نشـانه عالقه به اسـالم در ميـان آمريكايی ها رو به 
رشـد اسـت. در سـال 1381 در آمريكا 1209 مسـجد به ثبت رسـيده بود 
درحالی كه در سـال گذشـته اين تعداد به 2106 مسـجد ارتقا يافته اسـت. 
مركـز تحقيقـات دينی در آمريكا می گويد آمار سـاخت مسـاجد با توجه به 
وضعيـت جمعيتـی در ايـن كشـور روند رو به رشـدی داشـته و بايد منتظر 

افزايش بيش از پيش مسـاجد در آمريكا باشـيم. 
درحـال حاضـر بيشـترين تعـداد مسـاجد در 10 ايالـت آمريـكا متمركـز 
شـده اند كـه نيويـورک بـا 257 مسـجد در صـدر قـرار دارد. پـس از آن، 
كاليفرنيـا بـا 246، تگزاس بـا 166، فلوريدا با 118، ايلنيويز و نيوجرسـی با 
109، پنسـيلوانا بـا 99، ميشـيگان جوريـا و ويرجينيا هر كدام بـا 77، 69 و 

62 مسـجد در مكان هـای بعـدی قـرار دارنـد. 

گرانبها  ترين خانه سيار دنيا

بزرگ تريـن اتوبـوس جهـان كـه ارزش آن بـه 1/2 ميليون پوند می رسـد، 
عـالوه بـر آن كه بسـيار لوكـس، شـيك و راحت اسـت حتی بـرای پارک 

اتومبيـل شـخصی صاحبـش گاراژی منحصر به فـرد دارد. 
ايـن اتوبـوس 40 فوتـی )12/20 متـری( دارای يك محفظـه مخفی برای 
پـارک يـك اتومبيـل فـراری اسـت. درون اتوبوس با وسـايل لوكسـی به 
عنـوان وسـايل زندگی از جمله، ماشـين ظرفشـويی، مايكروويـو، يخچال 

فريـزر، تلويزيـون بـزرگ صوتـی دالبی و وسـايل بازی مجهز اسـت. 
درون اين اتوبوس كاماًل مبله، می تواند پاسـخگوی يك خانواده باشـد، چرا 
كـه بـه حمـام و ديگـر امكانات اوليـه زندگی نيز مجهز شـده اسـت. گاراژ 
مخفـی ايـن اتوبـوس بـا فشـار يـك دكمـه گشـوده می شـود و اتومبيـل 
می تواند به راحتی در آن جای گيرد. سـازندگان اين اتوبوس، آن را وسـيله 
نقليه منحصر به فردی می دانند كه تاكنون نظيرش سـاخته نشـده اسـت. 

ميراث گرانبهاى برترين مهندس جهان

بيـش از 23 هـزار اثـر از فرانـك لويـد رايـت، مهنـدس و طـراح بـزرگ 
آمريكايـی از جملـه طراحی هـا، ماكت هـا، دست نوشـته ها، عكس هـا و 
ديگـر اسـناد وی به دانشـگاه كلمبيا و مـوزه هنرهای معاصـر در نيويورک 
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منتقل شـد. 
ايـن انتقـال از آغـاز سـال جديد ميـالدی آغاز خواهد شـد و از اواخر سـال 
آينـده ايـن آثـار به منظـور دسترسـی محققان، اسـتادان و دانشـجويان در 
دسـترس قـرار خواهـد گرفـت. سـازمان فرانـك لويـد رايـت، هـدف اين 
سـازمان از اهـدای اين ميـراث عظيم را خدمـت به جامعه حفاظـت از آثار 

و در دسـت بـودن ايـن مجموعـه عنوان كرده اسـت. 
وی دربـاره انتخـاب دانشـگاه كلمبيـا و مـوزه معاصـر نيويورک بـه عنوان 
مكانـی بـرای حفـظ و نگهـداری از ايـن آثـار، اعالم كـرد: ايـن دو گزينه 
بهتريـن گزينـه بـرای ما بوده اسـت. وی همچنين از آمادگی اين سـازمان 
بـرای كمك هـای جانبی ديگر به دانشـگاه كلمبيا و مـوزه هنرهای معاصر 

سـخن گفت. 
فرانـك لويـد رايـت كـه در سـال 1959 ميـالدی درگذشـت، عـالوه بـر 
نوشـتن بيش از 20 كتاب گران  بها، طراحی 141 سـاختمان، اداره، مدرسـه، 
كتابخانـه، پـل و مـوزه را بـر عهـده داشـته اسـت. از جمله آثار مهـم وی، 
می تـوان بـه معبد يونيتی، خانه آبشـار، خانـه روبی و مركـز مردمی مارين 
اشـاره كـرد. گفتنی اسـت، كاخ مرواريد در مهرشـهر كرج نيـز از جمله آثار 

او بـه حسـاب می آيد. 

احداث سازگار ترين بناى محيط زيستى

ايـن بنا از انرژی برق توليد شـده توسـط صفحه های خورشـيدی اسـتفاده 
می كنـد و بخشـی از ايـن انـرژی را نيـز بـرای مواقـع اضطـراری ذخيـره 
می كنـد. ذخيـره سـازی انـرژی توسـط لوله هـای زميـن گرمايـی انجـام 

می شـود. 
شـركت آلمانـی» زيمنـس« بنايـی سـاخته كـه بـه اعتقـاد سـازندگان، 
پيشـرفته ترين و سـازگار ترين سـاختمان بـرای محيـط زيسـت در جهـان 

ست.  ا
سـاختمان شيشه ای»كريسـتال«، كه در نزديكی پـارک المپيك لندن قرار 
دارد 65 درصـد كمتـر از ديگـر سـاختمان ها آلودگی ايجـاد می كند. اين بنا 
از انرژی برق توليد شـده توسـط صفحه های خورشـيدی اسـتفاده می كند 
و بخشـی از ايـن انـرژی را نيـز بـرای مواقـع اضطـراری ذخيـره می كنـد. 

ذخيره سـازی انـرژی توسـط لوله های زميـن گرمايی انجام می شـود. 
هتی هارتمـن، معمـار می گويـد:» ايـن سـاختمان دارای لوله هـای انـرژی 
اسـت كـه برخـی از آن ها تا 150 متـر عمـق دارد و از دماهای مختلف زير 
زميـن و درون سـاختمان بهره می برد. اين بسـتگی به فصـل دارد.« درون 
سـاختمان كريسـتال، نمايشـگاهی برای كشـف گرايش هـا و چالش هايی 

كـه شـهرهای كنونی با آن مواجهند، برپا شـده اسـت. 
خانم هارتمـن، معمـار می افزايـد: بسـياری از افراد می گويند كـه برج های 
شيشـه ای مرده اند ولی اكنون راه های بسـياری هسـت. شيشـه برای توليد 
انـرژی بسـيار مفيد اسـت و می توان يك سـاختمان شيشـه ای كـه انرژی 
بسـيار كم مصرف می كند سـاخت. مشـكل مصـرف زياد انـرژی در زمان 
سـاخت شيشـه، سلول خورشـيدی و سيسـتم گرمازمينی اسـت. ما اكنون 
بـر روی هزينـه چرخـه زندگـی در سـاختمان ها كار می كنيـم و ايـن قدم 

ماست.  بعدی 
شيشـه بـا يـك اليـه ويـژه و يـك سيسـتم كنتـرل مركـزی كـه باعث 

حركـت پنجره هـا می شـود، پوشـيده شـده اسـت. 

خانه اى با مصرف انرژى صفر 

محققـان اقـدام به سـاخت يك خانه در حومه شـهری در آمريـكا كرده اند 
كـه انـرژی مصرفـی خود را بـرای تمـام تجهيـزات خانه توليـد می كند و 
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قـرار اسـت مصرف انرژی صفر داشـته باشـد. 
معمـوال سـاخت يـك خانـه در حومه شـهر نيـازی بـه مراسـم افتتاحيه با 
تشـريفات نـدارد امـا به تازگـی يك خانـه در مريلند آمريكا برای موسسـه 
ملی اسـتاندارد و فناوری وزارت بازرگانی آمريكا سـاخته شـده كه ظاهری 
شـبيه سـاير خانه ها دارد اما هدف از سـاخت اين خانه فراهم كردن زمينه 
بـرای آزمايش سيسـتمهای صرفـه جو در انـرژی و انرژی هـای جايگزين 

در مـواد و طراحی بوده اسـت. 
در نتيجه اين تحقيقات تسـهيالت آزمايشـی و مسـكونی با مصرف انرژی 
صفر سـاخته شـده كه قرار اسـت ظرف يك سـال ميزان انـرژی مصرفی 
يـك خانـواده چهار نفـره را تأمين كند. اين خانه با اسـتانداردهای شـورای 
ساخت وسـاز سـبز در آمريـكا و بـا تجهيزات و مـواد داخلـی در دو طبقه با 
چهـار اتـاق خـواب، دو سـرويس بهداشـتی سـاخته شـده كـه دربرگيرنده 
ابزارهايـی اسـت كه به طـور اقتصادی از انرژی اسـتفاده می كند. سيسـتم 
گـرم كـن آب در ايـن خانـه بـا انـرژی خورشـيدی صـورت می گيـرد و 

سيسـتمهای فتوولتائيـك برای توليـد انرژی بـه كار می رود. 
در طـول يـك سـال فعاليت ايـن خانه كه قرار اسـت مصـرف انرژی صفر 
داشـته باشـد، كسـی نبايـد وارد آن شـود، اگرچـه چراغهـای ايـن خانه در 
سـاعتهای مشـخصی روشـن مانـده و تجهيـزات گـرم كـردن آب فعـال 
خواهـد بـود. ابزارهـای كوچكی كـه گرما و رطوبت را برای شـبيه سـازی 

حضـور انسـان منتشـر می كننـد نيـز در اين خانه تعبيه شـده اسـت. 
سيسـتمهای فتوولتائيـك در صورت مسـاعد بودن هوا بـرای تأمين انرژی 
نـور و تجهيـزات خانه بـه كار می رود. زمانـی كه اين نوع انـرژی نياز خانه 
را تأميـن نكنـد، الكتريسـيته از شـبكه بـه كار گرفتـه می شـود. اطالعات 
ايـن تأسيسـات به طور آنالين منتشـر می شـود تا سـاير محققـان بتوانند 

پيشـرفتهای آن را دنبال كنند. 

ضد زلزله كردن پل ها با مواد هوشمند

تيـم تحقيقاتـی دانشـگاه نـوادا به سرپرسـتی پروفسور»سـعيد سـعيدی« 
موفـق به توليد مواد هوشـمندی شـده اسـت كـه به مقاوم سـازی پل های 
قديمـی و سـاخت پل هـای مقـاوم در برابـر زميـن لرزه هـای پـر قـدرت 

می كند.  كمـك 
در طـول دو دهـه گذشـته فعاليت هـای لـرزه  اي در سراسـر جهـان بـا 
افزايـش چشـمگيری مواجـه بوده و وقـوع زمين لرزه های نسـبتاً پر قدرت 
در بسـياری از كشـورها ماننـد ژاپن، تركيه، چين، شـيلی، تايـوان و آمريكا 
باعـث سـقوط پل هـای قديمـی و جديـد شـده اسـت؛ بـه هميـن دليـل 
مقاوم سـازی پل هـا در برابـر زلزلـه امری بسـيار ضـروری تلقی می شـود. 
مقاوم سـازی پل هـای موجـود و توليـد مـواد بهبـود يافتـه بـرای سـاخت 
پل هـای آينـده از جملـه راهكارهـای بـه حداقل رسـاندن انـرژی زلزله بر 

روی پـل محسـوب می شـود. 
اكثـر پل هـا از فـوالد و بتن سـاخته شـده اند. اگرچـه اين تركيـب مقرون 
بـه صرفـه اسـت، امـا پل هـای فـوالد- بتـن در برابـر زلزله های قـوی با 
شـدت بيـش از هفـت ريشـتر چنـدان مقاوم نيسـتند. سـتون های مسـلح 
پل هـا بـرای خنثـی كـردن انـرژی زميـن لرزه هـای پرقـدرت بـه فـوالد 
و بتـن وابسـته هسـتند كـه باعـث تغيير شـكل دايمـی و آسـيب بندهای 

سـتون های پـل می شـوند. 
سـعيد سـعيدی، سرپرسـت تيم تحقيقاتی گروه مهندسـی عمران دانشگاه 
نـوادا )UNR( بـا حمايـت مالـی بنيـاد ملی علوم و شـبكه شـبيه سـازی 
مهندسـی زلزلـه موفـق به كشـف يـك راه حـل جديد بـرای اين مسـاله 
شـدند و مـواد هوشـمندی طراحـی كردنـد كـه جايگزيـن فـوالد و بتـن 
در سـاخت پل هـا می شـود. اسـتفاده از آليـاژ هوشـمند )SMA( در مركـز 
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سـتون های پـل می توانـد شـيب سـتون را پس از تحمـل انـرژی وارده به 
حداقـل برسـاند. آلياژ تيتانيـوم نيكل يا»نيتينـول« كه در اين پـروژه مورد 
آزمايـش قـرار گرفتـه از توانايی منحصـر به فردی حتی در بين سـاير مواد 

هوشـمند برخوردار اسـت. 
در حالـی كـه اكثـر مـواد هوشـمند فقـط بـه دما حسـاس هسـتند و برای 
بازگشـت به شـكل اوليـه نيازمند يك منبـع گرما هسـتند،»نيتينول»رفتار 
ابـر االسـتيك از خـود نشـان می دهـد و می توانـد اسـترس اعمـال شـده 
توسـط زلزلـه را جـذب و بـه راحتـی بـه شـكل اوليـه بازگـردد. محققـان 
بـرای بررسـی عملكـرد پل هـای بتنی مقاوم شـده بـا تيتانيوم نيكل سـه 
نـوع سـتون پل شـامل سـتون های فوالد - بتن سـنتی، تيتانيـوم نيكل و 
بتـن، تيتانيوم نيل و مواد مركب سـيمانی مهندسـی سـاز )ECC( را مورد 

آزمايـش قـرار دادند. 
نتايـج بـه دسـت آمـده از جـدول آزمـون لـرزش در خصوص سـتون های 
تيتانيوم نيكل و بتن، تيتانيوم نيكل و مواد مركب سـيمانی مهندسـی سـاز 
)ECC( شـامل سـيمان، ماسـه، آب، فيبر و مواد شـيميايی بسـيار اميدوار 
كننـده گزارش شـده اسـت. درحالی كـه هزينه های اوليه سـاخت يك پل 
از تيتانيـوم نيـكل و مواد ECC تنها سـه درصد باالتـر از پل های معمولی 
اسـت، طـول عمـر و مقاومت اين پل ها بـه طور چشـمگيری افزايش پيدا 

كـرده و سـرويس های سـاليانه نيز كاهـش می يابد. 
رفتـار ابراالسـتيك تيتانيـوم نيـكل بيـن 10 تـا 30 برابـر رفتار االسـتيك 
آلياژ هـا و فلـزات عـادی ماننـد فـوالد اسـت. ايـن آليـاژ هوشـمند كـه در 
سـاخت فريم هـای عينـك و برخـی لـوازم پزشـكی اسـتفاده می شـود، از 

انعطـاف پذيـری و قـدرت خـم شـدگی بااليـی برخوردار اسـت. 

كاهش دماى شهرها با پياده روهاى خنك

محققـان تـالش می كننـد بـا طراحی پوشـش های رنگـی و تغييـر رنگ 
سـنگفرش های خيابـان، بـه كاهـش دمای شـهرها كمـك كنند. 

محققـان البراتـوار بركلـی در كاليفرنيـا تأثيـر جـذب نـور در آسـفالت و 
پوشـش های كـف خيابـان را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. سـنگفرش و 
پوشـش های رنگـی می توانـد مانع از جـذب 30 تا 50 درصد نور خورشـيد 
شـوند، درحالـی كـه آسـفالت های تـازه تنها مانـع از جذب پنـج درصد نور 
خورشـيد می شـود و ايـن ميـزان در آسـفالت های قديمی تـر حـدود 10 تا 
20 درصـد اسـت. محققـان در محوطـه يـك پاركينـگ بـزرگ، چند نوع 
پوشـش مختلـف با رنگ های روشـن و ميـزان جذب نور خورشـيد را مورد 

آزمايـش قـرار دادند. 
»هـال گيلبـرت« از محققـان البراتـوار بركلـی تأكيـد می كنـد: در اغلـب 
موارد سـنگفرش و آسـفالت خيابان ها به رنگ خاكسـتری يا سـياه هستند 
كـه باعث جذب بيشـتر نور خورشـيد و به تبـع آن بازتابـش گرمای جذب 
شـده در محيـط می شـود و بهتريـن راهـكار بـرای كاهش دمای شـهرها 

اسـتفاده از سـنگفرش های سـرد است. 
سـنگفرش های سـرد می توانـد از مـواد سـنتی بـا رنگ هـای روشـن و 
قابليـت بازتابـش نور خورشـيد مانند سـيمان، از پوشـش هايی با رنگ های 
سـرد يـا رنـگ آميـزی سـطح آسـفالت های معمول بـا رنگ های روشـن 
سـاخته شـوند و در ايـن بين رنگ های سـبز، آبـی و زرد از عملكرد بهتری 
بـرای جـذب كمتر نور خورشـيد و خنك كـردن محيط برخوردار هسـتند. 

ابداع سقف هوشمند ساختمان 

گروهی از محققان در آزمايشگاهی در آمريكا اقدام به طراحی و ساخت نمونه 
اوليـه يك سيسـتم سـقف و اتاق زيرشـيروانی كرده اند كـه با صرفه جويی 
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در انرژی در تابسـتان خانه را خنك و در زمسـتان آن را گرم نگاه می دارد. 
گرمـا و سـرمای منـزل دو هزينـه بـزرگ بـرای صاحبـان خانه اسـت كه 
بخـش اعظـم مصرف انـرژی را به خود اختصـاص مي دهـد. محققان در 
بخـش طراحـی و آزمايـش آزمايشـگاه اوک ريدج در آمريكا يك سيسـتم 
سـقف و اتـاق زيرشـيروانی را آزمايش كـرده اند كه به طـرز مؤثری انرژی 
مصرفـی در تابسـتان و زمسـتان را كاهـش دهـد. نكته مهـم در خصوص 
ايـن سيسـتم جديـد ايـن اسـت كه مـی تـوان آنـرا در رابطه با سـقفهای 

موجـود بـه كار گرفت. 
طراحی اين سيسـتم سـقف جديـد دربرگيرنده يك سيسـتم تهويه منفعل 
اسـت كـه هوايـی را كـه داخـل خانه مـی رود از اتـاق زير شـيروانی جذب 
می كنـد و آن را وارد يـك فضـای هـوای شـيبدار بـاالی سـقف كـرده تا 
بتـوان آن را بـه بـاال و بيـرون منتقل كـرد. از ديگر ويژگيهای اين سـقف 
ايـن اسـت كـه می تواند تشعشـع، انتقـال گرما و عايق پوشـش داده شـده 
را خنثـی و كنتـرل كنـد. ايـن عايـق قلـب اين سيسـتم را تشـكيل داده و 
مـی تـوان آن را ميـان تيغـه اصلی اتاقك زير شـيروانی و يا روی سيسـتم 
سـقف توخالـی قـرار داد تـا مسـوول نصب مجبـور بـه از بين بـردن تيغه 

قديمی نباشـد. 
گروه محققان اين آزمايشـگاه اظهار داشـتند شـبيه سـازيهای كامپيوتری 
نشـان می دهد سيسـتمهايی كه به خوبی مهروموم نشـده و سيسـتمهای 
تهويـه هوايـی كه هوای تهويه شـده را بـه يك اتاق زير شـيروانی منتقل 
می كنـد می توانـد سـاالنه بيـن 100 تـا 300 دالر هزينه داشـته باشـد، اما 
مهـر و مـوم كـردن ايـن اتاقـك با اسـپری فـوم می تواند بـه صرفه جويی 
در هزينه هـای مصرفـی منتهـی شـود؛ در حالـي كـه هزينـه ابتدايـی اين 

سيسـتم حدود 8 هزار دالر اسـت. 
در مقـام مقايسـه، ايـن گـروه تحقيقاتـی اظهار مـی دارند كه افـزودن اين 
سيسـتم به سـقفهای كنونی مالكان خانه ها سـاالنه 100 دالر صرفه جويی 
در انـرژی را بـه دنبـال دارد و هزينـه نصـب و راه انـدازی اوليه بـه 2 هزار 
دالر كاهـش مـی يابـد. ايـن مقالـه علمی بـا عنـوان نمونه اوليـه طراحی 
سـقف بـرای تنظيـم دمای خـودكار و كاهـش انتقال گرما توسـط انجمن 

ملی پيمانكاران سـقف منتشـر شـده است. 

امضايى كه ساختمان شد 

مركـز فرهنگـی حيدر علـی اف در باكو، مهر ماه امسـال پذيرای رئيسـان 
جمهـور و مقامـات بلند پايه 10 كشـور عضو سـازمان همـكاری اقتصادی 
اكـو بـود كـه در دوازدهميـن اجـالس سـران ايـن سـازمان در پايتخـت 

آذربايجـان گردهم آمـده بودند. 
مركـز فرهنگـی حيـدر علـی اف، بنـای مدرنـی اسـت كـه بـه تازگـی در 
پايتخت جمهوری آذربايجان سـاخته شـده اسـت، زاها حديـد معمار عرب 
عراقـی االصـل يكی از معروف تريـن معماران زن معاصر، طـراح اين بنای 
عظيـم و ديدنـی اسـت. گفتـه می شـود، معمـار اين بنـا، در طراحـی آن از 
امضـای حيـدر علـی اف رئيس جمهـور فقيد جمهـوری آذربايجـان الهام 

گرفته اسـت. 
زاهـا حديـد، مليتی عراقی- بريتانيايـی دارد و در 31 اكتبـر 1950 در بغداد 
به دنيا آمده اسـت. حيدر علی اف پس از 10 سـال تصدی پسـت رياسـت 
جمهوری آذربايجان در سـال 2003 در سـن 80 سـالگی از دنيا رفت، پس 
از او پسـرش الهـام علـی اف، رئيـس جمهـور آذربايجان شـد كه رياسـت 
وی تـا بـه امروز ادامـه دارد. آذربايجان بيش از 9 ميليـون نفر جمعيت دارد 
و بيشـتر جمعيـت اين كشـور مسـلمان شـيعه اند كـه اكثر آن ها بـه زبان 

تركـی آذربايجانی حـرف می زنند. 
























